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Pieniądze dla Szpitala
13:26 - Piątek, 18 Lutego 2005 Gospodarka i praca

 

2.398.106  zł  dofinansowania  z  funduszy  strukturalnych  w  ramach
Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego
otrzyma  siemianowicki  Szpital  Miejski.  Z  68  wniosków  projekt
„Modernizacja  Oddziału Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii  oraz Izby
Przyjęć” sklasyfikowany został na 3 miejscu i został zaakceptowany do
dofinansowania.

 

- 9 marca 2004 roku Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia sp. z o.o. poinformowało
dyrektora  szpitala,  że  modernizacja  Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  nie  jest
możliwa w obecnej lokalizacji ze względu na warunki techniczne – wyjaśnia główny księgowy
Szpitala  Miejskiego  Jadwiga  Dyktus  –  W  tej  sytuacji  dyrektor  szpitala  podjął  decyzję  o
przeniesieniu oddziału na  poziom Izby  Przyjęć,  której  modernizację  rozpoczęto  15 września
2004 roku.

Biorąc pod uwagę możliwości  finansowe szpitala  oraz organu założycielskiego,  czyli  miasta,
dyrekcja szpitala podjęła starania o pozyskanie środków unijnych.
- Starania Szpitala Miejskiego o środki z funduszy strukturalnych trwały od sierpnia 2004 roku –
stwierdza Jarosław Kędra – Do II edycji konkursu w ramach programu „lokalna infrastruktura
ochrony zdrowia”, w której brał udział Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich zgłoszonych
zostało 68 wniosków. Projekt Szpitala Miejskiego na liście rankingowej Regionalnego Komitetu
Sterującego ds. Rozwoju Regionu zajął trzecie miejsce.



- Przygotowanie projektu trwało dwa tygodnie – mówi dyrektor Szpitala Miejskiego Katarzyna
Chlebicka Skowronek – Pracowało nad tym spore grono osób, m.in.  pan Jarosław Kędra,  dr
Henryk Podsiadło, pani Jadwiga Dyktus, dr Krzysztof Warwas, dr Jakub Jaworek i wiele innych.

Wartość  projektu  zgłoszonego  przez  Szpital  Miejski  wynosi  5.995.265  zł,  z  czego  40%
(2.398.106 zł) pochodzić będzie z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 59% (3.537.206,35 zł) da Urząd Miasta, a 1% (59.952 zł)
pochodzić będzie ze środków własnych szpitala.
Realizacja  projektu obejmuje  lata  2004 – 2005 z czego w  roku 2004 wykonano prace  oraz
zakupiono sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 1.293.120 zł (z tego środki Urzędu Miasta –
1.271.568 zł, środki szpitala – 21.552 zł).



- Z tych środków zakupiliśmy m.in. trzy nowoczesne respiratory – pokazuje ordynator Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krzysztof Warwas – Zakup sprzętu są kluczowe dla jakości i
ilości świadczonych usług.

Obecnie trwają prace budowlane. Przeniesienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
zdaniem Krzysztofa Warwasa, wpłynie pozytywnie na warunki transportu chorych. Szczególnie
istotne  jest  tu  umieszczenie  oddziału  w  pobliżu  pionu  windowego  oraz  sąsiedztwo  z  bloku
operacyjnego i izby przyjęć.
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