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Prawie 8 milionów zł otrzyma Szpital Śląski w Cieszynie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania
ZZOZ w Cieszynie na zagrożenia epidemiczne oraz poprawa jakości leczenia w czasie
kryzysu””. Na co konkretnie pójdą pieniądze?

Szpital Śląski w Cieszynie, fot. arc.ox.pl

Z końcem lipca Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie projektów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 REACT EU – Wspieranie naprawy i odporności systemu
ochrony zdrowia. Projekt Szpitala Śląskiego został przyjęty do realizacji i placówka uzyskała dotację w wysokości 7
988 000,00 zł, w tym 7 988 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na co pójdą pieniądze?

Celem projektu jest unowocześnienie istniejącej infrastruktury placówki w zakresie chorób zakaźnych i
dostosowanie jej do aktualnych potrzeb, wynikających ze specyfiki leczenia tych chorób, w tym COVID-19 i
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W ramach inwestycji lecznica zrealizuje prace budowlano-remontowe oraz zakupi specjalistyczny sprzęt medyczny
przeznaczony do skutecznej terapii w chorobach zakaźnych oraz wyroby medyczne i środki ochrony osobistej dla
personelu medycznego.

- Zaplanowane przez nas działania w ramach unijnego projektu są kluczowe w zakresie skuteczności
leczenia pacjentów z chorobami zakaźnymi, ale także ze względu na zapewnienie bezpiecznych
warunków innym, hospitalizowanym pacjentom i personelowi medycznemu. Prace modernizacyjne
przyczynią się również do zwiększenia dostępności świadczeń z zakresu chorób zakaźnych – powstanie
więcej łóżek dostosowanych do leczenia tego typu chorób. Ponadto możliwa będzie także równoczesna
hospitalizacja większej liczby chorych wymagających izolacji – wskazuje Adam Śliż, Zastępca Dyrektora
Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Inwestycja, oprócz podniesienia komfortu i poziomu bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego,
zmniejszy także obciążenie kadry związane z przygotowaniem warunków hospitalizacji. W czasie pandemii personel
wobec rosnącego zapotrzebowania na kolejne miejsca dla pacjentów z COVID-19 musiał przekształcać kolejne łóżka
w tzw. „łóżka covidowe”. Po zakończeniu realizacji projektu przybędzie miejsc dla pacjentów z chorobami
zakaźnymi. W wyremontowanej infrastrukturze będą realizowane wyłącznie świadczenia finansowane ze środków
publicznych.
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