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Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie oraz
poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia
w obszarze oddziaływania projektu, przez unowocześnienie zasobów infrastrukturalnych SP ZOZ
nr 1 w Rzeszowie i dostosowanie jakości świadczonych usług medycznych do aktualnych potrzeb.
Projekt „Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu
Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie”, będzie realizowany w związku z zakupem
specjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz modernizacją i wyposażeniem Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego (III stopień referencyjności) w aparaturę medyczną, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do wniosku Specyfikacja dostaw/usług. Zakres modernizacji obejmuje m.in.
prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne związane z modernizacją Traktu Porodowego
Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego m. in. przebudowę pomieszczeń istniejących
sanitariatów, przebudowę pomieszczenia intensywnego nadzoru przedporodowego oraz sali

poporodowej, przebudowę istniejącej sali operacyjnej, wykonanie robót
elektrycznych i instalacji przyzywowej, przebudowę instalacji gazów medycznych.

instalacyjnych

Zakres rzeczowy projektu:
1. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego - Zakup
obejmuje m.in. stoły operacyjne elektrohydrauliczne z blatem pięciosegmentowym oraz
standardowym wyposażeniem (przystawki, pasy, półwałki itp.), wózki medyczne
(ratownicze), wózki do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych,
stoły do opasek gipsowych z szafką, stoły ze zlewem jednokomorowym z szafką
i szufladami, konsolę pielęgniarską, 3-stanowiskową, zabudowę meblową, aparaty do
znieczulenia ogólnego dla dorosłych, dzieci i noworodków, system monitorowania do
aparatu do znieczulenia, kardiomonitory na salę wyburzeniową, centralę monitorująca na
salę wybudzeniową z siecią informatyczną dla kardiomonitorów, respiratory wysokiej klasy,
kolumny anestezjologiczne dwuramienne, kolumny chirurgiczne z wysięgnikiem na monitor
24", kolumny chirurgiczne proste, lampy operacyjne dwuczaszowe z wysięgnikiem na
monitor z wbudowaną kamerą HD, lampy operacyjne dwuczaszowe z wysięgnikiem na
monitor z przygotowaniem pod kamerę HD, panel pionowe na salę wybudzeń na dwa
stanowiska, pompy infuzyjne, elektryczne łóżka szpitalne, defibrylator z kardiowersją
i stymulacją serca, myjnię przelotową, komorę grzewczą, respirator transportowy, dla
dorosłych i dzieci, USG, bronchofiberoskop, ogrzewacz krwi i płynów oraz szybkich
przetoczeń, myjnię do mycia obuwia na BO, kolumny do laparoskopii , elektrokoagulację,
wiertarki ortopedyczne, aparat rentgenowski z ramieniem C, respiratory do wentylacji
dorosłych wysokiej klasy, zestaw narzędzi chirurgicznych oraz pozostałe wyposażenie
niezbędne do działania Bloku Operacyjnego
2. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla OAiIT - Realizacja przedmiotowego
zadania obejmuje m.in. zakup aparatu do hemodializy, mobilnego zestawu do resuscytacji
i trudnej intubacji, łóżek z wagą, respiratorów, zestawu transportowego do przewożenia
pacjentów w stanie ciężkim, stanowiska do monitorowania i wentylacji pacjentów
w Pracowni Tomografii Komputerowej (respirator + monitor), ultrasonografu do
zastosowania w anestezjologii i prowadzenia terapii bólu, aparatu do monitorowania
hemodynamiki układu sercowo – naczyniowego
3. Modernizacja Traktu porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
- Zakres dotyczący modernizacji Traktu Porodowego obejmuje roboty budowlane
polegające na: przebudowie wykładzin ściennych i posadzkowych wszystkich pomieszczeń
traktu porodowego, łącznie z ciągami komunikacyjnymi, wymianie stolarki drzwiowej
wewnętrznej w poziomie IV przebudowywanej kondygnacji budynku, przebudowie
pomieszczeń istniejących sanitariatów, przebudowie pomieszczenia intensywnego nadzoru
przedporodowego oraz sali poporodowej w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń wraz
z węzłami sanitarnymi, utworzeniu węzła sanitarnego w obrębie sali chorych nr 4,
przeniesieniu pokoju lekarzy, podziale sal przedporodowych z utworzeniem łazienek
wewnętrznych, przebudowie istniejącej sali operacyjnej, utworzeniu nowych węzłów
sanitarnych w każdej sali przedporodowej, utworzeniu pokoju przyjęć, przebudowie
poziomów instalacyjnych wod.-kan. w obrębie przebudowywanych sanitariatów, instalacji
wewnętrznej wod.-kan w kubaturze przyszłych sanitariatów, wykonaniu robót
instalacyjnych elektrycznych obejmujących modernizację istniejącej instalacji elektrycznej
kondygnacji/instalacji oświetleniowej, zasilania, białego montażu gniazd wtykowych
i przełączeniowych, złączy i tablic rozdzielczych oraz białego montażu elementów
oświetlenia oraz instalacji przyzywowej, przebudowie instalacji gazów medycznych
polegającej na wymianie punktów poboru gazów, skrzynek zaworowych oraz zaworów
odcinających

4. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Traktu Porodowego - Zakup
obejmuje m.in. kardiotokograf - system monitorowania centralą, 4KTG, w tym 2 KTG
z telemetrią, kardiomonitory, pompy infuzyjne, zestawy narzędzi do cięcia cesarskiego,
łóżka porodowe, łóżka szpitalne, łóżka pooperacyjne elektryczne, fotele ginekologiczne,
cieplarkę transportową zamkniętą, stolik noworodkowy z resuscytytatorem, kardiomonitory
noworodkowe, pompy infuzyjne dwutorowe, bilirubinometr oraz pozostałe wyposażenie
niezbędne do działania Traktu Porodowego.
Efekty realizacji projektu:
Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych
dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu medycznego,
czyli dostosowanie do zachodzących zmian demograficznych i epidemiologicznych. Inwestycja
przyczyni się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia społeczności lokalnej
i w regionie oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i podniesienia poziomu życia.
Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia dostępności kompleksowych usług
medycznych, podniesieniu standardów opieki medycznej oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej
bazy ochrony zdrowia.

