
 
 

 

 

Tytuł Projektu: 
 

„Doposażenie i modernizacja pomieszczeń jednostki publicznej służby krwi  jako 

niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych 

chorób zakaźnych” nr POIS.11.03.00-00-0165/22. 
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020 (POIiŚ) w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony 

zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU. 
 

Wartość projektu: 7 899 406,63 PLN 
 

Wartość dofinansowania ze środków EU: 6 909 000,00 PLN 
 

Głównym celem projektu jest sprawne funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz poprawa 

efektywności, dostępności i jakości pobierania, przetwarzania i wydawania krwi i jej składników 

oraz bezpieczeństwo dawców i pracowników centrum krwiodawstwa. Celem podejmowanych 

działań jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 oraz 

innych chorób zakaźnych a także przygotowanie systemu na potencjale przyszłe zagrożenia 

epidemiologiczne. 
 

Wzmocnienie infrastruktury służby krwi poprzez doposażenie Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w aparaturę medyczną i infrastrukturę 

informatyczną oraz rozszerzenie infrastruktury lokalowej zrealizuje cel główny projektu. 
 

Publiczna służba krwi zmierzyła się i zmierza na co dzień z trudnym zadaniem ratowania ciężko 

chorych w sytuacji, kiedy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 spowodowały znaczący spadek 

liczby donacji. Okoliczności te negatywnie wpłynęły na organizację publicznej służby krwi  

a przeciwdziałanie im będzie wymagało wsparcia między innymi infrastrukturalnego, dzięki 

czemu możliwe będzie dostosowanie podmiotów do działania w warunkach epidemii oraz 

wzmocnienie realizowanych już działań. 
 

Wsparcie RCKiK w nowoczesną infrastrukturę sprzętową istotnie wpłynie na wzrost 

efektywności, dostępności i jakości pobierania, przetwarzania i wydawania krwi i jej składników. 

Zwiększy również bezpieczeństwo dawców i pracowników oraz wzmocni potencjał systemu 

reagowania na sytuacje kryzysowe w publicznej służbie krwi. 
 

Nowoczesna aparatura medyczna niezbędna do podwyższania standardu świadczonych usług 

znacząco usprawni proces poboru, preparatyki i wydawania krwi i jej składników. 



 
 

 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 podjęte zostaną działania 

inwestycyjne – zakup i modernizacja lokalu, który wykorzystany będzie na potrzeby punktu 

poboru krwi w Jeleniej Górze. Powyższe zadanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

odpowiednej liczby krwiodawców aktywnych do oddawania krwi w tej lokalizacji. Nowa 

lokalizacja dostosowana będzie do działania w warunkach epidemii oraz pozwoli na zwiększenie 

efektywności i bezpiecznej dostępności dla krwiodawców 

do punktu poboru krwi. 


