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Materiał informacyjno - promocyjny 
 
 

W dniu 5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał 

wyboru do dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Działania 10.1. Infrastruktura 

Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 siedmiu projektów z zakresu lecznictwa szpitalnego.  

 

Wśród najlepiej ocenionych, wybranych do dofinansowania projektów, znalazł się jeden ze 

zgłoszonych do konkursu przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, projekt pn. 

„Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia 

hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim 

poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby 

oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ”. 

 

Otrzymane wsparcie finansowe (ponad 14,5 mln zł z Funduszy Europejskich oraz ponad  

2,0 mln zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach współfinansowania wkładu własnego 

beneficjenta) pozwoli na zrealizowanie w ciągu nieco ponad dwóch lat największego jak 

dotychczas i niezwykle ważnego projektu inwestycyjnego, stanowiącego kolejny etap 

realizowanej sukcesywnie od kilku lat strategii rozwoju Centrum w Bystrej, którego 

funkcjonowanie na odpowiednim poziomie jest niezwykle istotne, z uwagi na niekorzystne 

trendy w zakresie zachorowalności i umieralności na choroby układu oddechowego,  

w szczególności nowotwory płuc i przewlekłe choroby obturacyjne płuc prowadzące do 

niewydolności oddechowej. 

 



 
 
 

Cele projektu: 

Zasadniczym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych  

w zakresie chorób płuc i onkologii, który umożliwi przynajmniej częściowe rozwiązanie 

zdefiniowanych problemów systemu opieki zdrowotnej na Śląsku oraz podniesie jakość życia 

mieszkańców regionu. Jednocześnie, z racji samej lokalizacji Centrum, realizacja projektu 

wpłynie korzystnie na niwelowanie różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń 

medycznych dla mieszkańców subregionu południowego.  

 

W naszym regionie funkcjonuje niewystarczająca ilość ośrodków zapewniających 

wysokospecjalistyczną opiekę medyczną w zakresie chorób układu oddechowego, w tym 

chorób infekcyjnych i zakaźnych takich jak gruźlica płuc. Centrum w Bystrej jest jednym  

z zaledwie dwóch funkcjonujących w województwie śląskim specjalistycznych 

pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych stosujących w leczeniu nowotworów układu 

oddechowego kompleksowo zarówno metody chirurgiczne, jak i zachowawcze. Szczególną 

rolę odgrywa w tym procesie leczenie raka płuca chemioterapią.  

 

Planowane efekty: 

Do realizacji celów projektu wykorzystany zostanie istniejący kompleks budynków: bliźniacze 

pawilony nr 2 i 3 wraz z łączącą je przewiązką, w których zlokalizowane zostaną dwa 

jednoimienne oddziały pulmonologiczne: chorób płuc i gruźlicy oraz pulmonologiczny  

z pododdziałem chemioterapii. Budynki zostaną przebudowane, zmodernizowane oraz 

wyposażone w urządzenia technologiczne i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rozszerzonym zakresie oraz na wyższym 

poziomie jakościowym niż dotychczas. Znacząco poprawi się również komfort pobytu 

pacjentów w oddziałach. W całym kompleksie zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne 

oraz zastosowane zostaną rozwiązania przyjazne pacjentom z niepełnosprawnościami.  

 

Realizacja projektu zwiększy potencjał ośrodka w Bystrej m.in. w następujących obszarach:  

1) Stworzona zostanie możliwość pełnej izolacji (w warunkach pełnoprawnego oddziału 

zakaźnego z systemem izolatek, śluz, barier epidemiologicznych oraz dedykowanym punktem  

przyjęć z podjazdem dla ambulansów) i skutecznej, bezpiecznej terapii pacjentów cierpiących 

na wszelkiego rodzaju zakaźne choroby układu oddechowego, w tym gruźlicę prątkującą czy 

mukowiscydozę, a także inne choroby związane ze znaczącym obniżeniem odporności 

organizmu, w tym w przypadkach najcięższych powikłań hematologicznych z upośledzeniem 

odporności po chemioterapii; 



 
 
2) Jednocześnie, pomimo ścisłej izolacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów 

audiowizualnych, pacjentom zostanie umożliwiony kontakt z bliskimi, który ma niebagatelne 

znaczenie w procesie terapeutycznym oraz znacząco podnosi komfort pobytu pacjenta  

w ośrodku, zwłaszcza w przypadkach pobytów długoterminowych, lub wymagających 

długotrwałej pełnej izolacji; 

3) Zwiększone zostaną możliwości obu oddziałów pulmonologicznych w zakresie 

realizowania terapii tlenowej, w szczególności pacjentów chorych na POChP z niewydolnością 

oddechową, którym przewlekłe leczenie tlenem przedłuża życie i poprawia jego jakość oraz 

korzystnie wpływa na stan emocjonalny i intelektualny; 

4) Stworzone zostaną możliwości bardziej efektywnego wykorzystania stanowisk do 

chemioterapii w systemie ambulatoryjnym jednodniowym, w tym w ramach realizacji 

dedykowanych programów lekowych, a oddział pulmonologiczny z pododdziałem 

chemioterapii zyska możliwość szerszej i lepszej opieki pacjentów poddawanych chemioterapii 

w ramach hospitalizacji; 

5) Dzięki wyposażeniu oddziałów pulmonologicznych w nowoczesną, wysokiej klasy 

aparaturę i sprzęt medyczny poprawi się jakość opieki medycznej w zakresie objętym 

projektem, a dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych 

zniwelowane zostanie do minimum ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych;  

6) Koncentracja jednoimiennych oddziałów pulmonologicznych, aktualnie rozproszonych 

w odrębnych, znacząco oddalonych od siebie budynkach, pozwoli na optymalizację kosztów 

opieki medycznej, wpłynie na bardziej efektywne wykorzystanie drogiej aparatury medycznej 

używanej w oddziałach szpitalnych oraz znacząco poprawi ergonomię pracy personelu 

medycznego. 

   

Uwzględniając wynikające z „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla 

województwa śląskiego” prognozy na zwiększone zapotrzebowanie na leczenie, w tym leczenie 

chemioterapeutyczne raka płuca oraz szacowaną konieczność utworzenia w województwie 

śląskim nowych jednostek świadczących usługi medyczne tego typu lub rozbudowę 

istniejących (Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa śląskiego 

Podsumowanie, Część III Prognozy potrzeb zdrowotnych - Prognoza świadczeń), planowana 

inwestycja obniży koszty opieki medycznej na obszarze województwa na zasadzie 

kompleksowości leczenia. Dzięki optymalizacji struktury świadczeń w dotychczas istniejącym 

ośrodku dojdzie do obniżenia ogólnych kosztów opieki medycznej na zasadzie rozłożenia 

jednostkowych kosztów obsługi, co pozwoli na zabezpieczenie w kolejnych latach 

prognozowanych zwiększonych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób 

układu oddechowego w województwie śląskim.  



 
 
 

Wartość projektu: 

20.008.336,82 PLN 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 

14.513.745,26 PLN 

 

Materiał promocyjny opublikowano na stronie internetowej beneficjenta www.szpitalbystra.pl 

w zakładce Projekty z udziałem UE (link: http://szpitalbystra.pl/index.php/projekty-unijne) 

 

 

 


