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Dotacje unijne dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie 
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i
poprawa  efektywności  systemu  ochrony  zdrowia,  Działanie  12.1  Rozwój  systemu  ratownictwa
medycznego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dąbrowskiego” Sp. z o.o.  otrzymał dofinansowanie projektu pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa
i doposażenie NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o.
celem utworzenia SOR”.
Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-269/08-00 została podpisana dnia 04.03.2010 r.
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 85% tj. 5 558 241,36 
zł. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 7 264 389,24 zł. 

Celem projektu była rozbudowa, przebudowa i doposażenie NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof.
Stefana  Tytusa  Dąbrowskiego”  Sp.  z  o.o.  W  wyniku  podjętych  działań  powstał  Szpitalny  Oddział
Ratunkowy  z  wewnętrzną  drogą  dojazdową.  Wszystkie  działania  i  etapy  realizacji  projektu  zostały
zakończone. Szpitalny Oddział Ratunkowy został oddany do użytku 31 grudnia 2008 r.

Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu jest Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z niezbędną
infrastrukturą,  zgodny z wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, który realizuje następujące zadania:

 przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi
zachorowaniami,  zatruciami  oraz  urazami,  którzy  są  przywożeni  przez  zespoły  ratownictwa
medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie,

 pomoc  ofiarom  katastrof,  zgodnie  z  założeniami  powiatowego  i  wojewódzkiego  planu
zabezpieczenia ratunkowego.

Głównym  celem  projektu  jest  integracja  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  przy  Szpitalu
w Puszczykowie z siecią Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, a co za tym idzie realizacja
zasady jednych noszy od miejsca zdarzenia do oddziału ratunkowego oraz zasady złotej godziny tj.
nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia do rozpoczęcia leczenia szpitalnego.
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