Załącznik do Stanowiska Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2018 r.

Errata do „Regionalnej analizy potrzeb w obszarze ochrony zdrowia.
Szpitale powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim – III wersja”
TABELA 5-3 STAN REALIZACJI PROGRAMÓW DOSTOSOWAWCZYCH W SZPITALACH POWIATOWYCH

Lp.

1.

szpital

Powiatowy Szpital
w Aleksandrowie
Kujawskim Sp. z o.o.

powiat

aleksandrowski

Czy szpital odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach prawa?

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim
częściowo nie spełnia wszystkich wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.

Zadania inwestycyjne niezbędne do realizacji wskazań
z Programu Dostosowawczego, pozostające do zrealizowania

a) Pracownia Badań Endoskopowych:
- przybliżony koszt inwestycji 50 tys. zł,
b) dostosowanie Bloku Operacyjnego poprzez wykonanie :
- śluzy do dowożenia pacjentów do bloku operacyjnego,
- śluzy szatniowej dla personelu,
- śluzy materiałowej do przechowywania sterylnych materiałów,
- pomieszczenia przygotowania pacjenta,
- modernizacji pomieszczeń magazynowych,
- modernizacji układu pomieszczeń bloku operacyjnego umożliwiającego zachowanie
zasady rozdziału pracowników, pacjentów i materiału czystego oraz zużytego,
- wentylacji i klimatyzacji,
- modernizacji sal operacyjnych wraz z wyposażeniem,
- nowego szybu windowego,
- rozprężali gazów medycznych na zewnątrz budynku oraz stacji uzdatniania wody.
- przybliżony koszt inwestycji - 14.5 mln zł.
c) Izba Przyjęć:
- przybliżony koszt inwestycji 4,5 mln zł
d) Oddział Ginekologiczno – Położniczy
w Zespole Porodowym:
- przybliżony koszt inwestycji 6,5 mln zł
e) Oddział Pediatryczno – Neonatologiczny w Odcinku Neonatologicznym:
- przybliżony koszt inwestycji 2 mln zł

Lp.

szpital

powiat

Czy szpital odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach prawa?

Zadania inwestycyjne niezbędne do realizacji wskazań
z Programu Dostosowawczego, pozostające do zrealizowania
f) Odcinek Pediatryczny:
-przybliżony koszt inwestycji 5.5 mln zł
f) Oddział Psychiatryczny:
- przybliżony koszt inwestycji 14,5 mln zł.
Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną jakim jest
agregat prądotwórczy – przybliżony koszt to 2,5 mln zł.

2.

3.

Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Brodnicy

Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Chełmnie

brodnicki

Szpital odpowiada wszystkim wymaganiom. Trwa
modernizacja Stacji Ratownictwa Medycznego,
(planowane ukończenie sierpień 2018 roku)

chełmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Chełmnie nie spełnia wymogów Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r.,
w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.

NIE DOTYCZY

a) pomieszczenie higieniczno-sanitarne z pomieszczeniem pobytu pacjenta
(pediatria)
50 tys. zł
b) rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewniające co najmniej
12-godzinny zapas
220 tys. zł
c) śluza umywalkowo-fartuchowa prowadząca
do odcinka pediatrycznego
30 tys. zł
Łączna wartość inwestycji: 300 tys. zł.

4.

Szpital Powiatowy
Sp. z o.o. w GolubiuDobrzyniu

golubskodobrzyński

b/d

b/d

5.

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
im. Macieja z
Miechowa w Łasinie

grudziądzki

TAK

NIE DOTYCZY

6.

Szpital
Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika
Błażka w
Inowrocławiu

inowrocławski

Szpital nie zrealizował wymagań określonych w II
punkcie Programu dostosowania Szpitala
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w
Inowrocławiu, dotyczących wyposażenia Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w izolatkę oraz
wyposażenie tej izolatki we właściwe instalacje.

