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Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. laureatem
konkursu Wielki Modernizator 2020 Województwa Lubuskiego oraz Gepard
Biznesu 2020.  

Rankingi były organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu oraz portal
Europejska Firma.pl „prześwietlono” ponad 85 tysięcy polskich firm.
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Organizatorzy konkursu oceniając przedsiębiorstwa brali pod uwagę dane finansowe
dostępne za lata 2018 – 2019 zgromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym,
wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi (większe niż 100 tys.
zł.) w 2019 r., zysk netto w latach 2018 - 2019 (wyższy niż 1 tys. zł) oraz kapitał
własny w latach 2018-2019 (wyższy niż 1 tys. zł).

Szpital w Gorzowie jeszcze w 2008 roku był najbardziej zadłużona lecznicą w kraju.
Dzięki determinacji, zaangażowaniu i skutecznym działaniom marszałek Elżbiety
Anny Polak, szpital udało się oddłużyć i teraz lecznica inwestuje i rozwija się. –
Zmodernizowaliśmy wiele oddziałów, szpital zyskał wysokospecjalistyczny sprzęt,
jak np. PET. Dzięki prowadzonym inwestycjom, poszerza zakres świadczonych usług.
To przede wszystkim Ośrodek Radioterapii, czy baza Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Celem tych wszystkich działań jej poprawa jakości leczenia oraz
poprawa dostępności do świadczeń medycznych – mówi marszałek Elżbieta Anna
Polak.

Szpital w Gorzowie jest dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną. Świadczą
to tym nie tylko systematycznie wprowadzane nowe procedury medyczne i stale
podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra medyczna. Potwierdzają to również
dane przekazywane przez przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego; te są
publiczne i ogólnodostępne. Średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach
2018-2019 w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie wyniosła w
jego przypadku 18,5 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2020.

Instytut Europejskiego Biznesu analizował wartość amortyzacji w latach 2018- 2019.
W  klasyfikacji znalazły się te przedsiębiorstwa, które najwięcej w Polsce
inwestowały w środki trwałe. Tytuł Wieki Modernizator 2020 r. Przyznawany był
podmiotom, których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł. W przypadku
szpitala w Gorzowie wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 39,2 mln zł.

W województwie lubuskim tytuł Wielkiego Modernizatora 2020 r. uzyskało 89 firm.
Tytuł Gepard Biznesu przyznano 869 przedsiębiorcom. Szpital w Gorzowie znalazł
się odpowiednio na 8 miejscu (ustępując miejsca takim potentatom jak Rockwool
Polska, Gedia Poland,  ICT Poland czy Swiss Krono) oraz na 758 miejscu (także
wyprzedzając m.in. BT Topbeton, Inneko Sp. z o.o. czy eobuwie.pl S.A.).

Konkurs Gepardy Biznesu jest organizowany od 2006 r., a Wielki Modernizator od
2012 r. przez Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu; zajmują się
one analizą wyników finansowych przedsiębiorstw, a przygotowane bilansy i
rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych. W
ciągu 14 lat dokładnie sprawdzone zostały wyniki finansowe ponad 100 tysięcy
polskich firm.

Szpitalne inwestycje 

Nowoczesny pawilon dla intensywnej terapii, dzienna chemioterapia, Pracownia
Żywienia Pozajelitowego i poczekalnia dla Izby Przyjęć - cztery kolejne inwestycje
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie lada moment będą
służyły pacjentom. Łącznie kosztowały ponad 50 mln zł.
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Nowoczesny pawilon medyczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Hematologii oraz Banku Komórek
Macierzystych to największa – w ostatnim czasie – inwestycja szpitala. Kosztowała
prawie 44 mln zł, a finansowały ją Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i
szpital. Obiekt ma trzy kondygnacje (jest połączony z budynkiem głównym szpitala).
To ponad 2300 mkw. powierzchni użytkowej. Pawilon pozwoli na powiększenie OIOM-
u (o 10 łóżek, w sumie będą 22), urządzenie Kliniki Hematologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego (z pododdziałami leczenia ostrych białaczek i przeszczepowym)
oraz Banku Komórek Macierzystych.

Chemioterapia szyta na miarę

Ponad 5 mln zł (z tego 3 mln zł przekazał urząd marszałkowski) kosztowała budowa
Pododdziału Dziennej Chemioterapii. To wygodna, duża sala z 32-stanowiskami do
chemioterapii, pomieszczenie do kompletowania leków, gabinety lekarskie i
zabiegowe oraz poczekalnia dla około 50 pacjentów. - Konsole, przy których staną
fotele pacjentów są autorskim pomysłem naszego personelu. Są zaprojektowane
niemal „na miarę”. Każda z nich będzie wyposażona w gniazdo słuchawkowe, kilka
gniazd USB (do podłączenia i ładowania np. telefonu) i specjalny uchwyt do
urządzeń multimedialnych (tableta czy smartfona) – mówi prezes Ostrouch.

Tworzenie dziennych oddziałów chemioterapii to światowa tendencja w leczeniu. -
Chemioterapia obciąża chorych fizycznie i psychicznie, dlatego potrzebują
naprawdę dobrych warunków – mówi wiceprezes szpitala Robert Surowiec.

Rusza pracownia

Gotowa jest już kolejna inwestycja szpitalna – jedyna w województwie lubuskim
Pracownia Żywienia Pozajelitowego na terenie szpitalnej apteki. Urządzenie
pracowni kosztowało 764 tys. zł. Pozwoli ona farmaceutom przygotowywać (w
warunkach absolutnie sterylnych) mieszanki żywieniowe dla malutkich pacjentów
Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem
oraz uzupełniać witaminami i mikroelementami posiłki dla dorosłych

 

Materiał: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
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