
„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH  

W OBSZARACH POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

POPRZEZ NIEZBĘDNE, Z PUNKTU WIDZENIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PRACE 

REMONTOWO - BUDOWLANE, W TYM ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY  

DO POTRZEB OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE WYPOSAŻENIA W SPRZĘT 

MEDYCZNY” 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w partnerstwie z innymi 

podmiotami leczniczymi realizuje projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, 

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, pt. „Poprawa efektywności działalności 

wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców 

województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń 

zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania 

infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w 

sprzęt medyczny”. 

Projekt  ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia,  

w szczególności podniesienia standardów postępowania medycznego w sześciu szpitalach na 

terenie Województwa Lubelskiego, przyczyniając się również do poprawy rezultatów 

leczenia pacjentów oraz wzrostu kompleksowości i ciągłości opieki.  

Projekt obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych (remont, budowa, 

rozbudowa) obiektów ochrony zdrowia oraz dostawy sprzętu i wyposażenia w podmiotach 

leczniczych, które wspólnie realizują Przedsięwzięcie. 

Partnerzy projektu: 
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider), 

2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (partner), 

3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (partner),  

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (partner),  

5. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej (partner),  

6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

(partner). 



REALIZACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I ZAKUPÓW SPRZĘTU               

W SPSZW IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE OBEJMUJE 3 LOKALIZACJE: 

1. W  lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 – projekt obejmuje remont i modernizację 

oddziałów: noworodków i wcześniaków, położniczego z patologią ciąży oraz utworzenie 

zaplecza diagnostycznego - pracownia diagnostyki laboratoryjnej oraz pracownia 

rentgenodiagnostyki ogólnej. Zakupiony będzie również aparat rentgenowski.  

 

2. W lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 – remont i modernizację budynku "S" po oddziale 

chorób wewnętrznych (przeniesiony do lokalizacji przy ul. Herberta) i istniejącym ZOL NR 2 

dla potrzeb opieki długoterminowej. Zakupiony będzie również sprzęt medyczny do opieki 

stacjonarnej.  

 

3. W lokalizacji przy ul. Herberta 21- zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont, 

przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziału anestezjologii  

i intensywnej terapii, oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrii, ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), działu fizjoterapii oraz 

zaplecza diagnostycznego i aptecznego, dobudowa klatki schodowej, infrastruktura 

zewnętrzna musi również zostać dostosowana dla potrzeb osób z różnymi formami 

niepełnosprawności i nie samodzielnych oraz bazy szkoleniowo- administracyjnej.  

W ramach projektu zakupione będą również łóżka dla pacjentów. 

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu - 30.11.2020 r. 

Wartość całkowita projektu 32 229 344,80;  dofinansowanie 26 228 747,49. 

 

 

 

 


