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W sk?ad Dzia?u Technicznego wchodz?:

Archiwum Zak?adowe
Zespó? Aparatury Medycznej
Zespó? Inwestycji i Remontów
Dzia? Techniczny ?CO zapewnia prawid?owe funkcjonowanie infrastruktury technicznej szpitala. Dysponuje
zespo?em wyspecjalizowanych fachowców, posiadaj?cych odpowiednie uprawnienia, ?lusarzami, malarzami i
stolarzami, ma w swoim sk?adzie operatora odstojnika ?cieków ska?onych. Za dzia?ania zapewniaj?ce ochron?
?rodowiska, nadzór nad substancjami niebezpiecznymi, gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów odpowiada
Referent ds. Ochrony ?rodowiska. Pracownicy dzia?u przeprowadzaj? przegl?dy, zgodnie z procedurami ISO,
dzia?ania zapobiegawcze, naprawcze i konserwacyjne oraz prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne same Warsztaty realizuj? rocznie oko?o 300 zlece?, usuwaj? na bie??co 5500-6000 usterek wyst?puj?cych
podczas ca?odobowej pracy szpitala.
Powstaj?ce od lat 80-tych ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii jest wci?? rozbudowywane i obecnie zajmuje ponad
3500 pomieszcze? o ??cznej kubaturze ponad 280 000 m3 w ponad 20 budynkach, w których posiada
rozbudowan? infrastruktur? techniczn?, dostosowan? do prawid?owego funkcjonowania szpitala. Szpital zasilany
jest przez 6 stacji transformatorowych g?ównych. Kable zasilaj?ce i o?wietlenia o d?ugo?ci ponad 200 000 m ??cz?
ponad 23 000 punktów ?wietlnych niskiego napi?cia oraz ponad 30 000 sztuk gniazd si?owych, zasilaj?cych i
komputerowych. Bezprzerwowe zasilanie urz?dze? medycznych i specjalistycznych zapewniaj? UPS, zestawy
baterii akumulatorów o?wietlenia ewakuacyjnego oraz agregaty pr?dotwórcze.
Nadzorowi dzia?u podlegaj? klimatyzatory, wentylatorów dachowych, wentylatornie z centralami wentylacyjnymi i
klimatyzacyjnymi oraz oko?o 37 500 m kana?ów wentylacyjnych, regularnie czyszczonych, a tak?e ponad 30 000
m sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnej, ciep?ej wody, centralnego ogrzewania, pary i gazów medycznych.
??czno?? szpitalowi, oprócz telefonów komórkowych, radiotelefonów i pagerów, zapewniaj? 3 trakty cyfrowe
pod??czone do serwera telekomunikacyjnego. Szpital posiada równie? kompleksowe instalacje kontroli dost?pu,
alarmu, przywo?ania, przyzywowe, antenowe, zdalnego otwierania i bramofonowe oraz Centrum Monitorowania,
Sterowania i Kontroli Dost?pu.
Zespó? Inwestycji i Remontów zajmuje si? programowaniem i przygotowaniem inwestycji do realizacji i
finansowania ze ?rodków krajowych i unijnych, ich odbiorem i rozliczaniem.
Zespó? Aparatury Medycznej sprawuje nadzór nad sprz?tem i aparatur? medyczn?, przeprowadza naprawy i
przegl?dy, koordynuje harmonogram przegl?dów, napraw i zakupów cz??ci zamiennych z serwisami zewn?trznymi.
Archiwum Zak?adowe zajmuje si? opiek? nad dokumentacj? medyczn?, techniczn? i aktow?, jej porz?dkowaniem,
konserwacj?, ewidencjonowaniem, brakowaniem i udost?pnianiem.
Dzia? Techniczny dodatkowo prowadzi dzia?ania obni?aj?ce koszty eksploatacji szpitala (optymalizacja i adaptacja
rozwi?za? technicznych).
Wspó?pracuje z:

Archiwum Pa?stwowe: www.kielce.ap.gov.pl [2]
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Urz?d Miasta Kielce - Wydzia? ?rodowiska: Referat Gospodarki Wodno-?ciekowej i Odpadów:
http://www.um.kielce.pl/organizacja-urzedu-miasta/wydzialy/wsrod [3]
Urz?d Miasta Kielce - Wydzia? Zarz?dzania Us?ugami Komunalnymi: http://www.um.kielce.pl/organizacjaurzedu-miasta/wydzialy/wzuk/ [4]
Urz?d marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i
?rodowiska: Oddzia? Gospodarki Odpadami: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departamentrozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska [5],
Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach (Sanepid): http://pssekielce.pis.gov.pl/ [6]
, Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska: http://kielce.pios.gov.pl/ [7]
Urz?d Marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego:
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-ochrony-zdrowia [8] ,
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-wdrazania-europejskiego-funduszuregionalnego [9]
Centrum [10]
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