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SPRZĘT MEDYCZNY NAJWYŻSZEJ KLASY TRAFIŁ
DO ZWOLEŃSKIEGO SZPITALA I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Stefan Bernaciak, Starosta
Zwoleński

Zakończyły się dwa duże projekty doposażania Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu w nowoczesny sprzęt
medyczny. Zarówno szpital, jak i poradnie specjalistyczne zyskały urządzenia
i wyposażenie najnowszej generacji, dzięki któremu diagnozowanie i leczenie
pacjentów będzie znacznie łatwiejsze. Samorząd powiatu zwoleńskiego pozyskał
na ten cel bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, które wyniosło w sumie
2 401 672,04 złotych. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi zaś
1 675 936,67 złotych.

Ogromne dofinansowanie i realizacja
dużego projektu
Samorząd powiatu zwoleńskiego mocno stawia
na unowocześnianie podległej mu służbie zdrowia.
Właśnie dobiegła końca
realizacja dużych projektów, dzięki którym szpital
i przychodnia otrzymały wiele nowoczesnych
sprzętów. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na diagnostykę na najwyższym
poziomie.
–
Dokładamy
wszelkich starań, aby pacjenci
SPZZOZ w Zwoleniu mieli
dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie. W minionym roku
zakończyliśmy
kompleksową przebudowę wnętrz
zwoleńskiego
szpitala.
Była to ogromna inwestycja o wartości ponad pięciu
milionów złotych. Zmodernizowane zostały wszystkie
cztery kondygnacje budynku. Obecnie jest tu nie tylko
ładniej, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalnie,
co zdecydowanie podnosi

komfort pracy personelu, jak i pobytu pacjentów
w placówce. Zmodernizowaliśmy też pracownię
rentgenowską i zakupiliśmy
nowoczesny aparat RTG.
Kolejnym działaniem w celu
poprawy jakości usług w tutejszych ośrodkach zdrowia
było doposażenie oddziałów szpitala, a także poradni
specjalistycznych
w nowoczesny sprzęt warty wiele milionów złotych.
Postawiliśmy tym samym
milowy krok w stronę szybkiej diagnostyki pacjentów
– podkreśla starosta zwoleński Stefan Bernaciak.
Całkowita wartość zadania doposażania przychodni i szpitala w sprzęt
medyczny to ponad 2,4
miliona złotych. Samorząd
powiatu zwoleńskiego pozyskał na ten cel bardzo
duże dofinansowanie z funduszy unijnych, które wyniosło 1,67 miliona złotych.
- Ubieganie się o środki
z funduszy unijnych poprzedzone było długotrwa-

łą procedurą rozpoczętą już
w 2017 roku. Cieszymy się,
że efekt tych działań jest
tak spektakularny i pacjenci ośrodków zdrowia wchodzących w skład SPZZOZ
w Zwoleniu będą mogli być
diagnozowani za pomocą
aparatów medycznych najwyższej klasy – mówi wicestarosta Waldemar Urbański.
Dzięki prężnym działaniom samorządu powiatu
zwoleńskiego tutejszy szpital i przychodnia zupełnie
zmieniły swoje oblicze. –
Urządzenia
sukcesywnie
spływały do szpitala i poradni specjalistycznych od
stycznia do czerwca tego
roku. Odbyły się także szkolenia personelu medycznego z obsługi zakupionego
sprzętu. Obecnie realizację
zadania doposażania jednostek zdrowia możemy uznać
za zakończoną – informuje
Renata Wólczyńska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie
Powiatowym w Zwoleniu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów – umowę podpisują (od lewej) Skarbnik
Powiatu – Elżbieta Lange,Waldemar Urbański – Wicestarosta, Stefan Bernaciak – Starosta
Zwoleński, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Leszek Przybytniak
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Wyremontowany szpital z nowoczesnym
sprzętem
Zwoleński szpital został
doposażony w ramach projektu „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz
zakup sprzętu medycznego” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI „Jakość życia”, działania 6.1 „Infrastruktura
ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Szpital w ramach projektu
wzbogacił się o następujące
urządzenia medyczne: autoklaw, dwa urządzenia do
dezynfekcji
pomieszczeń
metodą zamgławiania, koncentrator tlenu, dwa aparaty
EKG z osprzętem, cieplarka
laboratoryjna, dwa mikroskopy, wirówka laboratoryj-

Wyposażenie pracowni endoskopii – Tomasz Harnatkiewicz
prezentuje działanie myjki do gastroskopu.

