
PROJEKTY Z DOFINANSOWANIA UNIJNEGO REALIZOWANE W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 

Lp. Nazwa nr projektu Okres 

realizacji 

Opis projektu Wartość  

projektu 

/dofinansowanie 

z UE 

 

Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

(umowy podpisane do 2019r) 

1 

Poprawa wydajności usług medycznych w 

Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację oddziału anestezjologii i 

intensywnej terapii wraz z dostawą sprzętu 

RPOP.10.01.01-16-0023/17 

30.09.2017-

30.07.2018 

 

Cel Projektu: Poprawa dostępności i jakości usług z zakresu anestezjologii  

i intensywnej terapii 

Przedmiotem  projektu jest  modernizacja i zakup sprzętu do OAiIT. 

Zmodernizowany zostanie OIT. W miejsce obecnego magazynu 

powstanie izolatka ze stanowiskiem intensywnej terapii. Obecne sale 4 i 2 

łóżkowe zastano połączone w jedną 6-łóżkową salę, a magazyn zostanie 

zorganizowany w obecnej szatni personelu. Nastąpi wymiana i 

uzupełnienie sprzętu medycznego, które obejmować będą także 

stanowiska intensywnej terapii, stanowiska znieczulenia, stanowiska 

nadzoru poznieczuleniowego. Stan intensywnej terapii, w ilości 6 szt. 

obecnie oraz 1 w nowo powstałej izolatce znajdują się na oddziale 

intensywnej terapii. 2 stanowiska znieczulenia znajdują się na dwóch 

salach bloku operacyjnego, 1 stan. na sali cięć cesarskich, 1 stanowisko w 

pracowni endoskopii i 1 stan. w gabinecie zabiegowym odcinka 

ginekologicznego. 3 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego znajdują się 

w sali wybudzeń bloku operacyjnego. Przewiduje się realizację nowych 

świadczeń takich, jak leczenie pacjentów otyłych pow. 120 kg (łóżka), 

leczenie chorób zakaźnych (izolatka). Poprawie ulegną metody leczenia 

cukrzycy dzięki kontrolowanej insulinoterapii. Zmniejszy się zapadalność 

4 264 487,66 

3 624 814,51 
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realizacji 

Opis projektu Wartość  

projektu 

/dofinansowanie 

z UE 

na zapalenie płuc (łóżka z opcją stałej zmiany pozycji) oraz zmniejszy się 

zachorowalność na odleżyny. Poszerzona zostanie diagnostyka przy 

przyjęciu i każdym znieczuleniu o diagnostykę USG, co jest 

rekomendowane prze gremia naukowe. Obniżą się koszty hospit. (mniej 

antybiotyków i opatrunków odleżynowych, krótsza hospitalizacja, u 

pacjentów  chorych na cukrzycę. Poprawi się erg. pracy personelu i 

warunki bytowe pacjentów (sala 6-cio łóżkowa, izolatka, nowe łóżka, 

sprzęt medyczny) . Liczba personelu  nie ulegnie zwiększeniu. Jego 

rozmieszczenie będzie bardziej optymalne. Zwiększy się liczba zabiegów 

w znieczuleniach. 

2 

Poprawa wydajności usług medycznych w 

Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację oddziału ginekologiczno- 

położniczego i noworodków                                              

wraz z dostawą sprzętu   

RPOP.10.01.01-16-0025/17 

30.09.2017-

31.05.2019 

 

Cel Projektu: Poprawa dostępności i jakości usług z zakresu opieki nad 

matką i dzieckiem 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i zakup sprzętu do oddziału 

