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Informacja o zakresie planowanych prac w ramach zadania pn. „Aktywne Centrum 

Zdrowia – przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Żarkach wraz z uzupełnieniem aparatury medycznej” 

 

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Żarkach przy ul. Kościuszki 31 wraz z uzupełnieniem sprzętu 

medycznego w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług medycznych.  

Przebudowie i rozbudowie poddany zostanie istniejący gminny budynek, który obecnie 

mieści przychodnię dla dzieci zdrowych i chorych. Po rozbudowie przeniesiona zostanie do 

zmodernizowanego budynku przychodnia dla dorosłych obecnie mieszcząca się w XIX – 

wiecznym, zabytkowym budynku, niedostosowanym do swojej funkcji i nie należącym do 

gminy. Zasadniczym powodem podjęcia działań związanych z przygotowywaniem inwestycji 

– dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a następnie jej realizacją jest wola podniesienie 

jakości świadczonych usług medycznych oraz konieczność dostosowania infrastruktury 

ochrony zdrowia do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

Dostosowanie do rozporządzenia polegać ma przede wszystkim na likwidacji barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i dostosowaniu do innych wymagań 

ogólnobudowlanych, a także wymagań dotyczących instalacji. W tym celu, ze względu na 

bardzo zły stan techniczny przedmiotowego obiektu, przeprowadzona zostanie jego 

przebudowa. Budynek o powierzchni 271,5m2, gdzie obecnie świadczone są usługi medyczne 

dla dzieci rozbudowany zostanie o pow. 232,4m2. Pozwoli to na przeniesienie do 

rozbudowanego obiektu usług medycznych dla dorosłych. Ponadto obiekt poddany zostanie 



termomodernizacji – wymienione zostanie przestarzałe źródło ciepłą i instalacja grzewcza 

oraz wprowadzone izolacje cieplne.   

Projekt nie zakłada rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych. W przebudowanej 

i rozbudowanej przychodni funkcjonować będzie, tak jak obecnie, 5 poradni dla dorosłych  

oraz poradnia dla dzieci zdrowych i chorych. 

Projekt przewiduje również zakup sprzętu medycznego koniecznego przy świadczeniu usług 

medycznych zakontraktowanych w ramach NFZ i podnoszącego ich jakość, którego obecnie 

placówka nie posiada. Zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny: perymetr, spirometr, 

aparat do krioterapii, doppler kieszonkowy, lampa UVB dwumodułowa, lampa zabiegowa 

ginekologiczna, negatoskop, tablice podświetlane do badania wzroku, autoklaw. 

Zmodernizowany zostanie aparat USG poprzez wyposażenie w głowicę endokawitarną. 

Zakupiony zostanie również w ramach projektu fotel ginekologiczny. 
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