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Po trzech la tach re a li za cji Wo je wódz ki

Szpi tal Spe cja li stycz ny w Ol szty nie za koń -

czył re a li za cję pro jek tu pod na zwą: „Mo -

der ni za cja Wo je wódz kie go Szpi ta la

Spe cja li stycz ne go w Ol szty nie po przez roz -

bu do wę ist nie ją ce go głów ne go bu dyn ku

szpi tal ne go na po trze by blo ku ope ra cyj ne -

go i cen tral nej ste ry li za tor ni”, do fi nan so -

wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go

Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -

mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -

go War mia i Ma zu ry na la ta 2007-2013.

Od końca lat 80. jest to największa

inwestycja w ochronie zdrowia 

na Warmii i Mazurach. Całkowita

wartość projektu to 

68 096 249,15 zł, 

z czego środki europejskie 

to 45 544 188,69 zł.

W no wym skrzy dle Szpi ta la znaj du je się

no wo czes ny blok ope ra cyj ny, skła da ją cy

się z 12 sal ope ra cyj nych, sal wpro wa dzeń

do znie czu leń pa cjen tów, jak rów nież z sa -

li wy bu dzeń na 17 sta no wisk, w tym

dwóch izo la tek dla pa cjen tów sep tycz nych.

Sa le wy po sa żo ne zo sta ły w no wo czes ną

kli ma ty za cję z na wie wem la mi nar nym, co

wpły nie na zmniej sze nie za ka żeń śró do pe -

ra cyj nych. Dzię ki no wo czes ne mu blo ko wi

ope ra cyj ne mu spe cja li ści le piej wy ko rzy -

sta ją swo je umie jęt no ści, cho ciaż by ze

wzglę du na fakt, iż bez po śpie chu bę dą mo -

gli wy ko nać na wet naj bar dziej cza soch łon -

ne za bie gi, czy roz wi jać swo je umie jęt no ści

np. w chi rur gii ma ło in wa zyj nej. Z wię kszą

swo bo dą bę dą mo gli tak że pla no wać no we

ty py ope ra cji, np. en do sko po we, vi de o sko -

po we, czy pro ce du ry wy so kos pe cja li stycz -

ne z za kre su transplan to lo gii.

Wy ko ny wa nie za bie gów uła twi no wo czes -

ny sprzęt, w któ ry blok zo stał wy po sa żo -

ny, np. no we sto ły ope ra cyj ne,

umoż li wia ją ce lep sze ob ra zo wa nie, wy -

god niej sze uło że nie pa cjen ta, wy god niej -

szy do stęp do po la ope ra cyj ne go, czy

no wo czes ny sprzęt ren tge now ski, jak no -

we ra mio na C, zmniej sza ją ce daw kę pro -

mie nio wa nia do mi ni mum. 

No wy obiekt umoż li wi tak że prost szą i bez -

piecz niej szą ob słu gę ane ste zjo lo gicz ną pa -

cjen tów. Wszyst kie sa le ope ra cyj ne

wy po sa żo ne zo sta ły w sa le przy go to waw -

cze. Dzię ki te mu skró ci się czas ocze ki wa -

nia w da nym dniu na za bieg, co po pra wi

kom fort pa cjen tów, bo sa mo ocze ki wa nie

na ope ra cję jest jed nym z bar dziej stre su -

ją cych mo men tów w okre sie oko ło o pe ra -

cyj nym. 

– Po za bie gu każ dy pa cjent tra fi do no wo -

cześ nie wy po sa żo nej sa li wy bu dzeń, do

miej sca bar dzo wzmo żo ne go nad zo ru po -

o pe ra cyj ne go, gdzie bez piecz nie bę dzie

prze by wać, w okre sie, kie dy jest naj bar -

dziej po dat ny na za ka że nia, do cza su wy -

rów na nia wszyst kich pa ra me trów

ży cio wych – mó wi Ire na Kierz kow ska, dy -

rek tor WSS w Ol szty nie. – To szcze gól na

szan sa dla tych cho rych, któ rzy ope ro wa -

ni są w bar dzo cięż kim sta nie, dla do dat -

ko wo ob cią żo nych in ny mi cho ro ba mi,

bądź dla tych pa cjen tów, któ rzy prze szli

bar dzo roz leg ły za bieg ope ra cyj ny. Sa la

wy bu dzeń, czy li no wy cen tral ny od dział

po o pe ra cyj ny, znacz nie po pra wi bez pie -

czeń stwo pa cjen tów, ale też poz wo li nam

na roz sze rze nie za kre su ope ra ty wy o naj -

wię ksze ope ra cje i o pa cjen tów w bar dzo

cięż kim sta nie. 

No we skrzy dło to rów nież Cen tral na Ste ry -

li za tor nia, wy po sa żo na w sprzęt, umoż li -

wia ją cy za sto so wa nie no wo czes nych

me tod i tech nik ste ry li za cji pa ro wej, plaz -

mo wej, jak rów nież tlen kiem ety le nu.