Realizacja wymagań dotyczących Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jest
ujęta w strategii Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w
Inowrocławiu na lata 2014-2020.
Spełnienie tych wymagań jest możliwe pod warunkiem rozbudowy i doposażenia
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Łączna wartość inwestycji: 7 mln zł

Lp.

7.

szpital

Szpital Lipno
Sp. z o.o.

powiat

lipnowski

Czy szpital odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach prawa?

NIE

Zadania inwestycyjne niezbędne do realizacji wskazań
z Programu Dostosowawczego, pozostające do zrealizowania

a) Izba Przyjęć 3,5 mln zł
b) Oddział chirurgiczny – 300 tys. zł
Łączna wartość inwestycji: 3,8 mln zł

8.

Wielospecjalistyczny
Szpital Miejski im dr.
Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

m. Bydgoszcz

NIE

a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: generalna modernizacja oraz szerokie
prace remontowe Centralnej Sterylizatorni, która posiada wspólną instalacje z
oddziałem,
wartość szacunkowa: 9 mln zł
b) modernizacja, przebudowa i dostosowanie Oddziału
Chirurgii B, wartość szacunkowa: 2 mln zł
c) modernizacja Zakładu Patomorfologii poprzez utworzenie śluzy szatniowej w
prosektorze, wartość szacunkowa 500 tys. zł
Wszystkie powyższe działania zostaną zakończone do grudnia 2020r.
Łączna wartość inwestycji: 11,5 mln zł

9.

Regionalny Szpital
Specjalistyczny
im. dr W.
Biegańskiego w
Grudziądzu

m. Grudziądz

Projekt nie przeszedł oceny formalnej w konkursie.

Nowy projekt: Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez
zapewnienie możliwości izolacji pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podwyższenie bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego pacjentów wskutek doposażenia i adaptacji centralnej
sterylizatorni w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.
Łączna wartość inwestycji: 28,1 mln zł

Lp.

10.

11.

szpital

Specjalistyczny
Szpital Miejski im.
Mikołaja Kopernika w
Toruniu

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Mogilnie

powiat

m. Toruń

mogileński

Czy szpital odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach prawa?

Szpital nie spełnia wymogów, określonych w
obowiązujących przepisach prawa w następującym
zakresie:
- w większości sal chorych oddziałów (za wyjątkiem
OITM i Hematologii) nie spełniony jest wymóg dostępu
do łóżek
z dwóch stron, oraz zbyt małe są odstępy między
łóżkami co wynika z ograniczonej powierzchni sal
chorych,
- w oddziałach Urologii, Neurochirurgii ITM, Chorób
Wewnętrznych, brak pokoju przygotowawczego przy
punktach pielęgniarskich,
- liczba łóżek na Oddziale ITM jest zbyt mała w stosunku
do ogólnej liczby 251 lóżek w szpitalu

b/d

Zadania inwestycyjne niezbędne do realizacji wskazań
z Programu Dostosowawczego, pozostające do zrealizowania

Uwzględniając bardzo ograniczone środki, oraz niski poziom dofinansowania do
projektu, o którym mowa w pkt.2 do realizacji wskazań z programu dostosowawczego
konieczne jest:
- zwiększenie liczby łóżek z 4 do 6 na Oddziale ITM
- zapewnienie pomieszczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii
- zwiększenie powierzchni pokoju jednoosobowego z 13,2m2
do 18m2, oraz wieloosobowego w OITM z 36m2 do wymaganych 48m2
Łączna wartość inwestycji : 4,5 mln zł.

b/d

Szpital w Nakle i Szubinie:
a) wyposażenie agregatów zasilających w funkcję samoczynnego uruchamiania w
wypadku zaniku dopływu energii elektrycznej, koszt 300 tys. zł,

12.

Nowy Szpital w Nakle
i Szubinie Sp. z o.o.

nakielski

NIE

b) Izby Przyjęć: dostosowanie pomieszczeń sanitarnych oraz zakup wózkowanien,
koszt 80 tys. zł
Dostosowanie oddziału wewnętrznego w Szubinie poprzez wydzielenie punktu
pielęgniarskiego, z pomieszczeniem przygotowawczym. Utworzenie odrębnego
pomieszczenia:
- porządkowego,
- sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych,
koszt 600 tys. zł
Łączna wartość inwestycji: 980 tys. zł

Lp.

