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Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie Orędownika Samorządowego. Zawarliśmy
w nim wszystkie najważniejsze informacje na temat Szpitala Powiatowego w Rawiczu
Sp. z o.o. Znajdziecie w nim Państwo zbiór informacji na temat świadczeń medycznych
realizowanych w naszym szpitalu, zarówno w oddziałach szpitalnych, jak i w poradniach
specjalistycznych. Oferujemy świadczenia medyczne w ramach finansowania ze środków
publicznych (NFZ) lub usługi z oferty komercyjnej (płatnej wg cennika).
Mamy nadzieję, że taki szpitalny informator znajdzie się w każdym domu w Powiecie
Rawickim i okolicznych gminach. Jesteśmy szpitalem Waszych Rodzin.
							

Z poważaniem,

							

Tomasz Paczkowski

							

Prezes Zarządu

DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW POZOSTAJĄ ODDZIAŁY SZPITALNE:

Wewnętrzny
Ginekologiczno - Położniczy
Chirurgiczny
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dziecięcy
Pododdział noworodkowy
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych, także dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
Poza tym w szpitalu funkcjonują:
Izba Przyjęć ogólna
Centralna Rejestracja
Blok operacyjny
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Transport sanitarny
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
Centralna Sterylizatornia ,
Poradnictwo dietetyczne
Szkoła rodzenia
Centrum Rehabilitacji.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
JEST REALIZOWANA W NASTĘPUJĄCYCH
PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH:
Chirurgicznej
Ortopedycznej
Urologicznej
Kardiologicznej
Leczenia bólu
Otolaryngologicznej
Dermatologicznej.

DODATEK ZDROWIE

Pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze,
specjaliści w poszczególnych dziedzinach medycyny.
Do wszystkich poradni wymagane jest
skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Pacjent może się zarejestrować osobiście, telefonicznie lub poprzez e-rejestrację na stronie
www.szpitalrawicz.pl.
Pacjenci mogą także skorzystać z badań diagnostycznych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego i badań w pracowni kardiologicznej.
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ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Oddział chorób wewnętrznych dysponuje 60 łóżkami
dla pacjentów. Pacjenci przebywają na 11 salach chorych.
Posiadamy także 5-łóżkową salę intensywnego nadzoru
kardiologiczno- internistycznego, w której odbywa się centralne monitorowanie pacjentów, resuscytacja krążeniowooddechowa oraz elektroterapia.
W oddziale zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zachowawczym
pacjentów w zakresie wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych, m.in.
z chorobami układu sercowo- naczyniowego, oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, schorzeniami
układu pokarmowego czy leczeniem nadciśnienia.

Grupa zawodowa lekarzy liczy 7 osób, będących specjalistami lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych,
kardiologii i geriatrii. Opiekę pielęgniarską sprawuje grupa 27
pielęgniarek i pielęgniarzy, w tym 9 osób posiadających specjalizację zgodną z profilem oddziału oraz po ukończonych studiach
wyższych z zakresu pielęgniarstwa. Personel nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w trakcie specjalizacji i studiów kierunkowych.

Kierownik oddziału:
dr hab. n. med. WŁODZIMIERZ MOLENDA
- specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog
Kierownik ds. opieki pielęgniarskiej:
mgr CELINA KOWALIŃSKA
- specjalistka z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego
Telefon do pielęgniarek: 65 537 63 64
Telefon do lekarzy: 65 537 63 63
Posiadamy szerokie możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.
Wykonujemy szeroki zakres badań inwazyjnych: bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa, diagnostycznoterapeutyczne punkcje otrzewnowe i opłucnowe oraz cały panel badań
laboratoryjnych krwi, moczu i innych płynów ustrojowych. Oferta zawiera również inne badania: badania usg narządów jamy brzusznej i klatki
piersiowej, narządów powierzchownych i węzłów chłonnych. Ponadto
echokardiografię, elektroterapię zaburzeń rytmu serca (kardiowersję/
defibrylację), 24- godzinne monitorowanie ekg (holter-ekg), 24- godzinne
monitorowanie ciśnienia krwi (holter- RR), elektrokardiograficzne próby
wysiłkowe i badania spirometryczne.

