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OKRES REALIZACJI

2012-2015 

W dniu 30.09.2014

została podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu kluczowego w ramach RPO WP 

2007-2013



CEL PROJEKTU

Zagwarantowanie wszystkim młodym ludziom, 
mieszkańcom województwa podkarpackiego oraz 
innych regionów z chorobą nowotworową dostępu 
do najlepszych metod diagnostyki, leczenia
i opieki zdrowotnej. W wartościach mierzalnych 

oznacza to zapewnienie opieki stacjonarnej i 
ambulatoryjnej u ok. 600 dzieciom /rocznie.



Zdiagnozowane potrzeby mieszkańców 
Podkarpacia - przyczyną realizacji Projektu

• wzrost  zapadalności na choroby nowotworowe i 
niepokojące  statystyki   zgonów z tej  przyczyny 
/ rocznie u ok 100 dzieci z Podkarpacia 
rozpoznawany jest nowotwór/ 

 liczne  oczekiwania społeczne i  postulaty  
mieszkańców   w sprawie  zapewnienia dostępu 
do  opieki onkologicznej.  

 analiza strategii rozwoju sektora służby zdrowia 
w Polsce



Zakres świadczonych usług medycznych :

 diagnostyka i leczenie białaczek oraz chłoniaków 

 diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych 
niedokrwistości   

 diagnostyka i leczenie skaz krwotocznych

 diagnostyka i leczenie zaburzeń   krzepnięcia

 diagnostyka i leczenie neutropenii

 diagnostyka i leczenie limfadenopatii



ZADANIA PROJEKTU

 Nadbudowa istniejącego budynku H1 dla potrzeb 
Kliniki Onkohematologii Dziecięcej

 Dobudowa windy (tzw. zewnętrznej) w celu 
zapewnienia komunikacji dla nowego oddziału

 Wykonanie nowego zasilania energetycznego 

 Utworzenie pracowni przygotowania leków 
cytostatycznych

 Wyposażenie oddziału oraz pracowni w niezbędny 
sprzęt medyczny i pozamedyczny. 



LOKALIZACJA
Zaznaczono budynki będące przedmiotem projektu. (czerwony)



PROJEKT W LICZBACH

• Powierzchnia nadbudowy - 900 m2

• Ilość łóżek w Klinice –19 w tym 4 łóżka 
oddziału dziennego

• Ilość leczonych za III kwartały 2015 –
leczeni - 721, porady - 972



Klinika Onkohematologii Dziecięcej



Klinika Onkohematologii Dziecięcej



Klinika Onkohematologii Dziecięcej



Łazienka dla pacjentów



Sala dla pacjentów



Pracownia przygotowania leków cytostatycznych



Pracownia przygotowania leków cytostatycznych



EFEKTY REALIZACJI PROJETU :
 Zapewnienie dostępu do diagnostyki i leczenia 

nowotworów na nowopowstałej Klinice 
Onkohematologii Dziecięcej dysponującej 15  łóżkami 
oraz 4 łóżkami oddziału dziennego.

 Możliwość rozwoju dla kadry lekarskiej dzięki 
nowoczesnemu wyposażeniu i styczności z chorobami 
leczonymi dotychczas poza województwem.

 Podniesienie  kompetencji  specjalistów – zarówno 
lekarzy jak i pielęgniarek, utworzony kierunek 
lekarskiego  na Uniwersytecie Rzeszowskim pozwoli 
na lepsze przygotowanie specjalistów, a w rezultacie 
podniesie wartość Rzeszowa jako ośrodka 
akademickiego.



Struktura nakładów inwestycyjnych
i źródeł ich finansowania 

Źródła finansowania Wartość

Samorząd Województwa 1 209 004

Dofinansowanie z Budżetu 
Państwa 2 143 936  

Dofinansowanie z EFRR w ramach 
RPO WP 2007-2013 12 425 331

Środki własne Szpitala 43 403

RAZEM 15 821 674



KOMPLEMENTARNOŚĆ 
projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie, 
a osiągnięcie efektów poszczególnych projektów nie jest 

uzależnione od realizacji drugiego z projektów 

Projekt kluczowy - Rozbudowa 
i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w 

Rzeszowie

Okres realizacji 2007-2013



Cel zrealizowanego przedsięwzięcia:

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 
ludności województwa podkarpackiego 
poprzez wzrost jakości i wprowadzenia 
nowych usług medycznych związanych z 
kompleksową rehabilitacją medyczną 
mieszkańców regionu Podkarpacia.



Struktura nakładów inwestycyjnych
i źródeł ich finansowania 

Źródła finansowania Wartość

Samorząd 
Województwa 29 350 968

Środki własne 107 572

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 38 883 960

RAZEM 68 342 506



1.Poprawa jakości i dostępności  do usług 
w zakresie rehabilitacji.

2.Stworzenie miejsca stałego pobytu dla 
pacjentów.

3. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 
ludności województwa podkarpackiego.

4. Uzupełnienie oraz stworzenie nowych usług 
medycznych w działalności Szpitala.

Rezultaty utworzenia Ośrodka rehabilitacji:



Efekty:
1.Uruchomienie jedynego w Województwie    
Podkarpackim Ośrodka Rehabilitacji – styczeń 2012

2.Istotna poprawa stanu bezpieczeństwa pacjentów 
ze schorzeniami wymagającymi rehabilitacji. 

3.Umożliwienie znacznego zwiększenia ilości 
pacjentów zdiagnozowanych  i poddanych 
rehabilitacji.

W efekcie realizacji projektu zostały zabezpieczone 
podstawowe i wysoko specjalistyczne potrzeby 
w zakresie diagnostyki i rehabilitacji dzieci 
i młodzieży oraz edukacji w tym  zakresie rodziców z 
województwa podkarpackiego, w formie stacjonarnej, 
ambulatoryjnej  i konsultacyjnej.



Liczba osób leczonych w Ośrodku w latach:

2012 – 4 892

2013 – 9 498

2014 – 9 343

Efekty w liczbach :



G A L E R I A



Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny



Basen rehabilitacyjny



Basen rehabilitacyjny



Patio



Patio





Pracownia Fizjoterapii



Pracownia Fizjoterapii



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

Rzeszów 2015


