Śniadecja ma nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny

47 łóżek w salach z łazienkami, gabinety fizjoterapii,
hydroterapii, terapii zajęciowej wyposażone w
najnowocześniejszy sprzęt – we wtorek (17 września br.)
otwarto oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w
Białymstoku. Kapitalny remont i wyposażenie budynku było
możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego
Programu Operacyjnego i budżetu Województwa Podlaskiego.
Ośrodek rehabilitacji mieści się w wyremontowanym i
przebudowanym budynku, w którym wcześniej rezydowały oddziały
okulistyki i laryngologii. Prace modernizacyjne rozpoczęły się
niespełna dwa lata temu.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 14 mln zł, z czego prawie
6,7 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach RPO, natomiast kwotę
ponad 7,2 mln zł wydatkowano z budżetu Województwa
Podlaskiego.
- Otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w naszym
szpitalu nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia ze strony
Samorządu Województwa Podlaskiego – podkreślał podczas
otwarcia Cezary Nowosielski, dyrektor szpitala.
- Każda taka inwestycja w służbę zdrowia jest potrzebna. Dzięki
kompleksowemu remontowi, jakiemu został poddany ten budynek,
spełnia on teraz wszelkie standardy w zakresie funkcjonowania tego
typu placówek. – mówił Marek Malinowski, członek Zarządu
Województwa Podlaskiego. – Cieszy mnie, że dzięki temu
przedsięwzięciu pacjenci będą poddawani rehabilitacji w godnych
warunkach.
O dalszej pomocy dla szpitala wojewódzkiego zapewniał Bogusław

O dalszej pomocy dla szpitala wojewódzkiego zapewniał Bogusław
Dębski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Chcemy dokończyć modernizację tego szpitala i rozwijać go – mówił
– Ten szpital ma ogromne zasługi dla miasta i regionu, wiele osób
zdobywało tu praktykę zawodową.
Gratulacje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji
inwestycji przekazał też europoseł Krzysztof Jurgiel w liście
odczytanym przez Grzegorza Kucharewicza.
Przed uroczystym przecięciem wstęgi obiekt został poświęcony
przez ks. abp Tadeusza Wojdę i Arcybiskupa Białostockiego i
Gdańskiego Jakuba.
W nowej lokalizacji planowane jest uruchomienie Poradni
Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.
ms
***
W ramach projektu, poza pracami remontowo-modernizacyjnymi,
został zakupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który jest
niezbędny do prowadzenia skutecznej rehabilitacji. Zakupiono m.in.
przyrządy do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych oraz zestawy
do ćwiczeń mowy.
Z budżetu Województwa Podlaskiego została dofinansowana
termomodernizacja budynku, która obejmowała roboty elewacyjne,
remont i modernizację dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej
i drzwiowej, a także instalacji centralnego ogrzewania oraz
realizację węzła cieplnego.
Obiekt jest w pełni dostosowany do osób starszych i
niepełnosprawnych. Dostęp bezpośrednio z poziomu terenu na
wszystkie kondygnacje zapewniają dwie kabiny dźwigu szpitalnego,
dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

