
ROZWÓJ SZPITALA 

W LATACH 

1990 - 2016



Utworzenie oddziałów psychiatrii i psychogeriatrii

Oddział psychiatrii: czerwiec 2002r.

Oddział psychogeriatrii: grudzień 2014r.



Wymiana karetek „R” i „W” Ratownictwa Medycznego 

SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Wartość projektu: 616 473,56 zł

Kwota dofinansowania:  206 459,94 zł

Źródło finansowania 

• EFRR w ramach ZPORR 2006 - wkład własny ze  środków własnych szpitala 

Opis:

W ramach projektu zakupiono 2 karetki z wyposażeniem medycznym na SOR. 

Jest pierwszym projektem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 



Program budowy systemu ratownictwa medycznego w roku 2007 

Wartość projektu  179 721,46 zł

Kwota dofinansowania 179 721,46 zł

Źródło finansowania 

Urząd Wojewódzki realizowany przy udziale Starostwa Powiatowego  

Opis:

W ramach programu zakupiono sprzęt medyczny przeznczony na SOR – analizator, kardiomonitor, 

defibrylator, nosze transportowe, pulsoksymetr, pompy strzykawkowe, ssak elektryczny



Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Wartość projektu 16 827,00 zł

Kwota dofinansowania 7 322,00 zł

Źródło finansowania 

PFRON wkład własny ze środków SPZZOZ  - realizacja projektu   w roku 2008 

Opis:

W ramach projektu zakupiono: wannę do masażu wirowego kończyn górnych, wannę do masażu kończyn 

dolnych, rower treningowy, stepper Montana, materac rehabilitacyjny



Sprzęt rehabilitacyjny dla  fizjoterapii i oddziału rehabilitacji SPZZOZ w 

Janowie Lubelskim

Wartość projektu: 35 022,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 997,00 zł

Źródło finansowania: 

PFRON wkład własny ze środków SPZZOZ  - realizacja projektu   w roku 2008 

Opis:

W ramach projektu zakupiono następujący  sprzęt rehabilitacyjny.



Modernizacja komunikacji wewnątrz szpitala poprzez wymianę dźwigu 

szpitalnego i wykładzin podłogowych z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych

Wartość projektu: 229 342,92 zł

Kwota dofinansowania: 114 671,46 zł

Źródło finansowania:

PWRMR II – obszar B PFRON - wkład własny ze środków SPZZOZ i Starostwa Powiatowego   - realizacja 

projektu   w roku 2009 

Opis:

W ramach projektu zakupiono  II windę oraz  wyremontowano  ciąg komunikacyjne łączący dział fizjoterapii 

z windą  i dostosowano korytarze  do osób niepełnosprawnych



Instalacja cyfrowego systemu radiologii cyfrowej w pracowni RTG SPZZOZ w 

Janowie Lubelskim

Wartość projektu: 559 452,58 zł

Kwota dofinansowania:  72 000,00 zł

Źródło finansowania:

Ze środków   WFOŚiGW w Lublinie - wkład własny ze środków SPZZOZ   - realizacja projektu   w roku 2009 

Opis:

Zakup systemu radiologii cyfrowej zastąpił, wywoływania zdjęć na kliszach RTG, archiwizację i utylizacje. 

Przyczynił się do ochrony środowiska poprzez zlikwidowanie szkodliwych odpadów RTG  i odczynników. 



Podniesienie jakości badań 

i dostępności do danych medycznych poprzez 

zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 

zintegrowanego z systemem informatycznym 

w SPZZOZ Janów Lubelski



Umowa z dnia 18 października 2010 roku

Wartość całego projektu wynosiła: 4 833 053,81 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR:
4 108 095,73 zł
Dofinansowanie stanowiło 85% całkowitych
wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny szpitala: 724 958,08 zł
Partnerem projektu był "Społeczny Komitet Zakupu
Tomografu Komputerowego", który przekazał środki
finansowe na rzecz realizacji projektu. Środki
Stowarzyszenia pokryły część wkładu własnego
szpitala.



