Urgentný príjem pacientov po rekonštrukcii
Komplexnou prestavbou urgentného príjmu sa zvýšili počty a členenie ambulancií, čo nám
umožní zásadne zmeniť manažment pacienta. Vynovené a estetické priestory zabezpečia čakajúcim pacientom vyšší komfort.
Kvalitné a moderné technické vybavenie rozšíri možnosti diagnostiky. Urgent bude mať vlastné RTG aj CT . Pribudla emergentná časť so zákrokovou sálou, kde bude možné ihneď operovať
pacienta bezprostredne ohrozeného na živote.
Vďaka modernizácii urgentného príjmu budeme lepšie pripravení aj na prípadné hromadné
nešťastia.
Uskutočnenie projektu Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie je pre nemocnicu obrovským úspechom.
Dopad a prínos uskutočnenej rekonštrukcie významne ovplyvní kvalitu a rozvoj zdravotnej
starostlivosti, ktorú naša nemocnica poskytuje nielen na okresnej úrovni, ale aj obyvateľom
Banskobystrického kraja a pri niektorých odbornostiach na úrovni celého Slovenska.
Prínos projektu:
Zvýšenie kapacít diagnostických a operačných výkonov.
Zníženie priemernej doby hospitalizácie.
Zvýšenie energetickej efektívnosti budov.
Zvýšenie bezpečnosti pacientov a zamestnancov pri výkone zamestnania.
Zvýšenie efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
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Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu
a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá patrí
k najväčším nemocniciam na Slovensku, slúži svojim pacientom už viac ako tri desaťročia.
Komplex objektov, ktorý bol daný do užívania v roku 1982, vykazoval známky veľkého
opotrebovania a morálnej zastaranosti, preto bolo absolútnou nevyhnutnosťou pristúpiť
ku komplexnej stavebnej rekonštrukcii aspoň časti jej prevádzok.

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“
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Priebeh rekonštrukcie

Operačné sály a centrálna sterilizácia po rekonštrukcii

V roku 2009 vedenie nemocnice požiadalo na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR
o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo zdravotníctva
SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013 predloženú žiadosť
a projekt FNsP F. D. Roosevelta v roku 2010 schválilo. V septembri 2011 sa začala najväčšia
rekonštrukcia v histórii nemocnice – Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného
príjmu a centrálnej sterilizácie. Hodnota investície do projektu bola 26, 5 milióna EUR.

Hoci pacienti to, kde sa odohráva najdôležitejšia časť ich chirurgickej liečby, pod vplyvom
anestetík neuvidia, dvanásť zrekonštruovaných a štyri nové operačné sály budú nepochybne
pýchou nemocnice. Svojím vybavením a technológiami dosahujú štandard vyspelých európskych krajín. Ich najväčší prínos bude spočívať vo zvýšení kapacity operačných sál, čo nám
umožní operovať viac a efektívnejšie. Pre pacienta to znamená, že na niektoré výkony bude
čakať kratšie.

Dodávateľom stavby, sa na základe verejnej súťaže stala spoločnosť Váhostav – SK, a.s.
Účelom prestavby bola zásadná a komplexná modernizácia prevádzok, ktoré sú pre nemocnicu nevyhnutné, a ktoré tvoria najpodstatnejší a najnáročnejší segment zdravotníckej prevádzky: operačné sály, urgentný príjem a centrálna sterilizácia.

Oddelenie centrálnej sterilizácie, ktorého sterilizačné a dekontaminačné postupy sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých diagnostických, terapeutických, liečebných a ošetrovateľských
postupov, prešlo rekonštrukciou nielen celkových priestorov a jeho členenia, ale a vybavením
novou prístrojovou technikou (práčky - umývačky, sterilizátory), ktorá zabezpečí dôkladnú
dezinfekciu a sterilizáciu s monitorovaním celého cyklu.

Komplexná rekonštrukcia prebehla v troch časovo nadväzujúcich etapách. V prvej a druhej
etape prešli rekonštrukciou operačné sály a centrálna sterilizácia. Počas tretej etapy bol
zrekonštruovaný urgentný príjem. Toto riešenie umožnilo modernizáciu nemocnice bez
obmedzenia jej prevádzky.
Výsledkom ukončenia rekonštrukcie v septembri 2013 je, oproti pôvodným dvanástim,
16 operačných sál, na ktorých sa nachádza 17 operačných stolov, 18 prebúdzacích lôžok,
moderný urgentný príjem a centrálna sterilizácia.
Realizácia projektu pozitívne vplýva na všetky oddelenia nemocnice, a nesporne sa zvýši efektivita a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ten istý typ zákroku v starej a zrekonštruovanej operačnej sále.
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Prevádzky operačných sál a centrálnej sterilizácie po rekonštrukcii.
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