na kątowa i wirówka laboratoryjna do mikrometody,
sześć pomp infuzyjnych,
jedną pompę żywieniową
i ssak medyczny. Pracownia fizjoterapii otrzymała
elektryczny stół do masażu,
zestaw do elektroterapii i zestaw do laseroterapii.
Doposażone
zostały
też sale chorych. Na oddziały trafiły: cztery wózki
medyczne wielofunkcyjne,
dwa wózki do przewożenia
pacjentów w pozycji leżącej,
sześć wózków toaletowo-kąpielowych, cztery myjnie
dezynfektory,
trzydzieści
sztuk łóżek szpitalnych ze
zmienną wysokością leża,
trzydzieści sztuk materacy piankowych, pięć sztuk
materacy
zmiennociśnieniowych, trzydzieści sztuk
szafek
przyłóżkowych,
cztery sztuki łóżek reanimacyjnych z wyposażeniem
i szafkami oraz dwa defibrylatory. Zakupiono też urządzenia
gastronomiczne:
cztery zmywarki z funkcją
wyparzania i cztery wózków żywieniowych z funkcją

Wyposażenie pracowni endoskopii – videogastroskop z trzema torami wizyjnymi. Od lewej:
Zbigniew Młynek – Dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu, Tomasz Harnatkiewicz – Ordynator Oddziału
Chorób Wewnętrznych, Stefan Bernaciak – Starosta Zwoleński, Jolanta Małek – Oddziałowa
Izby Przyjęć, Olga Wargacka – Pielęgniarka, Waldemar Urbański - Wicestarosta
utrzymywania temperatury
posiłków.
Łączna wartość zakupionych urządzeń i sprzętów

medycznych dla zwoleńskiego szpitala to 590 588,99
złotych. Ponadto w ramach
projektu
dostosowano

pomieszczenia do zakupionego sprzętu. Łącznie
dofinansowanie
wyniosło
1 566956,05 złotych.

Poradnie specjalistyczne na miarę XXI wieku
Poradnie
specjalistyczne
wchodzące w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu zostały doposażone w ramach projektu
„Poprawa
efektywności
działania istniejących poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI „Jakość
życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Do poradni specjalistycznych w ramach projektu
trafiły następujące urządzenia: EKG z osprzętem, aparaty ultrasonograficzne do
echokardiografii i ogólne,
dwa zestawy reanimacyjne,
aparat do badań KTG, dwie
lampy bezcieniowe stojące,
jedna lampa wieloogniskowa sufitowa, stół zabiegowy,
fotel ginekologiczny, aparat
do elektrokoagulacji, kolpo-

skop, tor wizyjny z trzema
gastroskopami,
komplet
akcesoriów do gastroskopu, myjnia do gastroskopu,
myjka ultradźwiękowa do
akcesoriów do gastroskopu,
szafa na endoskopy, stół do
przygotowania endoskopów,
ssak, autoklaw do sterylizacji akcesoriów gastroskopowych.
Wartość zakupionych
sprzętów na potrzeby poradni specjalistycznych to
1 094 867,68 złotych, zaś
kwota dofinansowania wy-

niosła 834 715,99 złotych.
– Dzisiejszy kształt szpitala
i poradni specjalistycznych,
które zdecydowanie zmieniły swoje oblicze, to efekt
pracy i zaangażowania wielu
osób. Dlatego kłaniamy się
wszystkim, którzy pracowali
na realizację tego projektu.
Szczególne podziękowania
kierujemy do przedstawicieli samorządu województwa
mazowieckiego, marszałka
Adama Struzika i wicemarszałka Rafała Rajkowskiego za zrozumienie na-

Nowoczesny aparat ultrasonograficzny do echokardiografii. Od lewej: Waldemar Urbański –
Wicestarosta, Zbigniew Młynek – Dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu, Stefan Bernaciak – Starosta
Zwoleński.

Wyposażenie pracowni ginekologicznej, w tym aparat do USG
z głowicami.

szych potrzeb i działań oraz
przyznanie tak dużego dofinansowania, które je mocno wspiera. Dziękujemy też
pracownikom Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z na-

czelnik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Renatą Wólczyńską na czele, która koordynowała działaniami związanymi
z zakupem i odbiorem urządzeń i sprzętów. Cieszymy

się, że cel został osiągnięty
i mamy w Zwoleniu służbę
zdrowia na miarę XXI wieku – podsumowuje starosta
Stefan Bernaciak.
Mirosława Gregorczyk