Zakres projektu obejmował zakup wysokiej klasy diagnostycznego sprzętu medycznego, jest
to 16 rzędowy Tomograf Komputerowy, nowoczesny Aparat USG, Aparat RTG jak również
nowoczesny model Zestawu Endoskopowego z możliwością dystrybucji obrazów w formie
elektronicznej na oddziały szpitalne.



Ponadto w ramach realizowanego projektu wykonana została sieć
informatyczna. W komórkach organizacyjnych szpitala zainstalowane
zostały: komputery, laptopy, serwery, czytniki, drukarki.



Modernizacja pomieszczeń szpitala w 
celu dostosowania pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczeń i 
urządzeń SPZZOZ w Janowie Lubelskim



Kwota dofinansowania wynosiła 4 326 606,84 zł zgodnie z
podpisaną umową, co stanowi 85% kosztów
kwalifikowanych.
Całkowita wartość projektuwynosiła 5 734 899,90 zł.

Wkład własny i koszty niekwalifikowane na realizację projektu
Szpital otrzymał dotacje ze Starostwa Powiatowego w
Janowie lubelskim.



W ramach realizacji projektu Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia oraz
Oddział Intensywnej Terapii został zmieniony układ funkcjonalny po
modernizacji zapewni izolację wszystkich stref oraz dróg personelu i materiału
sterylnego. W obrębie budynku „B” w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku
Operacyjnego zbudowano korytarz i zamontawno windę, która zapewniła
transport materiału z Bloku Operacyjnego do Centralnej Sterylizatorni.
Sterylizatornia natomiast została przeniesiona z budynku ,,A’’ do piwnic budynku
,,B’’ ze względu na zbyt małą powierzchnię , która nie pozwalała na realizację
przeznaczonych dla niej funkcji. Została zaprojektowana jako trzystrefowa
nowoczesna i wyposażona w sprzęt taki jak:
myjnie z programem suszenia , myjnia ultradźwiękowa, sterylizatory parowe,
sterylizatory parowe przelotowe na 6 jednostek, sterylizator
niskotemperaturowy gazowy, zgrzewarka z tacą oraz obcinarką.



Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala
przyczyniła się do wykonywania procedur zabiegowych,
sterylizacji sprzętu i materiałów na europejskim poziomie.
Zakończenie miało miejsce w dniu 30.12.2011r.





Dostosowanie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w 
Janowie Lubelskim do wymagań 

prawnych poprzez doposażenie w 
sprzęt medyczny – etap I



Kwota dofinansowania wynosiła 1 244 928,78 zł zgodnie z
podpisaną umową, co stanowi 85,00% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 464 622,10 zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Szpital otrzymał
ze Starostwa Powiatowego w Janowie lubelskim.



Celem projektu była poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej i pomocy

społecznej. Rezultatem jest dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia czyli:

- większa sprawność i bezawaryjność urządzeń medycznych dzięki dostępowi do nowych

technologii,

- większe bezpieczeństwo pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- większa efektywność podejmowanych działań ratowniczych, większa jakość usług

medycznych oferowanych przez SOR.

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup sprzętu medycznego takiego jak :

1. sprzęt zabiegowy: stoły operacyjne, lampy operacyjne, łóżka, materace, szafki, stoliki,

kozetki lekarskie itd.

2. Sprzęt anestezjologiczny: aparat do znieczulenia, defibrylatory, analizator respiratory,

aparat USG,

3. Diagnostyczny i uzupełniający sprzęt medyczny: pompy infuzyjne, ssaki, aparat EKG,

termometry, waga, młotki diagnostyczne, negatoskop zestawy i aparaty do przetaczania

płynów.



Sprzęt przeznaczony na poszczególne „obszary” SOR poprawił 
jakość, sprawność i bezawaryjność urządzeń medycznych, zwiększy 

bezpieczeństwo pracy personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
efektywność podejmowanych działań ratowniczych oraz 

podniesienie jakość usług medycznych.



NOWA KAPLICA 
Dzięki staraniom 

wieloletniego 

proboszcza parafii 

p.w. Świętej Jadwigi 

ks. Jana Sobczaka                 

i kapelana szpitala ks. 

Krzysztofa Lipskiego

2014r.


