W dniu 13 września 2019 r. inwestycja nr POIS.09.02.00-00-0159/19, dotyczącą zadania
pn. Budowa Bloku Operacyjnego dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof.
Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskała pozytywna
opinię Ministerstwa Zdrowia i została wybrana do dofinansowania.
Łączna wartość inwestycji to: 45 525 746,80 zł,
Wydatki kwalifikowane: 45 454 418,44 zł,
Wydatki niekwalifikowane: 71 328,36 zł,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to: 9 090 883,68 zł,
Środki z budżetu państwa: 36 363 534,76 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka
Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który jest publicznym zakładem
opieki zdrowotnej. Organem tworzącym Szpital jest Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, z którym
występuje współpraca w zakresie zadań polegających na
kształceniu przed i podyplomowych w zwodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Ponadto, Szpital współpracuje z kilkunastoma
placówkami w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Szpital wpisany jest do rejestru
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra właściwego ds.
zdrowia oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr
Sądowy.
Wnioskodawca posiada umowę nr 121/100089/03/01/2016 wraz z późniejszymi aneksami,
która zapewnia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego
pomiędzy Dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, która potwierdza
zapewnienie kompleksowej opieki szpitalnej.
Ponadto, zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych należy dążyć do zwiększenia liczby
wykonywanych zabiegów kompleksowych i do osiągnięcia wysokiego wskaźnika świadczeń
zabiegowych. Jednocześnie mapa wskazuję na zmianę struktury liczby ludności
województwa śląskiego i zauważalny trend starzeni się społeczeństwa, którzy wymagać
będą bardziej specjalistycznej i dłuższej opieki szpitalnej, a co za tym idzie lepszej jakości
sprzętu i oddziałów szpitalnych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
i dostosowanie szpitala do wymogów w zakresie infrastruktury bloków operacyjnych,
wynikających z obowiązujących przepisów. Zdefiniowany dla projektu cel przyczyni się
również do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia
społeczeństwa poprzez świadczeń zdrowotnych na potrzeby pacjentów Oddziału Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii, Oddziału Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu,
Oddziału Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Oddziału Neurochirurgii i służą
udzielaniu świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom będącym przyczyną
dezaktywizacji zawodowej. Oczekiwane rezultaty przewidują poprawę bezpieczeństwa
zdrowotnego populacji, dostosowanie placówki do wymogów dotyczących infrastruktury
bloków operacyjnych, większą dostępność specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
związanych z leczeniem wybranych schorzeń układu kostno - stawowo - mięśniowego,
onkologicznych, układu krążenia. Analizowane przedsięwzięcie realizowane będzie
w GórnośląskimCentrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach zlokalizowanego przy ul. Ziołowej 45/47. Miasto Katowice
stanowi główny ośrodek miejski Aglomeracji Górnośląskiej, a także jest stolicą województwa
śląskiego.
Wnioskodawca planuje zakupić następujący sprzęt w ramach projektu:
1. Kolumna chirurgiczna – 6 szt.
2. Kolumna anestezjologiczna – 6 szt.
3. Kolumna na salę wybudzeń – 5 szt.
4. Aparat do znieczulania – 5 szt.
5. Lampa operacyjna dwuczaszowa – 5 szt.
6. Lampa operacyjna trójczaszowa – 1 szt.
7. System obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie na sale operacyjne
– 6 szt.
8. Angiograf sala hybrydowa – 1 szt.
9. System zarządzania obrazem – 1 szt.
10. Zestaw lamp operacyjnych – 1 szt.
11. Kolumna chirurgiczna – 1 szt.
12. Kolumna anestezjologiczna – 1 szt.
13. Aparat do znieczulania – 1 szt.
14. Myjnia chirurgiczna – 7 szt.
15. Wózek do transportu chorych – 5 szt.
16. Kardiomonitor – 5 szt.
Łącznie zakupione został o 57 sztuk sprzętu medycznego.
Pozycja placówki uzasadnia konieczność budowy obiektu z nowymi salami operacyjnymi,
z 6 salami operacyjnymi i 1 salą angiologiczno - neurologiczną. Pomieszczenia te
dedykowane są realizacji zabiegów na potrzeby pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Angiologii, Oddziału Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu, Oddziału
Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Oddziału Neurochirurgii, zatem służą
udzielaniu świadczeń zdrowotnych dedykowanych schorzeniom będącym przyczyną
dezaktywizacji zawodowej.
Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stworzenie sal
operacyjnych spełniających wymogi prawa - Rozporządzenia spowodowały konieczność

budowy nowego obiektu, który miał odtwarzać w nowoczesnej formie, dotychczasowe sale
operacyjne.
W ramach projektu nie przewidziano w jego ramach zwiększenia liczby łóżek szpitalnych.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020.
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn.
Budowa Bloku Operacyjnego dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka
Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach osi priorytetowej IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się
upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu
mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub
nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia
informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za
pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail:
naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej Ministerstwa Rozwoju.
Jednocześnie na podstawie § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie, Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest
zobowiązane zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników,
wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które
skorzystały z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych i w dobrej wierze przekazały informację
o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

