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Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Uniwersyteckiego zyskał
nową przestrzeń. Do użytku oddane zostało nowe skrzydło, co oznacza
zwiększenie o 13 liczby łóżek na oddziale. - Bardzo mi zależało, aby
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poprawić dostępność do leczenia ortopedycznego dla Lubuszan. Jestem
przekonana, że na naszym oddziale, który pełni wyjątkową rolę w związku
z funkcjonowaniem centrum urazowego, jesteśmy dobrze przygotowani do
wykonywania wszystkich, także tych skomplikowanych, procedur
medycznych – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Inwestycja zakładająca powiększenie powierzchni Klinicznego Oddziału Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej współfinansowana została ze środków samorządu
województwa. Całkowity jej koszt to 3,1 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego to 2,8 mln zł. Ponadto samorząd
dorzucił kolejne 350 tys. zł na wyposażenie oddziału oraz 33 tys. zł na wykonanie
systemu wentylacji nadciśnieniowej w sali pooperacyjnej.

Samorząd wspiera lepszą dostępność do leczenia

- To właśnie dotacja samorządu województwa i osobiste starania pani marszałek
spowodowały, że mogliśmy tę inwestycję zrealizować. To duże wsparcie dla
oddziału, także w kontekście funkcjonowania centrum urazowego, które często
generuje większą ilość pacjentów. Teraz będziemy w stanie zapewnić bardzo dobre
warunki pracy i funkcjonowania tego oddziału – podkreślał prezes Szpitala
Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński.

Remont poprawił warunki hospitalizacji

Dzięki pracom remontowo-modernizacyjnym pozyskano 5 dodatkowych sal , na
których będzie można położyć 13 pacjentów. Wykonano dwie sale czteroosobowe,
jedną salę trzyosobową i dwie sale jednoosobowe. Oddział liczy obecnie 35 łóżek.
Zwiększenie liczby łóżek jest niezwykle ważne w kontekście funkcjonowania
oddziału. - Rocznie oddział przyjmuje około 1500 pacjentów, w 2019 roku
wykonaliśmy 1475 operacji. Coraz więcej trafia do nas pacjentów onkologicznych,
których kiedyś odsyłaliśmy. Teraz dzięki wysokospecjalistycznej kadrze, możemy ich
leczyć. W związku z tym, liczba pacjentów rośnie – wyjaśnił kierownik oddziału dr
Lesław Mądry. Podkreślał także, że oddział przyjmuje coraz więcej pacjentów
geriatrycznych. Obłożenie oddziału spowodowane jest także działającym w Szpitalu
Uniwersyteckim Centrum Urazowym.

- Trafiają tam często osoby z urazami wielonarządowymi, wymagające interwencji
wielu specjalizacji. Jesteśmy jedynym takim szpitalem w województwie lubuskim, w
związku z tym przyjmujemy pacjentów z całego regionu, a to wiąże się z
obciążeniem łóżkowym. Poza tym, mamy także pacjentów planowych – dodał
dyrektor ds. lecznictwa, ortopeda Antoni Ciach. Podkreślał jednocześnie, że przy
ogólnopolskim problemie braków kadrowych, zespół przygotowany jest do tego,
żebyśmy pracowali jak najwięcej. - Teraz dzięki tej inwestycji łatwiej będziemy
dysponowali tymi łóżkami – wyjaśnił.

Wybitna kadra i nowoczesny sprzęt na oddziale
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Oddział pozyskuje także nowych, wybitnych specjalistów. Wśród nich dr hab. n.
med. Daniel Kotrych, szef katedry ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu

na UZ. - Gratuluję organizacji zespołowej na tym oddziale. Jego pracownicy są
niezwykle profesjonalni i dają możliwości  leczenia pacjentom, uznawanym za

nieoperacyjnych. Skutecznie zaopatrujemy pacjentów z ciężkimi urazami. Mamy
ogromne możliwości techniczne, jak np. druk implantów – podkreślał.

Zakres remontu

W ramach prac remontowych lepsze warunki pracy mają też lekarze i pielęgniarki -
powstały również szatnie dla personelu, sanitariaty oraz gabinet zabiegowy. Dzięki
modernizacji, oddzielona została część „brudna” oddziału od „czystej”, wymieniono
okna oraz windę, która komunikuje oddział m.in. z blokiem operacyjnym i SOR.  W
ramach wyposażenia zakupiono m.in.  łóżka ortopedyczne, szafki przyłóżkowe,
szafki lekarskie, fotel do pobierania krwi, krzesła, parawany, lodówki do
przechowywania leków, lampę bakteriobójczą jezdną, lampę diagnostyczną,
wysięgniki i stojaki jezdne do kroplówek, wózki do transportu chorych leżących i
siedzących, wózki zabiegowe, wózki opatrunkowe, wózki do przewożenia czystej
pościeli, uchwyty dla niepełnosprawnych itp.
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