
Zakup aparatury medycznej oraz innego sprzętu specjalistycznego na potrzeby
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz

rehabilitacji leczniczej, w tym poCOVID-owej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Progamu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
Umowa nr RPZP.11.01.00-32-0005/22-00

2. Oś Priorytetowa 11 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID-
19

3. Działanie 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19
4. Instytucja odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - 

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
5. Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022
6. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2023
7. Orientacyjny koszt całkowity projektu: 2 158 000,00 zł 
8. Kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2013-2020: 1 997 000,00 zł 

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest zakup aparatury medycznej oraz innego sprzętu 
specjalistycznego na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej, w tym 
poCOVID-owej dla Przychodni Nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie, Przychodni 
Nr 2 przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecinie, Przychodni Nr 3 Rehabilitacji Leczniczej i 
Zawodowej przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecin, Przychodni Nr 4 przy ul. Adama 
Mickiewicza 18 w Stargardzie oraz Przychodni Nr 5 przy al. Żołnierza 12 w Stargardzie, 
należących do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Zachodniopomorskiego Centrum 
Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie. 

Planowane zakupy:
1 aparat USG  na potrzeby Poradni Urologicznej z trzema sondami;
1 aparat USG na potrzeby Poradni Kardiologicznej;
1 aparat USG do gabinetu zabiegowego z głowicą do badania tarczycy;
9 lodówek medycznych do gabinetów zabiegowych; 
3 lampy szczelinowe wyposażone w mikroskop binokularny; 
3 tonometry;  
3 kontrastometry;



3 autorefraktometry; 
3 szt. optotypów LCD; 
3 szt. foteli laryngologicznych;
2 szt. audiometrów z kabiną ciszy; 
2 szt. spirometrów; 
2 szt. kardiografów; 
defibrylator w pełni automatyczny typu AED;
10 szt. foteli do podawania zastrzyków z możliwością regulacji podłokietnika;
10 szt. wag lekarskich elektronicznych, 
1 bieżnia kardiologiczna;
7 szt. aparatu EKG;
kriokomora z rurociągiem; 
uroflowmetr;
4 szt. rowerów rehabilitacyjnych; 
2  bieżnie rehabilitacyjne; 
szyny rehabilitacyjne CPM; 
zestawy do ćwiczeń biernych kończyn górnych; 
bieżnia z redukcją chodu; 
drabinki; 
orbitrek i aparat do terapii falą uderzeniową z zestawem do regeneracji. 
 

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zmniejszenie niekorzystnych skutków wysokiej zachorowalności 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego z uwagi na pandemię COVID-19 
poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych 
przez WOMP - ZCLiP w Szczecinie. Cel zostanie osiągnięty poprzez doposażenie i wymianę 
starego, mocno wyeksploatowanego, kosztochłonnego sprzętu na nowy, dokładniejszy i 
efektywniejszy, umożliwiający bezawaryjne świadczenie usług diagnostycznych i 
rehabilitacyjnych, również w sytuacjach kryzysowych jak pandemia Covid-19 w WOMP – 
ZCLiP w Szczecinie.


