Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
Specjalistycznego im. Św. Łukasza w Końskich już po gruntownej modernizacji
Dzięki realizacji projektu pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu
medycznego i wyposażenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
przeprowadzono remont i modernizację tych komórek Szpitala.
W ramach realizacji projektu przebudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny z 5 salami
operacyjnymi oraz innymi niezbędnymi pomieszczeniami, jak np. śluzy i magazynki. Sale operacyjne
odpowiadają najnowszym standardom budowlanym i sanitarno-higienicznym. Powierzchnie ścian i
sufitów pokryto materiałami, które pozwalają na utrzymanie większej sterylności. Użyto to tego celu
farb lateksowych lub wykładziny typu Tarket w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
(zależności od przeznaczenia pomieszczenia), ściany sal przygotowania pacjenta i przygotowania
lekarzy pokryto stalą chromowo-niklową, a w salach operacyjnych są one dodatkowo powleczone
szkłem.
Dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) wybudowano 9 łóżkową salę
intensywnej terapii, separatkę, salę wybudzeniową oraz inne niezbędne pomieszczenia gospodarcze i
techniczne o tak samo wysokim standardzie jak na Bloku Operacyjnym.
Sale Bloku i OAiIT zostały wyposażone w instalacje klimatyzacji i wentylacji z trójstopniowym
systemem oczyszczania powietrza w wybranych pomieszczeniach, powietrze nawiewane jest
nawilżane lub osuszane, w zależności od potrzeb – w salach operacyjnych wskazane jest utrzymanie
wilgotności pomieszczenia na poziomie 55%. W pozostałych pomieszczeniach wskazane jest 30-60%.
W trakcie przebudowy Bloku Operacyjnego zmieniono funkcje Sali operacyjnej przeznaczonej
dla chirurgii naczyniowej na salę hybrydową. Zmiana ta pozwoli na wykonywanie w jednej Sali
zarówno zabiegów wykonywanych metodą tradycyjną jak zakładanie stentów i stentgraftów pod
kontrolą aparatu do angiografii oraz wykonywanie badań angiograficznych które pozwalają na
uwidocznienie światła naczyń krwionośnych przy pomocy promieni rentgenowskich. Jest
wykonywane głównie w przypadku podejrzenia zwężenia tętnic lub żył. Obecnie zabiegi te i badania
wykonuje się w Dziale Rentgenodiagnostyki, co utrudnia podjęcie natychmiastowych działań w
przypadku konieczności interwencji chirurgicznej.

Dla realizacji tych celów konieczna była dobudowa powierzchni Bloku Operacyjnego o 397
m2, a Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o 192 m2
Zarówno Blok jak i OAiIT wyposażone zostały w aparaturę i sprzęt medyczny najnowszej generacji.
Wprawdzie podniosło to koszty modernizacji ale gwarantuje jakość udzielanych świadczeń na
najwyższym europejskim poziomie. Zakupiono m.in.


Lampy zabiegowe sufitowe i jezdne w tym 2 z kamerą i monitorem umożliwiającymi
obserwację prowadzonego zabiegu



Stoły operacyjny – mobilne – elektro-hydrauliczne



Aparat EKG 3-kanałowy



Stymulator zewnętrzny



Diatermię chirurgiczną do pracy w środowisku wodnym GT-55



Kolumny anestezjologiczne z mechanizmem do zawieszania adapteru do uchwytu na aparat
anestezjologiczny

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



Kolumny chirurgiczne



Kolumnę chirurgiczną laparoskopową



Aparaty do znieczulania



Przewoźny zestaw reanimacyjny



Łóżko z łamanym leżem Egertona



Respirator transportowy



Kolumna anestezjologiczna w układzie duo



Monitory - centrala i monitory przyłóżkowe dla pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii.

Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 19 mln z czego roboty budowlane kosztowały ponad 10
mln, a wyposażenie i sprzęt prawie 9 mln, pozostałe koszty to dokumentacja projektowa oraz nadzór.
Realizacja tej inwestycji była możliwa jedynie dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, w tym:
- 7.000.000 zł ze środków unijnych,
- dotacja ze Starostwa Koneckiego (w tym wsparcie z gminy Słupia Konecka oraz Smyków) –
4.115.542,20 zł,
Bez unijnej dotacji i wsparcia Starostwa Koneckiego realizacja tego projektu byłaby
niemożliwa, a modernizacja była konieczna nie tylko ze względu na unijne i polskie wymogi sanitarne
ale, przede wszystkim, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Warto przy tym dodać, że w
koneckim szpitalu leczeni są pacjenci nie tylko z województwa świętokrzyskiego ale także z
ościennych powiatów województwa łódzkiego i mazowieckiego.
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Sala operacyjna przed remontem

Blok w trakcie remontu
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Sala operacyjna w nowej odsłonie

Sala Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
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