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Za trzy lata powstanie tu blok operacyjny na miarę
XXI wieku. Na razie trzeba znaleźć wykonawcę
2018-01-30, 14:01, z kategorii , www.info.elblag.pl

Fot. Ryszard Biel

Rozbudowa bloku operacyjnego i modernizacja oddziałów Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu ruszy
wiosną tego roku. Oczywiście, pod warunkiem, że szpitalowi w miarę gładko uda się wyłonić wykonawcę tej
wielomilionowej inwestycji. Przetarg powinien zostać ogłoszony w ciągu kilku najbliższych dni.
Do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej została przesłana specyfikacja warunków zamówienia dotycząca tej inwestycji. Po
tym, gdy ogłoszona zostanie w dzienniku UE, również my na swojej stronie zamieścimy informację o przetargu. Mamy
nadzieję, że w ciągu 40 dni uda nam się wyłonić wykonawcę. Pierwsze elementy tej inwestycji zostały już częściowo
zrealizowane w 2017 roku. Za kwotę blisko 1,2 mln zł wykonany został projekt. Na wiosnę powinniśmy zacząć go
realizować
- mówił Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu, podczas konferencji prasowej.
To jedna z najważniejszych inwestycji dotyczących samorządu. Będzie kosztowała blisko 40 mln zł, z czego 32 mln zł to
dofinansowanie z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inżynier kontraktu, który bezpośrednio będzie nadzorował
cały proces inwestycyjnej, jest wyłoniony. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej można było wyłonić wykonawcę i podjąć
zadanie
- dodał Witold Wróblewski., prezydent Elbląg.
"Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa
zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu” to projekt, który w ciągu najbliższych lat
zmieni oblicze elbląskiego szpitala. Przedmiotem projektu jest rozbudowa bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35,
modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziałów pediatrycznego, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym,
urazowo-ortopedycznego z pododdziałem chirurgii ręki, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologicznopołożniczego z pododdziałem neonatologicznym, okulistycznego, otolaryngologicznego, rehabilitacji ogólnej i neurologicznej
oraz zakup specjalistycznego sprzętu. Inwestycja powinna zostać zrealizowan do 31 grudnia 2020 roku.
Władze miasta i dyrekcja szpitala mają powody do zadowolenia nie tylko ze względu na planowaną inwestycję.
Połączonemu szpitalowi w 2017 roku udało się to co, przez ostatnie lata nie udawało się dwóm miejskim szpitalom.
Placówka wykaraskała się z zadłużenia.
Mija rok od momentu, kiedy nasze dwa szpitale się połączyły. To była na pewno trudna decyzja. Najważniejszym
wyzwaniem była sytuacja dotycząca finansów. Tylko w 2015 roku, przed połączeniem, straty finansowe dwóch szpitali
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wynosiły około 4,5 mln zł. Rok po połączeniu udało nam się tę sytuację finansową ustabilizować i wyjść na zero. Nie
mamy również żadnych zobowiązań wymagalnych. Przedtem mieliśmy na głowie komorników, pieniądze nam uciekały,
czasami brakowało na to, aby zapłacić pracownikom pensję czy ZUS. Obecnie sytuacja finansowa szpitala zdecydowanie
się poprawiła. Duży szpital to są większe pieniądze, większy budżet
- dodał Mirosław Gorbaczewski podczas spotkania z dziennikarzami.
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