W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadań
inwestycyjnych tj. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im.
Św. Jadwigi Królowej na potrzeby funkcjonowania Centrum Urazowego Dzieci” oraz
„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci i Pediatrii wraz z wyposażeniem medycznym
i niemedycznym” ze środków Urzędu Marszałkowskiego, informujemy że od dnia 28 lutego
2019 r. rozpoczęty zostanie remont w części klinik dziecięcych (budynek H2) Klinicznego
Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Planujemy następujący harmonogram prac remontowych:
1. Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii,
w okresie od 01.03.2019 r. do31.08.2019 r.
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w okresie od 01.10.2019 r.
do 31.03.2020 r.
3. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii w okresie od 01.06.2020 r. do 15.12.2020 r.
Celem remontu będzie poprawa warunków pobytu i udzielania świadczeń medycznych
pacjentom. Prace remontowe będą obejmować swoim zakresem odnowienie i wymianie
posadzek, stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej. Nastąpi modernizacja instalacji
elektrycznej, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnej oraz sieci informatycznej. Oddziały
/kliniki zostaną wyposażone w nową aparaturę medyczną, sprzęt medyczny i niemedyczny.
Obecna infrastruktura oraz wyposażenie remontowanych oddziałów jest eksploatowane od
początku funkcjonowania Szpitala i ulegało jedynie drobnym remontom i częściowej wymianie
sprzętu i aparatury medycznej. Przewidywany koszt remontu wynosi około 15 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych – 15 grudzień 2020 r.
W związku z powyższym, nastąpi czasowa zmiana lokalizacji remontowanych klinik, zgodnie
z harmonogramem prac. Sytuacja ta może spowodować czasowe ograniczenia ilości
hospitalizowanych dzieci.
W związku z pracami remontowymi, których termin zakończenia przewidywany jest na
15 grudnia 2020 r., w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń nastąpi czasowa zmiana
lokalizacji remontowanych oddziałów. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii mająca
najmniejszą liczbę łóżek spośród remontowanych oddziałów oraz zbliżony profil działalności
(w przeszłości był to pododdział obecnej I Kliniki Pediatrii), będzie funkcjonować na części
powierzchni I Kliniki Pediatrii. Opuszczone pomieszczenia Kliniki Neurologii Dziecięcej,
będą przekazane do wykorzystania w celu udzielania świadczeń z zakresu chirurgii, urologii
i ortopedii dziecięcej na czas remontu. I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, będzie
funkcjonować na odcinku z 42 łóżkami.
Informujemy, że tymczasowa zmiana organizacji funkcjonowania oddziałów
dziecięcych w ocenie Dyrekcji jest najlepsza z możliwych i w najmniejszym stopniu wpłynie
na ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych. Mamy świadomość, że szczególnie
w szczycie zachorowań mogą pojawić się problemy z brakiem łóżek w związku z powyższym
wysłaliśmy informację do dyrektorów wszystkich szpitali województwa podkarpackiego
o rozpoczynającym się remoncie. Ponadto będziemy na bieżąco monitorować sytuację aby
w ramach 91 łóżek , które będą do dyspozycji w trakcie remontu (I Klinika Pediatrii
i Gastroenterologii Dziecięcej, II klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
oraz Klinika Neurologii Dziecięcej) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.

Dementujemy nieprawdziwe informacje, które są rozprzestrzenianie w mediach
dotyczące likwidowania klinik i oddziałów dziecięcych. W Szpitalu nie będą likwidowane
obecnie funkcjonujące kliniki/oddziały dziecięce.

