
 

 

 

W miesiącu lutym 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.: Poprawa jakości 

oraz bezpieczeństwa leczenia w Specjalistycznym Szpitalu im. E.Szczeklika w Tarnowie – 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

 

W ramach projektu gruntownej modernizacji i przebudowie poddany zostanie oddział 

anestezjologii i intensywnej terapii. Prace obejmą także modernizację wszystkich instalacji tj.: 

elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Odział  

zostanie ponadto wyposażony w nowe łóżka reanimacyjne, przyłóżkowy aparat RTG, aparat 

do hemodializ, respiratory; rozbudowany zostanie system monitorujący.   

Równolegle prowadzona będzie modernizacja i rozbudowa centralnej sterylizacji wraz  

z wyposażeniem jej z nowoczesne sterylizatory, myjnie automatyczne oraz pozostały sprzęt.    

Modernizacja oddziału oraz centralnej sterylizacji związana jest z koniecznością 

dostosowania obiektów szpitala do standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia; 

wymogi te wszystkie placówki medyczne muszą spełnić do końca 2012 roku. 

Ponadto w ramach projektu zostanie doposażony w nowy sprzęt i aparaturę medyczną blok 

operacyjny Szpitala, gdzie trafi kolejny nowy stół operacyjny, lampy operacyjne, aparaty do 

znieczulania ogólnego, defibrylatory, diatermie oraz kolonoskop/gastroskop z torem 

wizyjnym. 

Do końca września br. powinny zakończyć się powyższe prace modernizacyjne oraz 

wyposażenie oddziału AiIOM, centralnej sterylizacji i bloku operacyjnego. 

Kolejnym dużym przedsięwzięciem w ramach projektu będzie planowany na I kwartał 2010 

roku zakup nowego systemu do koronarografii oraz zestawu do ablacji układu przewodzącego 

serca, przeznaczonych dla pracowni hemodynamiki. Nowe urządzenia pozwolą poszerzyć 

ofertę diagnostyczno-leczniczą Szpitala w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki  

i leczenia zaburzeń rytmu serca. 

 

Realizacja projektu sprawi, iż wzrośnie jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług 

medycznych a także pojawi się możliwość wykonania większej ilości oraz szerszego  zakresu 

badań diagnostycznych i zabiegów w „starym” Szpitalu. W efekcie poprawi się dostęp do 

usług z zakresu ochrony zdrowia co powinno skutkować poprawą stanu zdrowia 

mieszkańców miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

 
Całkowity koszt prac modernizacyjnych oraz doposażenia Szpitala wyniesie 7 438 tys. zł. 

Unia Europejska dofinansuje 60 % kosztów realizacji projektu tj. 4 463 tys. zł. Pozostałe  

40 % kosztów w wys. 2 975 tys. zł pokryte zostanie przez Gminę Miasta Tarnowa oraz 

Szpital.  


