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20 milionów z?otych na sprz?t medyczny dla ?CO [1]
Umow? na dofinansowanie zakupu sprz?tu medycznego dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii podpisali 23 lipca
marsza?ek Adam Jarubas, wicemarsza?ek Marek Szczepanik i prof. Stanis?aw Gó?d? – dyrektor ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii. Ca?kowita warto?? projektu to 25 mln z?, z czego dofinansowanie z RPO W? wynosi 20 mln
z?.
Profesor Stanis?aw Gó?d? przypomnia?, ?e ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii istnieje ju? 25 lat, a sprz?t, który jest
w nim wykorzystywany, nierzadko ma nawet 20 lat i powinien zosta? skasowany. - Dzi?ki dofinansowaniu z RPO
b?dziemy mogli uzyska? oddech i zakupi? nowe urz?dzenia, w tym aparatur? do znieczule? i monitorowania funkcji
organizmu – kluczowe ze wzgl?du na bezpiecze?stwo pacjenta - powiedzia?. Doda?, ?e poniewa? ?CO jest
o?rodkiem wiod?cym w kraju pod wzgl?dem chirurgii laparoskopowej, zakupy pozwol? wymieni? ju? mocno
wyeksploatowane urz?dzenia na nowe, coraz dok?adniejsze. - Mnie si? nawet nie ?ni?o, ?e takie zabiegi b?d?
mog?y by? wykonywane. Medycyna si? rozwija, nasi lekarze wci?? doskonal? swoje umiej?tno?ci, potrzebujmy
urz?dze?, które pozwol? precyzyjnie okre?li? zakres zabiegu. Dzi?ki programowi RPPO b?dziemy mogli zapewni?
najwy?szy poziom leczenia i bezpiecze?stwa dla pacjenta. Chcemy i?? ca?y czas do przodu s?u??c naszym
pacjentom – powiedzia?.
Jak zauwa?y? marsza?ek Adam Jarubas, zarz?d województwa przeznaczy? na ten projekt w sumie 25 milionów
wraz z wk?adem w?asnym, co zbieg?o si? 25 leciem istnienia ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii . - Dzisiaj
leczenie onkologiczne to najnowocze?niejsze technologie i w naszym Centrum takie technologie s? stosowane, z
roku na rok jest tu coraz wi?cej pacjentów, nie tylko z naszego regionu, ale z ca?ej Polski. Jestem przekonany, ?e
nowy sprz?t skróci czas pobytu pacjentów i przyczyni si? do poprawy efektywno?ci i dost?pno?ci leczenia
onkologicznego – powiedzia? marsza?ek Jarubas.
W ramach projektu „Zakup dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii sprz?tu medycznego, niezb?dnego z punktu
widzenia udzielania ?wiadcze? medycznych” zakupionych zostanie blisko 90 urz?dze? do diagnostyki i terapii oraz
oprzyrz?dowanie i sprz?t pomocniczy. W?ród zaplanowanych zakupów znajd? si? mi?dzy innymi: USG z
obrazowaniem trójwymiarowym dla Kliniki Urologii, stó? operacyjny, videobronchoskop, tor wizyjny dla Kliniki
Brachyterapii, ergospirometria – urz?dzenie s?u??ce do diagnostyki ró?nicowej duszno?ci nieznanego pochodzenia
– dla Poradni Kardiologicznej; zbiornik do przechowywania próbek biologicznych w parach azotu, zbiornik do
transportu materia?u biologicznego w parach azotu z podstaw? i monitoringiem, komora laminarna, mikroskop
badawczy – dla Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku (Bank Komórek Krwiotwórczych); USG z mo?liwo?ci?
implantacji znaczników wewn?trz gruczo?u krokowego, co pozwoli okre?li? precyzyjnie po?o?enie narz?du w
trakcie leczenia napromienianiem – dla Kliniki Radioterapii; endoskopowy tor wizyjny, gastroskop, kolonoskop ,
duodenoskop (wszystkie video HDTV), myjnia endoskopowa dla Dzia?u Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej;
aparat USG z fluoroskopi? (pozwala na wykonywanie bada? z u?yciem ?rodka kontrastowego m.in. mammografii,
bada? górnego odcinka przewodu pokarmowego, cystografii, skopii narz?dów jamy brzusznej i klatki piersiowej) –
dla Zak?adu Diagnostyki Obrazowej; stó? do biopsji mammotomicznej, aparat USG, ucyfrowienie rezonansu
magnetycznego (poprawa klarowno?ci obrazu, zwi?kszona szybko?? i rozdzielczo?? ) – dla Zak?adu Diagnostyki
Obrazowej (pracownia MR); zestaw do histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej, zestaw do laparoskopii, laser
CO2 ze skanem wi?zki, laser diodowy, USG do zabiegów laparoskopowych, przeno?na gamma kamera –
dzia?aj?cy w czasie rzeczywistym system radionawigacji ?ródoperacyjnej – dla Bloku Operacyjnego; unit
laryngologiczny z torem wizyjnym dla Kliniki Otolaryngologii Chirurgii G?owy i Szyi; urz?dzenia do pomiaru
ekspresji genów – aparat do ilo?ciowego PCR (pozwala zmierzy? aktywno?? genów, co wykorzystuje si? do
monitorowania skuteczno?ci leczenia np. bia?aczek) – dla Zak?adu Diagnostyki Molekularnej; mikrotom
pó?automatyczny dla Zak?adu Patologii Nowotworów; bronchofiberoskop, respirator, urz?dzenie nerkozast?pcze,
defibrylator z kardiowersj? i zewn?trzn? stymulacj? serca, aparatura do pomiaru rzutu serca, wideolaryngoskop,
stanowisko do znieczulania, urz?dzenie do ogrzewania p?ynów ustrojowych, pompa infuzyjna dla Dzia?u
Intensywnej Terapii. Projekt zostanie zrealizowany do ko?ca stycznia 2019 r. Projekt:
WND–RPSW.07.03.00-26-0009/17 Dzia?anie 7.3 Sprawne us?ugi publiczne.
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