ginekologiczno-położniczego i noworodków. Na odcinku położniczym w 

miejsce sal 3-łózkowych powstaną sale 2 - łóżkowe, każda z węzłem 

sanitarnym i sale 1-łóżkowe Obecna dyżurka lekarzy noworodków 

zostanie przeniesiona do nowego pomieszczenia w miejsce zabudowania 

istniejącego tarasu. Pozyskane pomieszczenie zostanie zaadaptowane na 

salę chorych odcinka położniczego. Położne odcinka położniczego będą 

pracowały przy otwartej konsoli, przy której zorganizowany zostanie 

pokój położnych. Planuje się wymianę wyposażenia aparatury medycznej 

i sprzętu komputerowego. Jednocześnie ze względu na poprawę metod 

leczenia zostanie zakupiony nowy sprzęt do monitorowania 

okołoporodowego, kardiomonitory do monitorowania parametrów 

życiowych po cesarskim cięciu oraz laktatory. Projekt zakłada 

reorganizację odcinka położniczego i oddziału noworodków, polegająca 

na tym, że na oddział noworodków będą przyjmowane noworodki nie 

tylko w związku z hospitalizacją związaną z porodem, ale także po 

2 297 329,00 

1 952 729,65 
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realizacji 

Opis projektu Wartość  

projektu 

/dofinansowanie 

z UE 

wcześniejszym wypisaniu po hospitalizacji, jw. Pozwoli to na skrócenie 

czasu hospitalizacji matek do 2 dni, przynajmniej tych, które nie rodziły w 

drodze cięcia cesarskiego. Zwiększy się przelotowość oddziału 

położniczego. Noworodki, u których infekcje najczęściej występują w 

trzeciej dobie będą przyjmowane ponownie na oddział noworodków 

(patologii). Położne środowiskowe będą pobierały materiał do badań 

przesiewowych do 72 godzin w domu noworodka. Poprawie ulegną 

warunki bytowe. Oddziały staną się bardziej atrakcyjne w celu 

utrzymania obecnej liczby porodów, która jest największa wśród szpitali 

powiatowych województwa opolskiego 

 

3 

Poprawa wydajności usług medycznych w 

Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację pracowni endoskopii                                

wraz dostawą sprzętu 

RPOP.10.01.01-16-0024/17 

 

 

 

30.09.2017-

31.05.2019 

 

Cel Projektu: Poprawa dostępności i jakości usług z zakresu diagnostyki i 

leczenia chorób cywilizacyjnych 

Przedmiotem projektu jest  modernizacja i zakup sprzętu do pracowni 

endoskopii, zakup sprzętu do pracowni USG i na Blok Operacyjny Szpitala 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. W pracowni zostaną wyodrębnione 

takie pomieszczenia jak pokój przygotowawczy z łazienką, pracownia z 

myjnią oraz sala wybudzeń z łazienką. Taki układ powstanie na bazie 

istniejącej pracowni oraz dwóch przyległych pomieszczeń. Sprzęt został 

wyspecyfikowany w zał. nr 5. Jest dedykowany do Pracowni endoskopii, 

Pracowni USG (aparat USG) oraz na Blok Operacyjny (laparoskop). 

Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt komputerowy do pracowni 

endoskopii. Będą realizowane nowe świadczenia zdrowotne, takie jak 

endoskopia zabiegowa. Poprawią się metody leczenia chirurgicznego w 

zakresie laparoskopii. Liczba personelu nie ulegnie zmianie. Nastąpi 

optymalizacja jego rozmieszczenia. Zwiększy się dostępność i jakość 

świadczeń endoskopowych.  

2 273 614,67 

1 932 572,46 
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4 

W trosce o zdrowie matki i dziecka 

RPOP.08.01.00-16-0042/16 

01.01.2017-

31.03.2020 

 

 

 

 

Cel projektu:  poprawa opieki nad matką i dzieckiem do 2. roku życia 

poprzez zaoferowanie komplementarnej w stosunku do usług 

zdrowotnych świadczonych przez NFZ, opieki zdrowotnej nad kobietą w 

okresie ciąży, porodu i połogu oraz dzieci do lat dwóch. 

Zakres projektu: projekt dotyczy kompleksowej - jednocześnie 

komplementarnej wobec świadczeń finansowanych przez NFZ - opieki 

nad matką i dzieckiem do 2. roku życia, w zakresie: 1) Poprawa jakości 

opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, w ramach którego 

realizowane będą działania: - wczesne wykrywanie wad rozwojowych 

(badania prenatalne dla kobiet, które nie są objęte refundacją tych badań 

przez NFZ ), - mobilna opieka okołoporodowa (w pierw. 3 m-cach ciąży 

oraz w zakresie nie refundowanym przez NFZ), - poradnictwo 

specjalistyczne dla rodziców - szkolenia dla personelu medycznego 

(położne – doradztwo laktacyjne, lekarze - badania prenatalne, 

diagnostyka rozwojowa dzieci) 2) Ochrona zdrowia dziecka w kierunku 

wsparcia jego rozwoju psychospołecznego, w ramach którego 

realizowane będą działania: - pogłębiona diagnostyka rozwoju 

(psychomotorycznego) dziecka, - wsparcie koordynowane -  niwelowanie 

nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 (mobilny instruktaż 

rehabilitacji, opieka psychologiczna, leczenie palliwizumabem, wsparcie z 

zakresu żywienia), - szkolenia dla personelu medycznego (lekarze - 

diagnostyka rozwojowa noworodków), - dojazdy na rehabilitację, opieka 

nad osobą niesamodzielną 3)Profilaktyka zakażeń pneumokokowych, w 

ramach których realizowane będą działania. - szczepienia przeciw 

pnemokokom dla dzieci od 6 tygodnia życia do 2 roku życia, które nie 

należą do grupy ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę 

pneumokokową. 

