Posiedzenie Rady Społecznej ostrowskiego szpitala
W dniu 20 lutego br. w Sali Wykładowej im. prof. Andrzeja Śliwowskiego
w SPZZOZ odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ w Ostrowi
Mazowieckiej.
Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad podczas spotkania podjęte zostały
uchwały dotyczące:
 zaopiniowania zmian planu finansowego na 2020r. oraz planu inwestycyjnego
na lata 2016 – 2020.
 zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ
w Ostrowi Mazowieckiej.
 wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego stanowiącego majątek
trwały SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.
Najważniejszym tematem tego spotkania była przedstawiona przez Dyrektora
koncepcja rozbudowy Szpitala. Członkowie Rady Społecznej zapoznali się z planami
tej inwestycji, zgodnie z którymi nowo wybudowany budynek miałby 4,5 tys. m2
powierzchni użytkowej rozmieszczonej na dwóch kondygnacjach. Na jego powierzchni
usytuowany zostanie nowoczesny 4 - salowy Blok Operacyjny, który jest dla Szpitala
priorytetem, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sterylizatornia, Pracownia
Endoskopii oraz oddziały szpitalne, które hospitalizowałyby pacjentów urazowych
wymagających interwencji chirurgicznych jak np. operacje w zakresie kręgosłupa,
endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych. W planach ujęto również
budowę lądowiska dla LPR, które znajdowałoby się na wyniesionej platformie nad tym
budynkiem.
Koncepcja rozbudowy szpitala wymaga stworzenia profesjonalnej dokumentacji
projektowej, na które potrzebna jest kwota ok. 1 mln 300 tys. zł.
Przewodniczący Rady Zbigniew Chrupek poprosił burmistrzów i wójtów
obecnych na posiedzeniu o rozważenie możliwości wsparcia finansowego w zakresie
wykonania tego projektu. Podkreśli też, że inwestycja jest konieczna zarówno
z powodu wymogów prawnych, ale przede wszystkim z chęci podnoszenia jakości
usług świadczonych w szpitalu.
Okres przygotowania takiego projektu wynosić może ok. 6 miesięcy. Natomiast koszt
budowy wyniesie około 40 milionów złotych, a czas na realizację zadania to około
3 lata.
Przed wejściem na salę, w której odbywało się posiedzenie pracownicy Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Maz. wraz z pielęgniarkami
z ostrowskiego szpitala przeprowadzili akcję bezpłatnych badań przesiewowych
w kierunku wykrycia we krwi przeciwciał anty-HCV. Wspólne działanie miało na celu
popularyzację badań profilaktycznych oraz zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej
na temat wirusa HCV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C).
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