Kwoty dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w lubuskich jednostkach ochrony
zdrowia
Łączna kwota: 14 790 959 zł
1. Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii
z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii
W obiekcie przewiduje się utworzenie sali dydaktycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i
pomieszczenia socjalne i techniczne (piwnica), 22 łóżka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(parter), 24 łóżka Oddziału Hematologii i 8 stanowisk Pododdziału Dziennej Chemioterapii (I piętro),
6-łóżkowy Pododdział Leczenia Ostrej Białaczki oraz 9-łóżkowy Pododdział Przeczczepowy,
poradnie transplantacyjną raz pracownię pobierania komórek macierzystych (II piętro), Bank komórek
macierzystych z pracownią cytometrii przepływowej (III piętro).
Dotacja: 6 000 000 zł
Zakres: Roboty budowlano-montażowe: roboty ziemne, wykonanie fundamentów, stropów
z podciągami, schodów, szybu windowego, pokrycia dachu z ociepleniem. Roboty wykończeniowe:
ścianki działowe, stolarka okienna.
2. Modernizacja budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Budynek L został zbudowany w latach siedemdziesiątych ub. wieku. Obecnie jest w złym stanie
technicznym. Modernizacja pozwoli na przystosowania obiektu do potrzeb pacjentów, norm
bezpieczeństwa i przepisów budowlanych. Obiekt będzie połączony z powstającym właśnie Centrum
Zdrowia Matki i Dziecka.
Dotacja: 3 360 000 zł
Zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane w pomieszczeniach szpitalnych na
parterze budynku L (Dzienny Oddział Chemioterapii i Poradnie Onkologiczne), nadzory inwestorskie.
3. Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka
Geriatrii w Torzymiu – etap I (Lubuski Szpital Specjalistyczny PulmonologicznoKardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.)
Obecnie w Szpitalu w Torzymiu funkcjonuje poradnia geriatryczna, zakład opiekuńczo-leczniczy i
oddział geriatryczny, którego działalność ma być finansowana przez NFZ. Poszczególne komórki
organizacyjne są zlokalizowane w oddalonych od siebie obiektach. Utworzenie Ośrodka Geriatrii
pozwoli na skoncentrowanie usług w jednym miejscu – istniejącym 4-kondygnacyjnym budynku
o powierzchni 2200 m kw. otoczonym parkiem. W ośrodku planuje się utworzenie Poradni
Geriatrycznej, Oddziału Geriatrii (25-30 łóżek), Opieki Długoterminowej (30-35 łóżek), Opieki
Dziennej nad osobami starszymi (10-15 miejsc). Pozwoli to na kompleksowe realizowanie opieki
senioralnej.
Dotacja: 2 000 000 zł

Zakres: Pierwszy etap będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej, wstępnych
robotach budowlanych i wyborze nadzoru inwestorskiego.
4. Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem
dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej – etap II (SP Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu)
Aktualnie obiekt nie spełnia wymogów określonych przez Ministra Zdrowia. W latach 2010-2012
obiekt był termomodernizowany w ramach projektu unijnego (wymiana okien, ocieplenie stropodachu, montaż kolektorów słonecznych, modernizacja węzłów cieplnych).
Obecnie planuje się dostosowanie obiektu do wymogów MZ Zlikwidowane zostaną także bariery
architektoniczne. M.in. zwiększy się przechodniość pokoi, zmniejszone zostanie obłożenie łóżek na
salach, wykonane zostaną odpowiednie posadzki, ściany, itp. Dzięki inwestycji poprawi się komfort
pacjentów.
Dotacja: 2 000 000 zł
Zakres: Prace budowlane, sanitarne, elektryczne.
5. Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie, Sulechowie oraz SP
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (wkład własny dla SdNiPCh)
Obecnie Szpital boryka się z brakami w infrastrukturze informatycznej, nie ma odpowiednich
zabezpieczeń zapewniających stabilność systemu informatycznego. Tym samym – nie ma
możliwości wprowadzenie e-usług. Inwestycja pozwoli na doposażenie Szpitala w infrastrukturę
sprzętową (serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie). Projekt polegać będzie m.in. na
dostosowaniu systemów informatycznych u wszystkich uczestników projektu do poziomu
technologicznego, który umożliwi realizację e-usług, w tym wymianę danych pomiędzy placówkami.
Wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej zagwarantuj ciągłą pracę systemów
informatycznych. Wdrożone zostaną też mechanizmy ochrony danych.
Dotacja: 330 959 zł
Zakres: zakup sprzętów (zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie)
6. Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem – Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
Nowy ambulans pozwoli na zapewnienie ciągłości pracy i bezawaryjności na wyjazdach zespołów
ratownictwa medycznego.
Dotacja: 500 000 zł
7. Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem – SP Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
Celem inwestycji jest odnowienie wyeksploatowanego, awaryjnego i drogiego w utrzymaniu taboru.
Pogotowie sukcesywnie wymienia stare ambulanse na nowe. Tym samym zmniejsza koszty napraw.
Dotacja: 400 000 zł

8. Adaptacja pomieszczeń budynku nr 3 na Aptekę szpitalną – w Wojewódzki Szpitalu
Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
Obecnie apteka znajduje się na I piętrze bud. nr 6 – jej położenie jest uciążliwe przy dostawach i
odbiorach. Apteka zostanie przeniesiona do budynku, w którym jest izba przyjęć.
Dotacja: 200 000 zł
Zakres: Dokumentacja projektowa, prace budowlane, wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej,
instalacja centralnego ogrzewania.

