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Centrum ratowania życia

Urazy wielonarządowe, które występują najczęściej podczas

wypadków komunikacyjnych, należą do tych najbardziej

zagrażających życiu człowieka. Dzięki utworzeniu centrum urazowego,

zwiększają się szanse na uratowanie życia, a zmniejsza ryzyko

powstania powikłań.

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

obejmuje swoim zakresem nie tylko budowę kompleksu sal

operacyjnych, ale również utworzenie na bazie istniejących oddziałów

centrum urazowego, które stanie się już niebawem szansą na szybkie

i skutecznie leczenie pacjentów z urazami wielonarządowymi. Drogi

Warmii i Mazur nie należą do bezpiecznych, a zwiększony ruch

turystyczny wręcz podwaja liczbę użytkowników szos. Czas wypoczynku

jest więc okresem, kiedy liczba pacjentów z tego typu urazami znacznie

się zwiększa. Często szybka pomoc udzielona w specjalistycznym

centrum urazowym jest jedyną szansą na uratowanie zdrowia,

a wielokrotnie i życia pacjenta z wielonarządowym urazem.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie w oparciu o Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko, uzyskał dofinansowanie z zadania

dotyczącego rozwoju systemu ratownictwa medycznego na

utworzenie centrum urazowego. Starania uwieńczone zostały

sukcesem i do końca lipca 2012 r. zostaną zakończone wszystkie

przewidziane w projekcie prace, których celem jest stworzenie

warunków do powstania nowoczesnego centrum urazowego dającego

możliwość szybkiego, wieloprofilowego i wysokospecjalistycznego

leczenia pacjentów z wielonarządowymi urazami ciała. Oprócz

zakupienia dodatkowego sprzętu medycznego część oddziałów

przeszła gruntowny remont i została przystosowana tak, by

wkomponować się w struktury centrum. Oddziały chirurgii ogólnej,

naczyniowej i otolaryngologii zostały przebudowane 

i doposażone tak, aby w ich strukturach możliwe były do wykonania

zabiegi z zakresu urologii, chirurgii twarzowo- szczękowej 

i torakochirurgii. W zakresie remontu dokonano wymiany okładzin

ścian i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznych

i wodno-kanalizacyjnych. Zmodernizowano również Szpitalny Oddział

Ratunkowy.

Niezbędnym elementem centrum urazowego jest lądowisko dla

śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Niedawno

zakończono jego budowę i spełnia ono najwyższe standardy

bezpieczeństwa, a śmigłowce z osobami potrzebującymi

natychmiastowej pomocy medycznej mogą na nim lądować nawet

w nocy. – W ramach zrealizowanego projektu powstało w naszej

placówce centrum urazowe. Dzięki niemu zapewnimy komplementarne,

specjalistyczne leczenie pacjentów z urazami wielonarządowymi. Dzięki

modernizacji oddziałów i zakupowi nowej aparatury medycznej możemy

zapewnić jednoczesną opiekę większej liczbie pacjentów. Został

również stworzony zespół urazowy, który w krótkim czasie jest w stanie

udzielić pomocy pacjentom z urazami wielonarządowymi – mówi Irena

Kierzkowska, dyrektor WSS. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 

13 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ponad 9,5 mln zł. 
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