
 
 
 
Zakup śmigłowców dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 
Beneficjent: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 
Wartość projektu: 114 940 000 PLN 
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 97 699 000 PLN 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, działanie 8.1: Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego, priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe  

 
Przedmiotem projektu jest zakup czterech śmigłowców ratunkowych.  

 
Efektem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 

Medycznego w  wybranych rejonach Polski, które aktualnie nie są pokryte 60-kilometrowym zasięgiem 

operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Projekt pozwoli na skrócenie czasu dotarcia do 

nagłego zdarzenia oraz rozszerzenie zasięgu działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.  

 

Główne korzyści ekonomiczne mierzalne i niemierzalne z realizacji inwestycji to: 

• zwiększenie dostępności świadczonych medycznych usług; 

• zwiększenie efektywności działania opieki medycznej. Szybkość i efektywność pomocy 

medycznej udzielanej ofiarom wypadków oraz pacjentom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego pozwoli na zmniejszenie poziomu powikłań powstających w trakcie późniejszego 

procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej;  

• skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia m.in. w sytuacji występowania 

wypadków drogowych itp. Biorąc pod uwagę, iż projekt umożliwi wprowadzenie do 

eksploatacji nowoczesnych śmigłowców, zwiększy się dostępność do Śmigłowcowej Służby 

Ratownictwa Medycznego w wybranych rejonach Polski, które aktualnie nie są pokryte  

60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; 

• zoptymalizowanie poziomu opieki medycznej. Szybkie działanie ratownictwa medycznego, 

szybka diagnoza schorzenia i natychmiastowe podjęcie leczenia pozwoli poszkodowanym na 

zachowanie zdrowia, uniknięcie niepełnosprawności i umożliwi szybszy powrót do aktywności 

zawodowej. Ma to istotne znaczenie w przypadku grupy osób w wieku produkcyjnym, 

hospitalizowanych najczęściej z powodu doznanych urazów (powstałych w wyniku wypadków 

komunikacyjnych, zdarzeń losowych, wypadków w pracy); 

• przyszłe oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej, wprost proporcjonalne do zmniejszenia 

się liczby osób dotkniętych chorobą i /lub dotkniętych mniej ciężką chorobą dzięki wdrożeniu 

projektu (obniżka kosztów opieki ambulatoryjnej i domowej dla osób, które uniknęły choroby; 

niższe koszty hospitalizacji i rekonwalescencji dla osób, które były leczone w bardziej 

skuteczny sposób); 

• wzrost dobrobytu dla pacjentów i ich rodzin, mierzalne w kategoriach liczby unikniętych 

śmierci, wydłużenia oczekiwanego okresu życia pacjenta, jak i poprawy jakości życia pacjenta 

i jego rodziny dzięki uniknięciu choroby lub zastosowaniu skutecznego i szybszego leczenia. 

 
Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2015 roku. 


