Otwarcie zmodernizowanego SOR Szpitala Wojewódzkiego im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ponad pięć milionów złotych kosztowała modernizacja,
przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w łomżyńskim szpitalu wojewódzkim. W poniedziałek (4
czerwca br.) SOR oficjalnie został otwarty i poświęcony.
Dzięki funduszom z budżetu województwa podlaskiego oraz dotacji
unijnej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020) powstała profesjonalna sala
obserwacyjna z siedmioma łóżkami wspólna dla pacjentów
zabiegowych i internistycznych oraz trzy stanowiska wstępnej
intensywnej terapii. W jednym miejscu został umiejscowiony obszar
konsultacyjny – gabinet internistyczny, obszar terapii
natychmiastowej, obserwacji i wstępnej intensywnej terapii
umożliwiający prawidłowy nadzór nad pacjentami.
- To dziś dzień wyjątkowy, bo pamiętam ten czas, kiedy z
poprzednim dyrektorem szpitala panem Krzysztofem Bałatą
rozmawialiśmy, iż remont SOR-u jest rzeczą niezbędną –
przypomniał podczas oficjalnej części uroczystości Bogdan Dyjuk,
członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – To był trudny czas
pracy dla dyrekcji i personelu: planowanie, stworzenie dobrego
wniosku do programu Infrastruktura i Środowisko a wreszcie remont.
Cieszę się, że SOR jest dziś na takim poziomie, że przez kilka
następnych lat będzie służył pacjentom a personel nie będzie się
zastanawiał skąd wziąć sprzęt potrzebny do badań czy zabiegów,
bo dzięki temu projektowi ten sprzęt już jest.
O trudach pracy na oddziale ratunkowym podczas trwającego
remontu i przebudowy wspomniał także kierownik oddziału lek. med.
Bogusław Opyrchał, który dziękował szczególnie personelowi za
wytrwałość i ciężką pracę.

wytrwałość i ciężką pracę.
- My nie przerwaliśmy pracy, kontynuowaliśmy ją na jednej trzeciej
obecnej powierzchni, noc i dzień, starając się pracować w myśl
zasady, aby nikt niepotrzebnie nie ucierpiał – mówił kierownik
Opyrchał. - To oddział wyjątkowy, na który rocznie przyjmujemy ok.
60 tys. pacjentów, a dziennie nawet do 200. To olbrzymia liczba,
która wymaga ogromu pracy i odpowiedniej logistyki.
Podziękowania składał również dyrektor szpitala wojewódzkiego w
Łomży - Roman Nojszewski kierując je do Zarządu Województwa
Podlaskiego.
Całkowita wartość przebudowy i wyposażenia oddziału to 5 308
448,08 zł, w tym dotacja unijna w wysokości 3 384 008,10 zł, a
dotacja z budżetu województwa podlaskiego to 1 638 604,18 zł.
- W latach 2014-2017 Samorząd Województwa Podlaskiego wsparł
działalność szpitala przekazując kwotę ponad 25 milionów złotych
na remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego oraz dofinansowanie projektów unijnych - przypomniał
Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Art
Projekt pn.: „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt
i aparaturę medyczną” był realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28
października 2016 r.
Całkowita wartość projektu 5 308 448,08 zł; w tym:
- środki z UE: 3 384 008,10 zł,
- środki z budżetu Województwa: 1 638 604,18 zł, w tym:
- w 2017 roku: 1 596 526,84 zł

- w 2017 roku: 1 596 526,84 zł
- w 2018 roku: 42 077,34 zł
- środki własne Szpitala: 285 835,80 zł

