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Na 2011 rok przewidziano 8 mln zł na realizację zadania pn. Budowa obiektu dla nowej 

lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej 

Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (w 2010 wykonano dokumentację 

projektową). 

 

Do nowego obiektu przeniesione zostaną Blok Operacyjny, Oddział Pooperacyjny, Oddział 

Intensywnej Terapii oraz jedyny na Mazowszu dziecięcy Szpitalny Odział Ratunkowy. Dzięki 

temu w starych budynkach szpitala pojawi się miejsce na ok. 100 nowych łóżek dla dzieci.  

Jest to bardzo dobra wiadomość dla stolicy, w której w okresie wzrostu zachorowalności – od 

lat brakuje łóżek pediatrycznych. W odzyskanej przestrzeni powstaną wyremontowane, 

nowoczesne 1-, 2- i 3-osobowe sale z łazienkami. Łącznie planowane jest powstanie 100 

nowych łóżek dla małych pacjentów. Sale będą kolorowe i w pełni dostosowane do potrzeb 

najmłodszych. 

  

Nowy, czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 3 750 m² będzie 

mieścił się pomiędzy dwoma skrzydłami istniejącego szpitala, od południowej strony 

kompleksu. 

  

Obiekt będzie miał oddzielne wejście oraz co 

ważne – m.in. podjazd dla karetek 

przystosowany do równoczesnego przyjęcia 

dwóch ambulansów, a także wszystkie 

obowiązujące w przepisach strefy. 

  

Na tzw. niskim parterze budynku mieścić się 

będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy, a w 

nim m.in.: strefa kontaminacji, rejestracja 

przyjęć pacjentów urazowych, dwie sale 

resuscytacyjno-zabiegowe, gipsownia, 4-

łóżkowa sala obserwacji bezpośredniej, 2-

łóżkowa sala intensywnej opieki medycznej, a także trzy gabinety lekarskie – chirurgiczny, 

pediatryczny oraz laryngologiczny. 

  

Oddział Intensywnej Terapii będzie 

znajdował się na tzw. wysokim parterze. 

Będą tam m.in.: dwie izolatki wyposażone w 

stanowiska do pielęgnacji niemowląt, dwie 

sale OIOM (4-łóżkowa oraz 2-łóżkowa), 

punkt pielęgniarski, pokój dla rodziców, 

gabinet zabiegowy, pokoje pielęgniarek 

i lekarzy, a także magazyny leków, sprzętu 

i aparatury. 

  

Na pierwszym piętrze mieścić się będzie 

Oddział Pooperacyjny z zespołem sal 

wybudzeniowych – ogólną, wzmożonego 



nadzoru oraz dla pacjentów z oparzeniami. Znajdą się tam także punkt pielęgniarski, pokoje 

zabiegowe, łazienki oraz magazyny. 

  

Blok Operacyjny zajmie ostatnią, najwyższą kondygnację. Będzie tam m.in. pięć sal 

operacyjnych aseptycznych w tym jedna przystosowana do wykonywania zabiegów 

laparoskopowych, dwa stanowiska przygotowania pacjenta, myjnie dla lekarzy, pokoje 

lekarzy i pielęgniarek, łazienki oraz magazyny. 

 

 

Ponadto Samorząd województwa przeznaczył kwotę 3 mln zł na modernizację Oddziału 

Patologii Noworodka i Niemowlęcia (przewidywana wartość projektu to 4, 4 mln zł). W 

zmodernizowanej części będą zlokalizowane dwa pododdziały: noworodków (13 łóżek) i 

niemowląt (23 łóżka) wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Pododdział noworodków 

będzie wydzielony śluzą fartuchowo-umywalkową. Zostanie przeprowadzona wymiana 

wszystkich instalacji wewnętrznych, całkowicie wymieniona zostanie również stolarka 

wewnętrzna, grzejniki i wyposażenie sanitarne. 

 

Szpital uzyskał również dofinansowanie ze środków UE na zakup aparatury i sprzętu 

medycznego – w tym m.in. zestaw optyczny do mikrochirurgii, aparaty do znieczulania, 

zestaw do EEG, stoły operacyjne, unit laryngologiczny, kardiomonitory z zapisem EKG, 

zestawy operacyjne, zestaw do stymulacji serca. Wkład własny do tego projektu pochodzący 

z budżetu województwa wynosi blisko 580 tys. zł z czego 67 tys. zł będzie wydatkowane w 

2011 roku (ogólna wartość projektu to około 3,88 mln zł). 

 


