Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w
Andrychowie
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie realizuje projekt pn. Przebudowa,
rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.
Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 (RPO WM), Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia poprzez
podniesienie standardu świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do
świadczonych usług. Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne modernizacje obiektów oraz
podjęcie działań reorganizacyjnych funkcjonowania Szpitala.
Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy m.in.:
- dostosowanie szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań,
jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia ZOZ;
- poprawa warunków przebywania pacjentów w szpitalu;
- zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości opieki psychiatrycznej,
- poprawa stanu technicznego pomieszczeń,
- poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników służby zdrowia,
- poprawa efektywności funkcjonowania szpitala, poprawa komunikacji na terenie obiektów
szpitala,
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (pacjentów i odwiedzających)
- podniesienie jakości życia mieszkańców województwa mogących potencjalnie korzystać z
usług świadczonych przez szpital.
Charakterystyka projektu:
W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa i modernizacja obiektu Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie wraz z rozbudową o 3 dźwigi (łóżkowe i
osobowy), zadaszenie dla karetek, dwie pochylnie i schody zewnętrzne, rozbiórkę i budowę
fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, sieci kablowej
energetycznej.
Działania w ramach projektu stanowią dążenie do znaczącego podniesienia stanu
technicznego obiektów, dostosowanie do wymogów prawa dla tego typu jednostek oraz
reorganizacji Szpitala w celu maksymalizacji wykorzystania posiadanej infrastruktury
(zmiana sposobu transportu pacjentów pomiędzy piętrami obiektów z ręcznego na noszach na
transport windami łóżkowymi, zmiana sposobu wnoszenia pacjentów do obiektu lub z karetki
z ręcznego na transport łózkami na podjazdach, znaczące skrócenie czasu transportu
pacjentów na terenie Szpitala w tym przewozu na terapie, badania itp., dostosowanie strefy
wejściowej przy izbie przyjęć, umożliwienie czasowej izolacji pacjentów na terenie izby
przyjęć w celach diagnostycznych oraz izolacji pacjentów chorych, zwiększenie poziomu
higieny i obsługi pacjentów (w tym mycie pacjentów na wózkach) dzięki zmianom

planowanym w sanitariatach, a tym samym zmniejszenie ryzyka zakażeń, zwiększenie
bezpieczeństwa pacjentów, dostosowanie całego obiektu do transportu osób
niepełnosprawnych, wprowadzenie drzwi o wymaganej szerokości umożliwiająca
wprowadzenie łóżek).
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem
Województwa Małopolskiego a Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie
w dniu 21 czerwca 2018 roku.
Zgodnie z zawartą umową:
– całkowita wartość projektu: 13 631 843,86 zł
– dofinansowanie: 10 905 475,01 zł
– termin realizacji: 31/12/2020 r.
Planowane efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu zarówno pacjenci, jak i pracownicy szpitala będą korzystać ze
udzielonych świadczeń lepszej jakości i w lepszych warunkach:
- możliwość transportu osób niepełnosprawnych, przejazdu wózków inwalidzkich do
poszczególnych bloków szpitala,
- możliwość transportu pacjentów niechodzących,
- poprawa przewożenia łóżek, udostępnienie łazienek i toalet w pełni dostosowanych do
potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych,
- polepszenie stanu technicznego pomieszczeń umożliwiające utrzymanie właściwych
warunków higienicznych,
- usprawnienie organizacyjne świadczenia usług i obsługi pacjentów,
- podniesienie standardu i komfortu świadczonych usług.
Zakres rzeczowy projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę funkcjonowania jednostek
w zakresie komunikacji, organizacji przestrzennej izby przyjęć i poszczególnych
oddziałów, przemieszczania się pacjentów i personelu pomiędzy oddziałami, a także znaczące
podniesienie bezpieczeństwa i higieny pacjentów. Znaczącemu polepszeniu ulegnie jakość
świadczonych usług w zakresie m.in.: leczenia pacjentów z chorobami i zaburzeniami
psychicznymi wymagających całodobowego, stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.
Nastąpi korzystna zmiana w wykorzystaniu pomieszczeń izby przyjęć, w której wydzielona
zostanie przestrzeń dla czasowej izolacji pacjenta. Zapewnienie właściwych
warunków dla ruchu pacjentów, jest szczególnie ważna dla jednostek zajmujących się
leczeniem psychiatrycznym, a szczególnie istotna w przypadku naszego szpitala, gdzie
oddziały są położone w różnych segmentach i na różnych poziomach. Przeprowadzone
zmiany wpłyną na ograniczenie takich utrudnień na oddziałach psychiatrycznych takich
jak: zatłoczenie oddziałów, nadmierny hałas, dostępność sanitariatów, dostęp obiektu dla
pacjentów i odwiedzających niepełnosprawnych, brak wystarczającego poziomu
prywatności. Ze względu na zastosowanie dźwigów osobowych, nowych przejść, zadaszeń a
także organizację izby przyjęć poprawi warunki przyjęcia do szpitala, co ma
szczególne znaczenie dla leczenia psychiatrycznego.