– Wszyst kie na sze ste ry li za to ry są prze lo -

to we, umiesz czo ne mię dzy stre fa mi: czy -

stą a ste ryl ną – mó wi Ire na Kierz kow ska,

dy rek tor WSS w Ol szty nie. – Do dat ko wo

za u to ma ty zo wa liś my prze bieg my cia 

i dez yn fek cji na rzę dzi, a wszyst kie pro ce sy

za cho dzą ce w cen tral nej ste ry li za tor ni są

mo ni to ro wa ne i ewi den cjo no wa ne przez

sy stem kom pu te ro wy.

W no wym bu dyn ku znaj du je się tak że

część dy dak tycz na dla 120 osób, z sa lą

au dy to ryj ną i dwie ma sa la mi se mi na ryj ny -

mi, a tak że szat nie dla pra cow ni ków blo ku,

sta ży stów, kon sul tan tów i stu den tów Wy -

dzia łu Le kar skie go, Pie lę gniar stwa, Ra tow -

nic twa Me dycz ne go, czy Die te ty ki.

– Oczy wi ście, ta in we sty cja to tak że ukłon

w stro nę stu den tów, któ rzy bę dą mo gli

zdo by wać wie dzę w no wych i no wo cześ -

nie, pod wzglę dem tech no lo gii, wy po sa -

żo nych sa lach au dy to ryj nych – mó wi

Ire na Kierz kow ska, dy rek tor szpi ta la. – Od

lat pro wa dzi my dy dak ty kę i szko le nia 

pod y plo mo we, na sze od dzia ły po sia da ją

akre dy ta cję Mi ni ster stwa Zdro wia na pro -

wa dze nie spe cja li za cji, do dat ko wo zaj mu -

ją się rów nież kształ ce niem no we go

po ko le nia mło dych adep tów sztu ki le kar -

skiej. Stwo rzy liś my więc ide al ne wa run ki

do na u ki. Dys po nu je my kil ko ma sa la mi

au dy to ryj ny mi, wy po sa żo ny mi w no wo -

czes ny sprzęt au dio wi zu al ny, umoż li wia -

ją cy mię dzy in ny mi ob ser wo wa nie

ope ra cji w sa li au dy to ryj nej, ze wszyst kich

sal ope ra cyj nych. Dzię ki te mu na si mło dzi

ko le dzy, przy szli le ka rze, bę dą się uczyć

nie tyl ko szyb ciej, ale i w spo sób bar dziej

prak tycz ny.

Wraz z bu do wą do dat ko we go skrzy dła

Szpi ta la, zmo der ni zo wa no nie zbęd ną in fra -

struk tu rę: stwo rzo no par king przy no wym

bu dynku, plac ma ne wro wy dla ekip ra tow -

ni czych, stra ży po żar nej, po li cji, wy bu do -

wa no no wą sta cję tra fo oraz roz dziel nic,

zmo der ni zo wa no ist nie ją cą sta cję uzdat -

nia nia wo dy oraz tle now nię.

Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz ny w Ol -

szty nie ist nie je od 43 lat. Jest szpi ta lem

o naj wyż szym stop niu spe cja li za cji. Ja ko

je dy ny po sia da w swo jej struk tu rze m.in.

Cen trum Ura zo we, czy Od dział Kar dio chi -

rur gii, Trans plan to lo gii. Le czy przy pad ki

trud ne, naj cięż sze z ca łe go wo je wódz twa,

mu si więc speł niać wszyst kie, na wet naj -

bar dziej wy gó ro wa ne stan dar dy i nor my.

A to wszyst ko zo bo wią zu je do świad cze -

nia usług na co raz to wyż szym po zio mie.

– Za an ga żo wa nie pra cow ni ków by ło wi dać

na wszyst kich eta pach re a li za cji tej in we -

sty cji – mó wi Ire na Kierz kow ska, dy rek tor

WSS w Ol szty nie. – Po kil ku la tach wy tę żo -

nej i in ten syw nej pra cy, zma ga nia się z wie -

lo ma prob le ma mi uda ło się. Te raz bę dzie my

mo gli w ab so lut nie bez piecz nych wa run -

kach ope ro wać pa cjen tów, speł nia jąc jed -

no cześ nie wszel kie, na wet naj bar dziej

wy gó ro wa ne wy mo gi. Me dy cy na roz wi ja

się nie u stan nie, a my sta ra my się nad ą żyć

za po stę pem tech no lo gicz nym. Wszyst kie

na sze dzia ła nia ukie run ko wa ne są z my ślą

o na szych pa cjen tach. Że by jesz cze sku -

tecz niej i pre cy zyj niej sta wiać dia gno zę,

ope ro wać bez piecz niej i le czyć przy za sto -

so wa niu no wo czes nych tech nik.
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