
Fundusze Europejskie inwestujemy  
w zdrowie Małopolan – część II
41,5 mln zł Funduszy Europejskich z pakietu  
medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej  
dla wojewódzkich i powiatowych szpitali w regionie. 23,5 mln zł

dla placówek  
wojewódzkich  
(w tym resortowych)

18 mln zł
dla szpitali   
powiatowych

PODZIAŁ ŚRODKÓW 
DLA MAŁOPOLSKICH SZPITALI

Pierwszy sprzęt zakupiony ze środków 
unijnych już służy małopolskim  
lekarzom i pacjentom:  
 
•  respirator w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty 

Wieckiej w Bochni 
•  głowice kardiologiczne dla pacjentów Oddzia-

łu Klinicznego Pulmonologii i Alergologii 
oraz analizator wraz z pakietem 
odczynnikowym i materiałami 
kontrolnymi eksploatacyjny-
mi dla Zakładu Diagnostyki 
Szpitala Uniwersyteckiego  
w Krakowie

•  10 000 sztuk jednorazo-
wych maseczek medycz-
nych w SPOZ Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Krakowie 

•  aparat do ciągłego leczenia 
nerkozastępczego pomaga 
pacjentom Szpitala w  Dąbrowie 
Tarnowskiej

•  10 szt respiratorów transportowych 
w Szpitalu Specjalistycznym im. 
Stefana Żeromskiego w Krako-
wie. Jeszcze w tym miesiącu  
do Szpitala trafi 10 szt kar-
diomonitorów z pulsoksy-
metrami, 9 kompletów ze-
stawów stacji dokujących 
z pompami infuzyjnymi 
oraz 2 000 kombinezonów 
ochronnych, 25 000 masek 
ochronnych i 100 000  
rękawic 

Szpital Uniwersytecki  
w Krakowie – w pierwszym  
szeregu walki z koronawirusem

Wybudowany i wyposażony dzięki Funduszom  
Europejskim Szpital to dziś największy i najnowo-

cześniejszy kompleks medyczny w Polsce. Tutaj  
trafiają pacjenci zarażeni COVID-19 z całego woje-
wództwa. Placówka wspólnie z Województwem 
Małopolskim realizuje także projekt unijny  pn. „Ma-
łopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”,  
w ramach którego oprócz zakupu sprzętu na wła-
sne potrzeby, zaopatruje także wojewódzkie i po-
wiatowe szpitale. Wartość projektu realizowane-

go przez placówkę to 27,8 mln zł.  
 – By nieść skuteczną pomoc i zagwa-

rantować bezpieczeństwo nie-
zbędny jest wyspecjalizowany 

sprzęt zarówno medyczny, jak 
i diagnostyczny. Nieoceniona 
w tym zakresie jest pomoc 
Funduszy Europejskich, któ-
re są dla nas realnym wspar-
ciem – podkreśla Marcin Ję-
drychowski, dyrektor Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie.
– Obecna sytuacja jest wyzwa-

niem dla nas wszystkich, tak pra-
cowników służby zdrowia, jak i ca- 

łego społeczeństwa. Realizując Pakiet  
Medyczny Małopolskiej Tarczy Anty-

kryzysowej wyposażamy szpitale,  
aby ratować zdrowie pacjentów 

zakażonych koronawirusem, 
a służbie zdrowia zapewnić 
bezpieczną pracę – dodaje 
Łukasz Smółka, Wicemarsza-
łek Województwa Małopol-
skiego. 

W pierwszej  
kolejności do  Szpitala  

Uniwersyteckiego dotarły:
  

•  środki ochrony osobistej: fartuchy chirurgiczne, 
rękawice nitrylowe, maski chirurgiczne, czepki 
i przyłbice medyczne, kombinezony  ochrony 
biologicznej 

•  22 respiratory Trilogy EVO firmy Philips/ 
Respironics wraz z akcesoriami

•  urządzenie do dekontaminacji dla Szpitala 
Uniwersyteckiego

Jeszcze w tym miesiącu trafią tu:

•  respiratory do wentylacji z akcesoriami  
– 40 szt.

• mobilny, cyfrowy aparat RTG – 1 szt.
• kieszonkowe USG/echo – 4 szt.
• kieszonkowe echokardiografy – 4 szt.
• podręczne echokardiografy (tablet) – 2 szt.
• przewoźne echokardiografy/usg – 2 szt.
• urządzenie do dekontaminacji – 1 szt.
•  komplet hełmów do wentylacji nieinwazyjnej  

– 35 szt.

W połowie maja planowany jest odbiór dwóch 
pierwszych kompletnie wyposażonych karetek, 
które trafią właśnie do  Szpitala Uniwersyteckiego 
i Szpitala Żeromskiego w Krakowie. 

Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pa
kiet Medyczny to 114 mln zł z Funduszy Euro
pejskich na zakup sprzętu i środków ochrony 
osobistej dla placówek służby zdrowia.


