
 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie kończy I etap realizacji projektu pn.: 

„Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie  
Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych  

i  diagnostycznych niezbędnych do ich działania.” 

Przedmiotem projektu jest doposażenie oddziałów szpitalnych oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych w sprzęt medyczny niezbędny do ich działania. 

Cel główny projektu to podniesienie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Realizacja celu pozwoli na poszerzenie  

zakresu i polepszenie jakości świadczonych usług medycznych oraz zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez: 

 skrócenie procesu leczenia, 

 dostosowanie zasobów sprzętowych szpitala do potrzeb procedur medycznych i oczekiwań pacjentów, 

 zwiększenie efektywności ekonomicznej, energetycznej i organizacyjnej placówki. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – wspar-

cie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w  Województwie  Lubelskim 

poprzez  utworzenie i zintegrowanie  sieci  szpitali  powiatowych” 

 

1. Defibrylator przenośny - urządzenie medyczne zaopatrzone w liczne funkcje, posiada możliwość podniesienia energii impulsów do najwyższej, dostępnej na  rynku 

 wartości, co zwiększa szansę w przypadku pacjentów z zatrzymaniem akcji serca, trudnych do defibrylacji. 

2. Pompy jednostrzykawkowa i dwustrzykawkowa - urządzenia medyczne służące  do  cyklicznego  dawkowania  leku. 

3 - 3a. Videogastroskop  z wyposażeniem - aparat medyczny do wykonywania  zabiegów endoskopowych i diagnostyki  górnego odcinka przewodu pokarmowego. 

             Videokolonoskop z wyposażeniem - aparat medyczny do wykonywania  zabiegów endoskopowych i diagnostyki  dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

4. Respirator - urządzenie medyczne wspierające lub zastępujące oddychanie u chorych, którzy nie podejmują własnego oddechu. 

5. Zgrzewarka rolkowa - urządzenie  przeznaczone do zgrzewania pakietów z rękawów i opakowań papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji. 

6. Myjnia endoskopowa - urządzenie dla wszystkich typów endoskopów giętkich. 

7. Myjnia dezynfektor - urządzenie medyczne przeznaczone do mycia, dezynfekcji i suszenia narzędzi chirurgicznych przed procesem sterylizacji.  

8. Laparoskop - sprzęt medyczny służący do zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową. 

9. Ssak elektryczny - urządzenie służące do zastosowań szpitalnych przy odsysaniu płynów.  

10. Kardiomonitor - urządzenie medyczne umożliwiające monitorowanie parametrów biologicznych pacjenta.  

11. Myjka ultradźwiękowa - urządzenie do usuwania zanieczyszczeń z narzędzi używanych na bloku operacyjnym. 

12. Sterylizator parowy - urządzenie do sterylizacji narzędzi i materiałów wykorzystywanych przez placówkę szpitala.  

13. Histeroskop z resektoskopem - urządzenie medyczne do endoskopowej diagnostyki i leczenia zmian chorobowych jam macicy, oraz do endoskopowych operacji  

                w obrębie  macicy. 
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