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Szpital dziecięcy - jest już projekt!

  
Kategoria -  Archiwum 

Data publikacji -14 lipca 2018 godz. 15:13  

Zgodnie z harmonogramem prac firma Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego do 30 czerwca
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przedstawiła projekt budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej
Górze i wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. - Zdrowie
i życie najmłodszych Lubuszan jest bezcenne. Nie ma w tej chwili
ważniejszej inwestycji w regionie – komentuje marszałek Elżbieta Anna
Polak.

Jak szacuje prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński, budowa
rozpocznie się w wrześniu. - Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i Radioterapia to
inwestycje priorytetowe. Budowa Radioterapii dobiega końca, a budowa szpitala
dziecięcego wreszcie się rozpoczyna. Zdajemy sobie sprawę z opóźnienia, ale
zdaniem firmy budowlanej, termin realizacji ustalony na 2020 rok zostanie
dotrzymany - dodaje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Planowana struktura jest zgodna z mapami potrzeb zdrowotnych i decyzją
Wojewody Lubuskiego.

ODDZIAŁ LICZBA ŁÓŻEK
Oddział Pediatrii Ogólnej z
wydzielonymi łóżkami na potrzeby
endokrynologii, hematologii i nefrologii

52 łóżka,  tym  46 pediatrycznych i 6
izolacyjno-zakaźnych*
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dziecięcej, a także wydzielony odcinek
izolacyjno-zakaźny
Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z
łóżkami przeznaczonymi również na
potrzeby chirurgii noworodka i
traumatologii

30 łóżek

Oddział Onkologii Dziecięcej 12 łóżek*
Oddział Położnictwa z traktem
porodowym i salą cięć cesarskich

23 łóżka dla matek, 23 łóżeczka dla
noworodków, 2 sale do cięć cesarskich

Oddział Neonatologiczny przeznaczony
również dla potrzeb patologii
noworodka

15 łóżeczek intensywnej terapii
noworodka, 12 stanowisk OIOM

Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii dla Dzieci

6 łóżek*

Łącznie ponad 170

* Nowe odcinki i oddziały, których obecnie nie ma w szpitalu 

Dane techniczne:

-  budynek  będzie  posiadał  pięć  kondygnacji  nadziemnych i jedną  podziemną.

- wysokość budynku - 20  m,

- powierzchnia netto 14.634 m2,

- kubatura obiektu: ok. 60.000 m3.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.

Źródła finansowania: 

kwota całkowita: 112,3 mln zł 

- dofinansowanie: 68,5 mln zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację Projektu: 59,4 mln zł oraz z budżetu państwa na
realizację Projektu: 9,2 mln zł,

- wkład własny: 43,6 mln zł (w tym środki z budżetu województwa - 29 mln
zł).
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