
„Doposażenie Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Więcborku”

Konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 
dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat:  Poprawa  dostępności  usług  diagnostycznych  w  ramach  POZ  i  AOS  
ukierunkowanej  na  rozwój  opieki  koordynowanej  w  ramach  Regionalnego  Programu  
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy 
i  dr  J.  Łaskiego  NZOZ  w  Więcborku,  tj.  gastroskopu  i  myjki  ultradźwiękowej  w  ramach  
ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych w zakresie Pracowni Endoskopii
(ASDK). 

Cel główny Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do szybkiej diagnostyki oraz poprawa jako-
ści świadczonych usług medycznych w warunkach ambulatoryjnych poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Cele szczegółowe Projektu:

 Poprawa standardu wyposażenia medycznego pracowni ambulatoryjnych,
 Dostosowanie wykonywanych procedur medycznych do wymagań zawartych w obowiązu-

jących aktach prawnych,
 Poprawa efektywności diagnozowania pacjentów,
 Uniknięcie bądź też skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów,
 Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń i usług zdrowotnych nie 

wymagających hospitalizacji
 poprzez wzrost liczby sprzętu, którym w jednym czasie można przeprowadzić większą ilość 

badań,

 Zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego i możliwość szybszego diagnozowania 
pacjentów.

Planowane efekty



Realizacja projektu zapewni i poprawi dostępność do specjalistycznych badań, w wyniku czego
znacznie  wzrośnie  jakość  świadczeń  zdrowotnych.  Oferta  diagnostyczna  Szpitala  ulegnie  
polepszeniu,  poprawi  się  jakość  wykonywanych  usług  (precyzyjność/dokładność  badań,  
przyspieszenie procesu diagnostycznego, poprawa efektywności leczenia, zagwarantowanie ciągło-
ści  opieki  medycznej).,  a  co  najważniejsze  zwiększy  dostępność  i  efektywność  
do oferowanych świadczeń medycznych na poziomie ambulatoryjnym. 

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:    02.02.2017 r.

2) zakończenie  realizacji:  31.03.2018 r.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Całkowita wartość projektu                    91 220,08 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne        89 990,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR        44 995,00 zł

Wkład własny                                          44 995,00 zł

                                                                                             

 

 