 

2 197 453,44 

2 076 593,50 
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realizacji 
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Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

(umowy podpisane po 2019r) 

5 

Poprawa wydajności usług medycznych w 

Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację oddziału wewnętrznego 

wraz z dostawą sprzętu  

RPOP.10.01.01-16-0048/17 

1.09.2019-

30.06.2022 

Cel Projektu: Poprawa dostępności i jakości usług z zakresu diagnostyki i 

leczenia chorób cywilizacyjnych 

Przedmiotem projektu będzie modernizacja i zakup sprzętu na Odd. 

Wew. 8 sal będzie miało dostęp do własnych łazienek, pozostałych 5 sal 

będzie miała dostęp aż do czterech łazienek ogólnodostępnych. 2 sale 

jednoosobowe będą mogły pełnić funkcję izolatek. Oddz. zostanie 

usytuowany na 1 poziomie - 3 piętrze, gdyż dotychczas dwa odcinki 

znajdowały się na 3 i 2 piętrze. Liczba łóżek ulegnie zmniejszeniu z 55 na 

44 ale nowoczesne metody leczenia możliwe do wdrożenia dzięki 

zakupowi nowego i wymianie zużytego sprzętu pozwolą na skrócenie 

czasu hospitalizacji, większą przelotowość przy zachowaniu obecnej 

liczby hospitalizacji. Poprawi się ergonomia pracy personelu i warunki 

bytowe pacjentów (2 otwarte konsole pielęgniarskie z pokojami 

przygotowawczymi, dwa pokoje badań, dwa zmodernizowanymi 

brudowniki, sale z łazienkami, mniejsza liczba łóżek, telemetria 

itp.).Liczba personelu nie ulegnie zwiększeniu, będzie optymalna, wobec 

zwiększonego. obciążenia pacjentów w ciężkich stanów chorobowych. 

Poprawie ulegną metody leczenia cukrzycy, dzięki kontrolowanej 

insulinoterapii. 

 

4 127 794,56 

3 508 625,33 
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6. 

Poprawa Wydajności Usług Medycznych W 

Szpitalu Powiatowym W Strzelcach Opolskich 

Poprzez Modernizację Odcinka Ginekologicznego                     

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego                          

Wraz Z Dostawą Sprzętu 

RPOP.10.01.01-16-0016/19 

30.12.2019- 

31.03.2022 

Cel projektu:  poprawa dostępności i jakości usług z zakresu  opieki nad 

matką i dzieckiem 

Przedmiot projektu obejmuje modernizację Oddziału Gin-Poł. na odcinku 

ginekologicznym oraz zakup aparatury medycznej. Zakres robót obejmuje 

roboty ogólnobudowlane, polegające na modernizacji sal chorych na sale 

z łazienkami, 5 sal trzyosobowych, 1 sala dwuosobowa, 1 jednoosobowa 

(18 łóżek). Dyżurka pielęgniarska zostanie zorganizowana jako otwarta 

przestrzeń z konsolą i pokojem położnych, w miejscu istniejącej kuchni 

oddziałowej. Kuchenka oddziałowej, brudownik, pomieszczenie 

porządkowe i dyżurki lekarskiej powstaną z zaadaptowania pomieszczeń, 

które do tej pory pełniły inną funkcję. Gabinet zabiegowy  zostanie 

powiększony o sąsiednie pomieszczenie i dostosowany do wykonywania 

zabiegów w znieczuleniu. Dodatkowo w ramach zadania zostanie 

zakupiona aparatura medyczna taka jak: 18 łóżek, macerator, meble 

medyczne (konsola i segmenty do pokoju pielęgniarek, dyżurki lekarskiej, 

gabinetu zabiegowego, kuchenki oddziałowej), kolposkop, aparat do 

urodynamiki. 

 

1 950 268,53 

    994 636,95 

7. 

Poprawa wydajności usług medycznych w 

Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

poprzez modernizację Oddziału Chirurgii                                      

wraz z dostawą sprzętu 

RPOP.10.01.01-16-0013/20 

30.12.2021-

31.08.2022 

Cel Projektu: Poprawa dostępności i jakości usług z zakresu diagnostyki i 

leczenia chorób cywilizacyjnych 

Przedmiotem projektu będzie modernizacja oddziału chirurgii i zakup 

sprzętu na oddział. Zakres robót obejmuje roboty ogólnobudowlane w 

pomieszczeniach oddziału (w tym przebudowa sal chorych, utworzenie 

otwartych konsoli pielęgniarskich) oraz instalacyjne z zakresu instalacji 

sanitarnych (w tym gazów medycznych) i instalacji elektrycznych 

(wymiana tych instalacji). Zakres projektowanych prac nie ingeruje w 

konstrukcję budynku. W ramach zadania zostanie zakupiona aparatura 

5 222 453,54 

4 439 085,50 
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medyczna oraz meble i łózka chorych. Liczba łóżek pozostanie na tym 