13.

14.

szpital

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Radziejowie

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

powiat

radziejowski

rypiński

Czy szpital odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach prawa?

Szpital nie spełnia wszystkich wymagań,
a mianowicie:
- na Oddziałach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
brak dostępności z trzech stron w pokojach łóżkowych,
- na Bloku Operacyjnym niedostosowanie jednej sali
operacyjnej,
- w Pracowni Badań Endoskopowych brak stanowiska
wybudzeniowego dla pobytu pacjenta po badaniu, jeśli
wykonywane są w znieczuleniu.

Zadania inwestycyjne niezbędne do realizacji wskazań
z Programu Dostosowawczego, pozostające do zrealizowania

Do zrealizowania pozostają wymagania dotyczące rozbudowy oraz kompleksowego
wyposażenia Oddziałów: Terapii Uzależnienia i Abstynenckich Zespołów
Alkoholowych oraz Oddziału Fizjoterapii.
Planowany termin realizacji – 31.12.2020 r.
Łączna wartość inwestycji: 12 mln zł.

a) Dodatkowe powierzchnie dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
4 mln zł, oraz
b) Przychodni POZ i AOS 4 mln zł
c) Utworzenie Oddziału Psychiatrycznego 3 mln zł
Szpital nie spełnia wszystkich wymagań.
d) Oddział Ginekologiczny – unowocześnienie pracowni
Szpital jest w dobrej kondycji finansowej i nie jest
mammograficznej 60 tys. zł
zadłużony, jednak potrzebuje nowych powierzchni do
e) Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym (doposażenie) w tym
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.
doposażenie pracowni endoskopii 1,6 mln. zł
Część inwestycji budowlanych koniecznych do realizacji f) Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym (doposażenie)
nie jest ujęta w programie dostosowawczym, z racji
1 mln zł
czasu w jakim zaistniały, czyli po terminie przygotowania g) Blok operacyjny – doposażenie bloku
1,5 mln. zł
programów dostosowawczych.
- doposażenie sterylizacji 1 mln. zł
- zapasowe serwery
500 tys. zł
h) Zakup aparatu RTG (dla szpitala i przychodni) 1,5 mln zł
Łączna wartość inwestycji: 18.660 tys. zł

15.

Novum-Med Sp. z
o.o. w Więcborku

16.

Nowy Szpital w
Świeciu

sępoleński

świecki

nie

nie

Wykonanie śluzy szatniowej w Prosektorium.
Łączna wartość inwestycji: ok. 50 tys. zł
a) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny: wentylacja + doposażenie 600 tys.
b) Oddział Ortopedii i Oddział Wewnętrzny: 500 tys.
Łączna wartość inwestycji: 1,1 mln zł

Lp.

szpital

powiat

Czy szpital odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach prawa?

Zadania inwestycyjne niezbędne do realizacji wskazań
z Programu Dostosowawczego, pozostające do zrealizowania

17.

Szpital Powiatowy
Sp. z o.o. w Chełmży

toruński

b/d

b/d

18.

Szpital Tucholski
Sp. z o.o.

tucholski

b/d

b/d

19.

Nowy Szpital w
Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

wąbrzeski

Nie

Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę zapewniające co
najmniej 12-godzinny zapas. Termin wykonania do 31.12. 2021 r.
Łączna wartość inwestycji: 400 tys. zł

20.

Pałuckie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.
w Żninie

żniński

b/d

a) Oddział pediatryczny, Oddział położniczy, Oddział Anestezjologiczny i Intensywnej
terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy: 118 tys. 500 zł
b) Oddział ginekologiczno – położniczo – noworodkowy: 481 tys. 540 zł
Łączna wartość inwestycji: 600 tys. 40 zł

