
 

 

 

 

Szpital realizuje program pn. w „Zachodniopomorski Program Monitorowania  

i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”.  

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, poprzez 

wdrożenie rozwiązań zidentyfikowanych w Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji 

Epidemii Coronawirusa SARS-CoV- 2 i Choroby COVID-19. Zaplanowane w ramach projektu działania 

wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostaną doposażeni Lider oraz Partnerzy 

projektu. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostek (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt 

przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług 

społeczeństwu.  

Grupą docelową projektu są osoby w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 oraz kobiety 

w wieku 18-59) z grupy ryzyka zakażenia lub podejrzane o zakażenie koronawirusem SAR-CoV-2 oraz 

podmioty wskazane w Zachodniopomorskim Programem Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa 

SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Poprzez doposażenie jednostek, pośrednio grupą docelową, są również 

mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki przede 

wszystkim w oparciu o Katalog znajdujący się w/w Programie.  

W ramach projektu planowane jest objęcie testami na obecność COVID-19 - 50 000 osób z grupy 

ryzyka będących w wieku produkcyjnym. Zgodnie z jego założeniami  zostanie przeprowadzonych 50 000 

testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 000 testów 

molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność 

przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony, 

określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej 

- a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych 

bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Przedsięwzięcie spełnia bardzo ważne zalecenia Komisji Europejskiej, 

odnośnie do wspólnej walki krajów członkowskich z pandemią koronawirusa. Wśród nich znalazły m.in. 

natychmiastowe zwiększenie liczby wykonywanych testów, zwiększenie zdolności placówek do 

wykonywania badań czy wsparcie dla dodatkowego wyposażenia medycznego. 

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie a jego 
partnerami: SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Koszalinie, SP 
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryficach.  
 

 Przeprowadzenie Programu oparte zostanie o 5 wyżej wymienionych specjalistycznych szpitali, 

w których powstanie 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych.  

 
 
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą zgodne z Zachodniopomorskim Programem 
Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. 
 

 wartość projektu: 15 118 345,00 zł 

 wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 118 345,00 zł  


