W dniu 14 kwietnia 2010 roku Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 42 reprezentowany przez
Dyrektora Roberta Starca podpisał umowę o dofinansowanie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z
siedzibą w Warszawie ul. Dubois 5A reprezentowanym przez Dyrektora Leszka Sikorskiego w ramach projektu:

„Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i sprzętu
medycznego służącego do diagnostyki i terapii w ZOZ MSWiA w Łodzi”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony
zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
Priorytetu XII-Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Całkowita wartość projektu 5 145 690,00 PLN
W tym:
środki Funduszu w ramach EFRR w kwocie nie przekraczającej 4 373 836,50 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty
całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu
wkład Ministerstwa Zdrowia w wysokości 771 853,50 PLN stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
projektu.

Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i leczenia pacjentów ZOZ MSWiA w Łodzi
mający na celu poprawę jakości usług medycznych.
W szczególności zakup obejmuje następujący sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny: mobilne aparaty RTG, aparaty USG,
sprzęt endoskopowy, sprzęt monitorujący parametry życiowe, wspomagająca proces leczenia aparatura
anestezjologiczna, okulistyczna, kardiologiczna, ortopedyczna, rehabilitacyjna, onkologiczna, ginekologiczna,
otolaryngologiczna.

Projekt ma na celu poprawę jakości świadczeń medycznych, która nastąpi dzięki zakupowi aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w
Łodzi.
Jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych w założeniach projektu zostanie podniesiona dzięki poprawie warunków sprzętowych i
aparaturowych.
Do szczegółowych celów projektu należą:
1.

Podniesienie standardu usług medycznych - realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania Szpitala, a także do podniesienia

jakości świadczenia usług medycznych. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług
medycznych uzyskanych w wyniku realizacji projektu między innymi dzięki funkcji mobilności kupowanego sprzętu.

Przewidują łatwość

przemieszczania się sprzętu, co również ułatwia ich dostępność dla pacjentów.
2.

Zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez ZOZ MSWiA w Łodzi - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego wpłynie na

skrócenie czasu diagnozowania i leczenia pacjenta oraz wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie.
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Ostatecznie zwiększy się liczba świadczonych usług oraz liczba obsługiwanych przez Szpital pacjentów, a więc zgodnie z założeniem projekt
poprawi dostępność do wysokiej jakości usług medycznych.
3.

Wczesne diagnozowanie i leczenie chorób - wybrany sprzęt i aparatura medyczna są niezbędne dla ratowania zdrowia hospitalizowanych w

ZOZ pacjentów, jak również dla celów prowadzenia właściwej diagnostyki i terapii chorób. Wysokiej jakości wnioskowana aparatura i sprzęt
medyczny pomogą kadrze medycznej w skuteczniejszym diagnozowaniu pacjentów.
4.

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów - realizacja projektu umożliwiła zastąpienie wyeksploatowanych, nieefektywnych urządzeń

medycznych oraz wypełniła braki w wyposażeniu Szpitala. Zakupiony sprzęt medyczny jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Większa sprawność i bezawaryjność zakupionych urządzeń, jak również dostęp do nowych technologii wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa
pacjenta.
5.

Poprawa warunków pracy personelu Szpitala, uzyskana dzięki wymianie wielu zużytych sprzętów medycznych – na nowe – bardziej mobilne. Z

funkcjami dostosowania do wymaganych warunków.

Długofalowym celem projektu jest:

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia oraz
wzmocnienie potencjału Beneficjenta oraz regionu, wzrost jego konkurencyjności w zintegrowanej Europie,
przeciwdziałanie marginalizacji poprzez podniesienie jakości o dostępności do usług świadczonych w ochronie
zdrowia.
Rzeczowe rozpoczęcie projektu nastąpiło w dniu 01 stycznia 2009 roku –zakończenie realizacji projektu planowane jest
na 31 października 2010 roku.
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Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi,
reprezentowany przez Dyrektora ZOZ.
Dzięki realizacji projektu bezpośrednie korzyści odniosą następujące grupy odbiorców:
1/ Pacjenci zgłaszający się do ZOZ-u na leczenie.
2/ Pracownicy zatrudnieni w ZOZ MSWiA w Łodzi.
3/ Miasto Łódź, Województwo łódzkie.
4/ Mieszkańcy Łodzi, mieszkańcy Województwa łódzkiego oraz pozostałych regionów kraju.

Medyczny nadzór merytoryczny sprawuje dr n. med. Jacek Schmidt
Techniczny nadzór w zakresie odbioru sprzętu medycznego sprawuje – Lech Gortat
Realizacja procedur z zakresu Zamówień Publicznych - Monika Czech
Rozliczenie Projektu – Anna Jankowska

Kierownik Projektu - Ewa Trojak.
Tel. Kontaktowy: 042 63 41 186 lub 0 604 61 77 07, e-mail: e.trojak@zoz-mswia-lodz.pl
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