
Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Końskich  otrzymał  dofinasowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020,
Oś 7, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Tytuł: Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu
Kardiologicznego 

Nr projektu: RPSW.07.03.00-26-0006/17

Krótki opis projektu:
Przedmiotem  projektu  jest  zakup  wysokospecjalistycznego  sprzętu  medycznego  celem  "Poprawy
jakości  i  skuteczności  świadczeń  udzielanych przez  ZOZ w  Końskich  w zakresie  leczenia  chorób
układu  krążenia”.  Cel  projektu  wynika  bezpośrednio  ze  zdiagnozowanych  potrzeb  mieszkańców
objętych projektem i pacjentów szpitala. Nowoczesna  aparatura medyczna, niezbędna do podniesienia
standardu świadczonych usług medycznych wpłynie  także na  lepsze  wykorzystanie   kwalifikacji   i
doświadczenia personelu medycznego oraz znacząco poprawi proces  medyczno-diagnostyczny.  Cele
projektu jest zgodny z RPOWŚ2014/20  poprzez  Działanie7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna,
cel  szczegółowy  nr 1  Poprawiona  jakość  oraz  szersze  udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia.
Priorytet inwestycyjny 9a  promuje inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, które przyczyniają się  do
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia. W chwili obecnej Pracow. Hemodynamiki w ZOZ
w Końskich, zabezpiecza w zakresie 24-godzinnych dyżurów zawałowych obszar obejmujący ok.90
tys.  mieszkańców  województwa   świętokrzyskiego  i  powiatów  ościennych  innych  województw
(łódzkie –powiat opoczyński; mazowieckie – powiat pszysuski).

Dzięki wyposażeniu Pracowni w nowy sprzęt medyczny pacjenci otrzymają kompleksowa pomoc na
miejscu  i  nie  będą  wymagać  transportu  do  odległych  placówek  hemodynamicznych,  co  zwiększy
bezpieczeństwo zdrowotne  regionu.  Wskaźnikami mierzalnymi projektu są: rezultat: Ludność objęta
ulepszonymi  usługami  zdrowotnymi  (CI36)  82000,00os.  produkty:  Ludność  objęta  ulepszonymi
usługami  zdrowotnymi  (CI36)  82000,00os.;  Liczba  wspartych  podmiotów  leczniczych  szt.1;  Nakłady
inwestycyjne  na  zakup  aparatury  medycznej  4.239.323,80  zł.  Wykorzystanie  kardioangiografu
odpowiadającego  najnowszym  standardom  obrazowania, wyposażonego w nowoczesne sprzętowe i
programowe  narzędzia wspierające procedury medyczne, pozwoli na wykonywanie zabiegów w sposób
wysoce efektywny przy minimalnym obciążeniu pacjenta i  personelu dawkami  promieniowania jonizującego

Cel projektu: Ogólnym celem projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w 
obszarze chorób układu krążenia.  

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
1. podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,
2. spełnienie  wymagań  prawnych  dot.  lecznictwa  szpitalnego  zgodnych  z  wymogami

określanych przez NFZ w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r., 
3. zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych,
4. poprawę dostępności do wysokospecjalistycznych procedur medycznych, 



5. skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia,
6. podniesienie standardu diagnostyki,
7. zapewnienie pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie,
8. poprawę obsługi pacjentów,
9. optymalizację jakości, skuteczności i precyzji diagnostyki pacjentów.
10. poprawę stanu infrastruktury technicznej szpitala, 
11. podniesienie pres żu szpitala jako podmiotu udzielającego świadczeń służących ratowaniu

zdrowia i życia.

Okres realizacji projektu:
01.07.2017 – 30.03.2020
Realizacja inwestycji pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

 zwiększenie liczby pacjentów objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi

Wartość dofinansowania ze środków UE: 3.587.247,48 zł


