
 

 

Sądecki SOR o najwyższych standardach…… 

  

 Złożony jeszcze w marcu br. przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym 

Sączu wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z wydzieleniem miejsc intensywnej 

terapii oraz doposażeniem” został w dniu 5 października 2016 r. przyjęty do dofinansowania.   

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych oraz 

poprawa funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. 

Śniadeckiego Nowym Sączu poprzez jego rozbudowę, modernizację i doposażenie. 

W ramach projektu zostanie wydzielona sala wstępnej intensywnej terapii z trzema stanowiskami. 

 Sądecki Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie wyposażony w infrastrukturę do odbierania 

danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego, co umożliwi 

łączność pomiędzy SOR-em, a zespołami ratownictwa medycznego. Wymiana informacji stanowi 

bardzo ważny element  umożliwiający właściwe przygotowanie się personelu oddziału do przyjęcia 

poszkodowanego i udzielenie fachowej i szybkiej pomocy. 

 Istotnym elementem w realizacji projektu jest zakup doposażenia dla SOR-u na kwotę ponad  

1 300 000 zł. Będą to m. in. kardiomonitory, respiratory, aparaty do znieczulania, aparaty EKG, nowe 

łóżka z materacami na salę obserwacyjną, defibrylatory, zestawy do intubacji, pompy infuzyjne, wózki 

do przewożenia chorych itp. 

 

 Poprzez realizację projektu Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu jako wiodąca placówka 

w regionie małopolskim pragnie sprostać oczekiwaniom społeczeństwa i sukcesywnie podnosić jakość 

swoich usług. Spełnione zostaną wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 

listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 

 W ramach projektu rozbudowany i doposażony  zostanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, co pozwoli osiągnąć wymagany wskaźnik co najmniej 2% łóżek IT w stosunku do ogólnej 

liczby łóżek określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 Wartość Projektu złożonego w ramach konkursu POIiŚ 2014-2020: 4 708163,05 zł.  

Wartość projektu z rozszerzeniem zakresu  o doposażenie Oddziału AiIT: 5 733 163,00 zł. 

Dofinansowanie POIiŚ:                            3 279 749,83 zł. 

Dofinansowanie Budżet Województwa:   1 840 647,00 zł. 

Środki własne Szpitala:                                612 766,17 zł. 
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