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Dotyczy Projektu WND-RPPD. 11.01.00-20-0052/22 

 pn.” Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po 

przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem wyznaczonym dla projektu jest wzrost jakości i dostępności do świadczeń 

z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.  

Zakres rzeczowy projektu: 

W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń 

rehabilitacyjnych pacjentom po chorobie COVID-19.  

 

W ramach projektu przewidziano zakup min.: 

rotor kończyn górnych i dolnych   2 

system do neuro-rehabilitacji funkcjonalnej „neuroforma” 2 

urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego kończyn górnych i dolnych  1 

urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i 

ultradźwiękami  

1 

aparat do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem 26 l  1 

wielostanowiskowy system do ćwiczeń manualnych ręki 1 

parapodium statyczno-dynamiczne z funkcją treningu stania i odchylania 

pacjenta w różnych pozycjach z wyposażeniem  

2 

jezdny podnośnik pacjenta  2 

inhalator ultradźwiękowy profesjonalny  2 

urządzenia (przyrząd) do ćwiczenia oddechu indywidualne  80 

bieżnia do rehabilitacji 2  

trenażer wodny 2  

rower treningowy z regulowanym siedziskiem wzdłuż szyny 2  

urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego i kolanowego - szyna do ćwiczeń 

biernych oraz czynnych biernych oporowych 

2  

stół do drenażu limfatycznego  2  

urządzenie do rehabilitacji stawu nadgarstkowego 2 

stół do kompleksowej rehabilitacji ręki 2  

wioślarz magnetyczny 2 

stół do rehabilitacji ręki z tablicami 2  

Nazwa 
Ilość szt./ 

kpl. 
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trenażer oddechu 2 

rower treningowy z regulowanym w wysokim siodłem 2 

aparat do krioterapii z dodatkowymi zbiornikami 2 x30 l  1 

łóżka rehabilitacyjne z regulacją elektryczną oraz z szafkami przyłóżkowymi 20 

 

Zakupiony sprzęty i wyposażenie zainstalowany będzie w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej 

oraz w Oddziale Dziennym Rehabilitacji w SP ZOZ w Hajnówce.  

 

 Planowane efekty projektu: 

- poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie 

rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID – 19, 

- zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 

rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, 

- podniesienie sprawności umożliwiające podniesienie aktywności (w tym aktywności 

zawodowej) u osób, które rozpoczęły rehabilitację w ramach projektu. 

  

Źródła finansowania projektu: 

 

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych działań 

przewidzianych w ramach projektu 

 

744 578,59 zł 

Wartość dofinansowania ze środków EFRR  

 
744 578,59 zł 

Okres realizacji projektu (zakres rzeczowy projektu): od 01.02.2022 r. do 30.11.2022 r. 

 


