
 

 

 
     

  

 Szpital jest na II etapie programu D+ staramy  się o otrzymanie 2 mln. zł na realizację 

projektu. Dzięki funduszom D+ powstać mają dwie dodatkowe windy, planowany jest 

także zakup sprzętu i wyposażenia  dla osób  ze specjalnymi potrzebami dla szpitala 

a także szkolenia dla pracowników szpitala.( szczegóły w zał. nr 1 ) 

 

Wyznaczeni przez Ministerstwo Zdrowia audytorzy będą sprawdzać oddziały 

 i poradnie pod kątem dostosowania do przepisów Ustawy o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami  z dnia 19 lipca 2019 r,  

Proszę o zapoznanie  z informacjami personel i zastosowanie się do poleceń 

audytorów. 

 

 
Zał nr 1  

- dostosowanie architektoniczne w zakresie komunikacji pionowej poprzez montaż 

dwóch dodatkowych wind do budynku E poziom 0 – 7  w zakresie komunikacji  z 

oddziałami szpitalnymi  

- dostosowanie architektoniczne  oddziałów i poradni  poprzez zakup sprzętu i 

wyposażenia zgodnie z diagnozą potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

dotychczas mających problemy w korzystaniu z powodu braku  sprzętu w szpitalu 

albo jego niewystarczającej ilości  tj: 

Zakup fotel ginekologicznych – ze zwiększoną nośnością dla otyłych 2 szt. 

Zakup wózków toaletowych - 13 szt. 

Zakup wanienki do kąpieli dziecka i przewijak dla matki niepełnosprawnej (na wózku) 

- 2 szt. 

Zakup stołów zabiegowych I - dla pacjentów ze zwiększoną nośnością  otyłych- 1 szt. 

Zakup stołów zabiegowych II - dla pacjentów  ze zwiększoną nośnością otyłych 5 szt. 

Zakup stanowiska do pobierania krwi - ze zwiększoną nośnością  pacjenta otyłego 11 

szt. 

Zakup wózka do transportu pacjenta w pozycji leżącej - ze zwiększoną nośnością 

pacjenta otyłego  17 szt.  

Zakup wózka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej - ze zwiększoną nośnością 

pacjenta otyłego  31 szt. 

Zakup kozetki lekarskiej o podwyższonej nośności - 18 szt. 

Zakup kozetki do pobierania krwi - 1 szt. 

Zakup łóżek szpitalnych - 28 szt. 

Zakup łóżek szpitalnych elektrycznych o podwyższonej nośności - 8 szt. 

Zakup łóżek szpitalnych elektrycznych o podwyższonej nośności regulacja 



 

 

hydrauliczna- 1 szt. 

Zakup łóżek szpitalnych elektrycznych o podwyższonej nośności z wagą- 2 szt. 

Zakup łóżek porodowych o podwyższonej nośności -1 szt. 

Zakup fotela dla kobiet do karmienia piersią- 1 szt. 

Zakup przewijaka dla dzieci- 1 szt. 

-podwyższenie kwalifikacji i wiedzy na temat    komunikacji i potrzeb osób 

niepełnosprawnych przeszkolenie kadry zarządzającej oraz pracowników 

medycznych oraz personelu pomocniczego oraz administracji, którzy maja kontakt z 

pacjentem –poprzez przeprowadzenie szkoleń dla  410 K i 70 M 

  

 

 


