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„Poprawa jakości oraz dostępności usług  

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  
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Tytuł projektu: 

„Poprawa jakości oraz dostępności usług Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

(dawniej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej) poprzez dostosowanie 

Izby Przyjęć do wymogów prawnych.”  

 

Beneficjent:  

Beneficjentem bezpośrednim projektu, odpowiedzialnym za jego prawidłowe wdrożenie oraz 

końcowe rozliczenie, jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Centrum jest 

również zarządcą majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. 

 

Lokalizacja projektu:   

Projekt został realizowany w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w położonej  

w gminie Wilkowice miejscowości Bystra, ul. Fałata 2, w Pawilonie medycznym nr 4 Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 

 

Program, w ramach którego zrealizowano projekt: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Priorytet: IX - Zdrowie i rekreacja 

Działanie / poddziałanie: 9.1 - Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

 

Przedmiot oraz cele projektu: 

W ramach projektu powstała nowoczesna, kompleksowo wyposażona szpitalna Izba Przyjęć, 

spełniająca wszystkie wymogi regulowane przepisami prawa obowiązującego na terenie RP 

oraz UE. Na potrzeby Izby Przyjęć zostały zagospodarowane pomieszczenia zlokalizowane 

na poziomie niskiego parteru Pawilonu medycznego nr 4 o powierzchni ok. 90 m2 oraz 

dobudowane nowe pomieszczenia o powierzchni ok. 70 m2, a także zadaszony podjazd dla 

pojazdów transportu sanitarnego o powierzchni ok. 150 m2. Ponadto zmodernizowano 

komunikujący Izbę Przyjęć z oddziałami szpitalnymi dźwig szpitalny oraz przebudowano 

szyb dźwigu, w sposób pozwalający na wyeksponowanie walorów krajobrazowych lokalizacji 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, z terenu którego rozpościerają się 

wspaniałe panoramy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
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Nowopowstała Izba Przyjęć została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę 

medyczną, w tym m.in.: specjalistyczne łóżka do przewożenia chorych, stoły zabiegowe, 

lampy bezcieniowe i bakteriobójcze, zestawy do drenażu i intubacji, defibrylator, 

kardiomonitory, gazometr, pulsoksymetry, komputery z monitorami do odczytu zdjęć 

radiologicznych oraz wiele innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

szpitalnej izby przyjęć. 

 

Projekt przyczynił się do wzrostu dostępności usług medycznych. Dzięki usprawnieniu 

sposobu rejestracji oraz zakładania dokumentacji nastąpiło skrócenie czasu związanego  

z przyjęciem pacjentów do oddziałów szpitalnych. Sprawniejsze przeprowadzenie wstępnej 

diagnostyki przyczyniło się do wzrostu efektywności świadczonych usług. Każdy pacjent na 

czas otrzymuje niezbędną pomoc.  

 

Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. 

Modernizacja obiektu w znaczny sposób wpłynęła na poprawę jakości świadczonych usług, 

zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych oraz zaawansowanych wiekiem. 

 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej jest największym, kompleksowym 

ośrodkiem pulmonologicznym oraz torakochirurgicznym na terenie Województwa Śląskiego. 

Swoje zadania statutowe realizuje poprzez udzielanie specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych z zakresu opieki stacjonarnej w takich specjalnościach jak choroby płuc, 

chirurgia klatki piersiowej, choroby wewnętrzne, alergologia oraz specjalistyczna opieka 

ambulatoryjna. Centrum w Bystrej jest jedynym na terenie powiatów bielskiego, 

cieszyńskiego i żywieckiego ośrodkiem diagnozującym i leczącym w sposób kompleksowy 

choroby układu oddechowego (łącznie z bardzo wyspecjalizowanymi procedurami 

zabiegowymi z zakresu chirurgii klatki piersiowej). Rocznie hospitalizuje ponad 7000 

chorych, wykonując w ramach jedynego na Śląsku oddziału torakochirurgicznego około 1000 

pełnoprofilowych zabiegów z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Dzięki wieloletniej tradycji  

w leczeniu chorób płuc, w tym również gruźlicy, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

w Bystrej jest na terenie województwa istotnym ogniwem w zabezpieczeniu właściwej opieki 

nad pacjentami z chorobami oddechowymi. 
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Poniżej prezentujemy efekty wykorzystania środków unijnych: 
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