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POIiŚ, działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wykonywanych procedur medycznych.
Zakres rzeczowy projektu:
budowa i wyposażenie budynku rehabilitacji,
2) zakup systemu rezonansu magnetycznego z magnesem 1,5 T,
3) budowa budynku rejestracji pacjentów wraz z pracowniami diagnostycznymi i salą intensywnej terapii oraz wyposażenie tych
pomieszczeń.
1)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w
Otwocku jest jednoprofilowym szpitalem klinicznym zajmującym się leczeniem i rehabilitacją chorób, wad i urazów narządu ruchu
od okresu niemowlęcego do późnej starości.

Obecnie szpital ten to jeden z największych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju. Pacjentami Szpitala są osoby z całego
obszaru województwa mazowieckiego, jak i spoza jego granic, szczególnie chorzy ze słabiej rozwiniętych regionów Polski, kierowani
do SP SK, w celu uzyskania wysokospecjalistycznej opieki, niedostępnej w ich miejscu zamieszkania.
Szpital oferuje:
•
•
•
•
•

kompleksowe podejście do procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
szeroki zakres specjalistycznych zabiegów i badań
porady specjalistów najwyższej klasy
usługi świadczone w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej
wysoką jakość opieki potwierdzaną od lat przez naszych pacjentów

SPSK im. prof. Adama Grucy jest wyjątkową jednostką w skali kraju. Posiada unikalne metody leczenia i diagnozowania. Szereg
ortopedycznych zabiegów operacyjnych wykonywanych jest jedynie przez specjalistów pracujących w tymże szpitalu. Na uwagę
zasługuje również fakt, że w skład szpitala wchodzą jednostki, które nie występują w żadnym innym szpitalu w kraju: Pododdział
Gruźlicy Kostno – Stawowej, Oddział Uszkodzeń Patologii Miednicy
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla pacjentów z
makroregionu mazowieckiego. Ważnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego jest poprawa infrastruktury ochrony
zdrowia i dostosowanie do wymogów prawa, poprzez podniesienie standardów pomieszczeń oraz wyposażenia w aparaturę
medyczną, wraz ze zwiększeniem skuteczności działań operacyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego i zagrożenia życia
pacjentów. W wyniku realizacji projektu zwiększony zostanie dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz rehabilitacji
medycznej. Zmniejszy się liczba powikłań pooperacyjnych, zmniejszy się więc odsetek osób zagrożonych trwałych inwalidztwem. W
konsekwencji zwiększy to zdrowotność mieszkańców województwa mazowieckiego i województw ościennych, co będzie miało
pozytywny wpływ na rozwój gospodarki regionu i politykę zatrudnienia.”)
Projekt realizowany w latach 2014 - 2015, w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-001/14-00,
podpisanej 11 września 2014 roku.

