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„Dofinansowanie zakupu sprzę-
tu medycznego dla Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Wo-
jewódzkim Specjalistycznym 
Szpitalu Dziecięcym im. S. Po-
powskiego w  Olsztynie” – tak 
brzmi nazwa projektu, którego 
łączna wartość to 485 000 zł, 
a  kwota dofinansowania z  UE 
wynosi 412 250 zł. Środki te 
pochodzą z  programu opera-
cyjnego „Infrastruktura i  śro-
dowisko”. Dzięki otrzymanemu 
za pośrednictwem Ministerstwa 
Zdrowia dofinansowaniu Woje-
wódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w  Olsztynie zakupił 
sprzęt medyczny w  postaci: 4 
kardiomonitorów, 1 respirato-
ra, 12 pomp infuzyjnych, 2 apa-
ratów do szybkiego przetacza-
nia płynów, 2 pulsoksymetrów, 
1 kapnografu, 1 aparatu do 
znieczulania i  2 zestawów do 
trudnej intubacji.

– Doposażenie szpitala w  ten 
sprzęt ma ogromne znaczenie 
dla bezpieczeństwa zdrowot-
nego najmłodszych mieszkań-
ców regionu – mówi dr n. med. 
Krystyna Piskorz-Ogórek, 
dyrektor szpitala. – Średnio 
co czwarty pacjent, który jest 
leczony w  szpitalu dziecięcym 
w Olsztynie, trafia tu z powodu 
urazów i zatruć. W 2018 r. była 
to najczęstsza przyczyna hospi-
talizacji dzieci.  Co roku z tego 
powodu leczymy ok. 7 tys. pa-
cjentów.

Doposażenie SOR w  ramach 
projektu zbiega się w  czasie 
z budową i wyposażaniem Cen-
trum Urazowego dla Dzieci, 
którego istotną częścią jest 
Szpitalny Oddział Ratunko-
wy dla Dzieci. Po zakończeniu 
prac jesienią bieżącego roku  
szpital będzie działał jako Cen-

trum Urazowe dla Dzieci, co 
oznacza m.in., że będzie posia-
dał w stałej gotowości do przy-
jęcia pacjenta z  urazem salę 
operacyjną i  stanowisko inten-
sywnej terapii oraz zespół ura-
zowy. Z tej perspektywy zakup 
ww. aparatury ma kluczowe 
znaczenie dla szerszego działa-
nia podjętego przez kierownic-
two szpitala, którego celem jest 
szybsza i skuteczniejsza pomoc 
w  nagłych wypadkach, które 
dotykają osoby poniżej 18 r.ż.  

Podpisanie umowy na realiza-
cję programu nastąpiło 8 paź-
dziernika ub. roku. Na zdjęciu 
dyrektor szpitala dr n. med. 
Krystyna Piskorz-Ogórek oraz 
wiceminister Sławomir Ga-
domski, który reprezentował 
Ministerstwo Zdrowia.

Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie 
zapewni jeszcze szybszą 
i skuteczniejszą 
pomoc dzieciom, które 
trafią do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego.  
Szpital kończy właśnie 
doposażanie oddziału 
w specjalistyczną 
aparaturę zakupioną 
w ramach projektu 
finansowanego 
ze środków Unii 
Europejskiej. 

Olsztyński szpital dziecięcy doposażył Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kompleksowa pomoc w nagłych wypadkach u dzieci


