
 
 

 
 

                       Informujemy, że w dniu 21 listopada 2014 roku Spółka Powiatowe 

Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim podpisała umowę                                

o dofinansowanie Projektu pt.: „Dostosowanie Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu 

Lubelskim do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi 

Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia. 

 

Wartość projektu: 1 902 074,97 PLN 

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 428 104,42 PLN 

 

 
 

Dzięki realizacji niniejszego Projektu Spółka Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.                     

z siedzibą w Opolu Lubelskim pozyska środki finansowe na dostosowanie Szpitala                  

do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą.  



Projekt obejmuje dostosowanie:  

 Bloku Operacyjnego – budowa windy (budynek Oddziału Chirurgicznego), 

 Laboratorium w Poniatowej i Opolu Lubelskim,  

 Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu w Poniatowej,  

 Izby Przyjęć w Poniatowej, 

Dodatkowo w ramach Projektu zostanie zakupiony i zamontowany: 

 Agregat prądotwórczy z funkcją autostartu wraz z modernizacją sieci zasilającej 

Szpital. 

     Dostosowanie pomieszczeń ma na celu podniesienie jakości usług medycznych poprzez 

unowocześnienie bazy lokalowej oraz pozwoli na zwiększenia ilości wykonywanych 

badań i skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie. Realizacja 

inwestycji pozwoli na utrzymanie w przyszłości kontraktów z NFZ, które byłyby 

niewątpliwie zagrożone w sytuacji braku dostosowania Szpitala do wymagań zawartych                                       

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz. U. z 2012r., poz. 739). 

 

 

 

Cele Projektu 

Cel ogólny: 

Podwyższenie jakości i dostępności Szpitala w Opolu Lubelskim oraz w Poniatowej poprzez 

polepszenie warunków hospitalizacji pacjentów, warunków pracy personelu oraz dostępności 

do nowoczesnej diagnostyki i leczenia. 

Cele pośrednie przedsięwzięcia to: 



 ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej, 

 poprawa jakości wykonywanych usług, w tym bezpieczeństwa pacjentów i personelu 

medycznego, 

 poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych, 

 poprawa skuteczności i sprawności pomocy medycznej, 

 zabezpieczenie wykonania niezbędnej ilości badań i procedur zakontraktowanych                

z NFZ, 

 poprawa dostępności usług medycznych,  

 ułatwienie korzystania z infrastruktury m.in. dla osób niepełnosprawnych, 

 dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów prawnych i wymogów 

NFZ,  

 poprawa warunków leczenia i pracy w Szpitalach, 

 poprawa jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego, jak                 

i ambulatoryjnego. 


