Projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-060/08

„OPIEKA NAD DZIECKIEM Z NISKĄ WAGĄ URODZENIOWĄ I WADAMI WRODZONYMI
W OKRESIE PRZEDPORODOWYM, PORODOWYM W POPORODOWYM W ICZMP W ŁODZI”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”
Przedmiotem projektu była wymiana przestarzałych wyrobów medycznych oraz zakup wyrobów
medycznych, które są niezbędne do udzielania kompleksowych świadczeń w zakresie opieki nad
dziećmi z niską masą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym
i poporodowym w Klinice Neonatologii oraz Klinice Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych
Noworodków i Niemowląt Instytutu „CZMP” w Łodzi.
W ramach projektu zakupiono ponad 330 wyrobów medycznych w tym m.in.:
1. Stanowiska do resuscytacji noworodka 6szt.
2. Materac podgrzewany – 1szt.
3. Inkubator transportowy - 1szt.
4. Respiratory noworodkowe z opcją wentylacji oscylacyjnej – 5szt.
5. Respiratory noworodkowe z opcją wentylacji synchronicznej – 3szt.
6. Respiratory noworodkowe z opcją wentylacji synchronicznej + NAVI – 2szt.
7. Stanowiska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej lub nCPAP - 4szt.
8. Respirator do wentylacji oscylacyjnej – 1szt.
9. Inkubatory do opieki nad cięŜko chorymi noworodkami w TOIN – 14szt.
10. Inkubatory otwarte - 2szt.
11. Inkubatory do opieki nad noworodkami z ekstremalnie małą masą ciała - 2szt.
12. Inkubatory do oddziału opieki pośredniej – 20szt.
13. Kardiomonitory modułowe do TOIN - 14szt.
14. ŁóŜeczka podgrzewane – 12szt.
15. ŁóŜeczka podgrzewane do opieki nad bliźniętami – 2szt.
16. Pulsoksymetry do oddziału opieki pośredniej - 12szt.
17. Pulsoksymetr z opcją pomiaru methemoglobiny i karboksyhemoglobiny – 1szt.
18. ŁóŜeczka dla noworodków – 30szt.
19. Inkubatory przeznaczone do opieki nad bliźniętami – 2szt.
20. Lampy do fototerapii statywowe – 5szt.
21. Lampy do fototerapii łóŜeczkowe – 5szt.
22. Lampy do fototerapii do stanowisk otwartych – 2szt.
23. Pompy infuzyjne (zestaw 4 pompy + stacja dokująca) – 15szt.
24. Ssaki próŜniowe – 38szt.
25. Aparat USG z opcją badań kardiologicznych – 1szt.
26. Komora laminarna – 1szt.
27. Aparat Rtg przyłóŜkowy (przewoźny) 30 kW – 1szt.
28. Pompa strzykawkowa – 73szt.
29. Stacje dokujące – 8szt.
30. Stół zabiegowy/operacyjny dla noworodków z moŜliwością przekształcenia w inkubator otwarty i
zamknięty – 8szt.
31. Inkubator zamknięty do intensywnej terapii – 5szt.
32. Kardiomonitor stacjonarny - 10szt.
33. Centrala nadzorująca kardiomonitory – 1szt.
34. Aparat do inhalacyjnego leczenia tlenkiem azotu - 1szt.
35. Respirator oscylacyjny do wentylacji noworodków – 1szt
36. Respirator do wentylacji w trybie objętościowym i ciśnieniowym – 10szt.
37. USG dla noworodków z moŜliwością wykonywania badań kardiologicznych – 1szt.
38. System monitorowania mózgowo tkankowego – 1szt.
39. Aparat do mikrometod – 1szt.

`

Aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu umoŜliwiła:
 prowadzenie

najnowocześniejszych

technik

wentylacji

dostosowanych

do

najbardziej

niedojrzałego pacjenta,
 zagwarantowanie najnowszych metod resuscytacji i opieki od pierwszych minut po urodzeniu
w „tzw. złotej godzinie”,
 przyłóŜkową nowoczesną diagnostykę ultrasonograficzną, echokardiograficzną i radiologiczną,
 nieinwazyjne, wielokierunkowe monitorowanie stanu pacjenta oraz monitorowanie czynności mózgu,
 zapewnienie

maksymalnego

komfortu

termicznego

noworodków

w

trakcie

zabiegów

operacyjnych zwłaszcza u niedojrzałych pacjentów,
 rozszerzenie moŜliwości prowadzenia hipotermii leczniczej,
 zaawansowaną modyfikację środowiska wcześniaka i dostosowanie go

do warunków

wewnątrzmacicznych,
 prowadzenie opieki neurorozwojowej niedojrzałych wcześniaków.

Łączna wartość projektu to 10.044.878,52 PLN,
w tym 9.999.738,52 zł to koszty kwalifikowalne.

85% stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej, które Instytut „CZMP” pozyskał

z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie
12.2 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym na lata 2007-2013”

15% kosztów projektów to dotacja z budŜetu państwa, którą zapewniło Ministerstwo Zdrowia.
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