samym poziomie (28). Dzięki modernizacji oddziału chirurgii zwiększy się 

przelotowość oddziału. Zakup wyposażenia pozwoli na wymianę 

wyeksploatowanego wyposażenia, jak i uzupełni braki w wyposażeniu, 

umożliwiając wykonywanie pełnego zakresu świadczeń zgodnie 

zobowiązującymi standardami. Planuje się skrócenie czasu hospitalizacji 

o 1 dzień. Zwiększy się przelotowość oddziału. Poprawie ulegną warunki 

pobytu pacjentów. Poprawią się warunki pracy personelu. Zwiększy się 

bezpieczeństwo pacjentów. W gabinetach zabiegowych, w tym na bloku 

operacyjnym, będą realizowane nowe świadczenia zdrowotne – 

przeszczepy skóry, operacje tarczycy, endoskopowe usuwanie kamieni 

żółciowych. 

 

8. 

W trosce o zdrowie matki i dziecka 2 

RPOP.08.01.00-16-0007/19 

21.11.2019-

21.11.2021  

Cel projektu:  poprawa dostępności i jakości usług z zakresu  opieki nad 

matką i dzieckiem 

Projekt dotyczy kompleksowej - jednocześnie komplementarnej 

wobec świadczeń finansowanych przez NFZ - opieki nad matką i 

dzieckiem do 2. roku życia, w zakresie: 1) Poprawa jakości opieki nad 

kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, w ramach którego realizowane 

będą działania: - wczesne wykrywanie wad rozwojowych (badania 

prenatalne dla kobiet, które nie są objęte refundacją tych badań przez 

NFZ ), - mobilna opieka okołoporodowa (w pierw. 3 m-cach ciąży oraz w 

zakresie nie refundowanym przez NFZ), - poradnictwo specjalistyczne dla 

rodziców - szkolenia dla personelu medycznego (lekarze – badania 

prenatalne, personel z zakresu umiejętności interpersonalnych) 2) 

Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju 

psychospołecznego, w ramach którego realizowane będą działania: - 

4 047 263,66 

3 824 664,15 



Lp. Nazwa nr projektu Okres 

realizacji 

Opis projektu Wartość  

projektu 

/dofinansowanie 

z UE 

pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka, - 

wsparcie koordynowane - niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju 

dzieci do lat 2 (mobilny instruktaż rehabilitacji, opieka psychologiczna, 

wsparcie z zakresu żywienia), W ramach wszystkich modułów 

realizowane będą działania edukacyjno-informacyjne. 

 

9. 

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19 – 

Partner projektu 

16.11.2020-

31.12.2021 

Cel projektu: Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich jest partnerem projektu, który 

jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

Projekt obejmuje montaż instalacji tlenowej i zakup sprzętu medycznego, 

w związku z pandemią COVID-19 

245 502,65 

232 000,00 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

10. 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 

Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego                         

w Strzelcach Opolskich  

POIS.09.01.00-00-0358/18 

15.01.2019-

23.11.2020 

Celem projektu jest doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania życia i zdrowia pacjentów. 

Projekt obejmuje zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, w postaci:  USG, respiratorów, kardiomonitorów, 

pulsoksymetrów, zestawu do intubacji, aparatu do podgrzewania płynów 

infuzyjnych.  

320 735,78 

272 625,39 

11. 

Budowa lądowiska SOR przy Szpitalu 

Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

POIS.09.01.00-00-0370/19 

19.12.2019-

31.12.2021 

Celem projektu jest usprawnienie tzw. łańcucha przeżycia, poprzez 

transport pacjentów, w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia, 

śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co przyczyni się do 

zmniejszenia liczby powikłań i zgonów, oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Projekt obejmuje budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przy. ul. Zakładowej, w Strzelcach 

Opolskich 

 

1 296 840,58 

999 954,22 

12. 

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych przez 

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich 

POIS.09.01.00-00-0463/21 

15.04.2021-

31.12.2021 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-

19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury 

sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych 

w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego 

520 000,00/ 

442 000,00 

Dofinansowanie 

z Budżetu 
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posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a 

także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa 

Medycznego   oraz środków do dezynfekcji. 

Projekt obejmuje zakup ambulansu ratunkowego dla potrzeb Zespołów 

Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego                          

w Strzelcach Opolskich 

 

Państwa:                     

78 000zł 

 