Sprzęt diagnostyczny i współpraca z konsultantami umożliwia szybką diagnozę i wdrożenie stosownego leczenia.
Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.

DODATEK ZDROWIE
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ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Kierownik oddziału:
SŁAWOMIR ZĄBCZYŃSKI
- specjalista ginekologii i położnictwa
Położna oddziałowa:
mgr pielęgniarstwa MAŁGORZATA NOWICKA
Telefon do pielęgniarek: 65 537 63 53
Telefon do lekarzy: 65 537 63 52
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Oddział posiada
łóżek, w tym dla kobiet po porodzie
i w części ginekologicznej.
Na Oddziale wykonywany jest pełny zakres zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.
Z zakresu ginekologii:
Oferta ginekologii zabiegowej obejmuje operacje z zakresu
górnej części narządu rodnego (resekcje jajników, torbieli jajników i mięśniaków macicy, operacje jajowodów), a także operacje
z zakresu dolnej części narządu rodnego (plastyki krocza, operacje
nietrzymania moczu, usuwanie macicy, operacje siatkowe).
Ponadto wykonujemy:
• histeroskopie (wziernikowania jamy macicy),
• laparoskopie diagnostyczne i operacyjne,
• nowoczesne metody operacyjnego leczenia nietrzymania
moczu (m.in. z wykorzystaniem toksyny botulinowej),
• pobieranie wycinków do badań histologiczno-patologicznych,
• diagnostykę ultrasonograficzną narządu rodnego - USG
przezbrzuszne i przezpochwowe, badanie przepływów naczyniowych (kolorowy Doppler),
• zachowawcze leczenie chorób ginekologicznych (np. zapalenia narządu rodnego).
Z zakresu położnictwa:
• promocja porodu naturalnego z uwzględnieniem biologicznego czasu trwania ciąży,
• wykonanie cięć cesarskich ze wskazań nagłych oraz planowych,
• swobodny wybór sposobu porodu,
• szeroka oferta metod łagodzenia bólu okołoporodowego
(m.in. podanie podtlenku azotu - „gazu rozweselającego”),
• możliwość odbycia porodu rodzinnego.

DODATEK ZDROWIE

Oddział stosuje nowoczesne metody diagnostyki w opiece
okołoporodowej i ocenie dobrostanu płodu, np.:
• komputerową analizę zapisu tętna płodu (KTG) przy użyciu
nowoczesnej aparatury w systemie MONACO,
• bezprzewodowe badanie KTG (rodząca może chodzić w czasie
zapisów aparatu),
• ocenę ultrasonograficzną (USG) z wykorzystaniem aparatu
opartego na najnowszych rozwiązaniach technologicznych,
• relaksację w czasie porodu:
• muzyką (muzykoterapia),
• zapachami (aromaterapia),
• sale jedno-, dwuosobowe razem z noworodkiem (w systemie
rooming-in),
• promowanie karmienia piersią,
• szkoła rodzenia.

SZKOŁA RODZENIA

Program Szkoły Rodzenia obejmuje cykl wykładów dotyczących
przebiegu ciąży, porodu, połogu
i karmienia dziecka. Realizowane
są ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe i relaksacyjne. To
także spotkania z doświadczonym
ratownikiem medycznym, który uczy zasad pierwszej pomocy
w stanach zagrożenia życia i zdrowia u noworodka.
Spotkania prowadzone są
w terminach dogodnych dla zainteresowanych.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym przyjdzie
na świat Wasze dziecko- zapraszamy. Odwiedźcie nas!
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POODZIAŁ NOWORDKOWY
Kierownik pododdziału:
KRYSTYNA TYSIAK
- specjalista neonatolog
Pielęgniarka oddziałowa:
ZOFIA ADAMSKA
Telefon do pielęgniarek: 65 537 63 82
Telefon do lekarzy: 65 537 63 81

W Pododdziale Noworodkowym opiekę nad noworodkiem sprawuje
lekarz neonatolog, lekarze pediatrzy (w sumie 5 osób) oraz pielęgniarki
i położne (11) wyspecjalizowane w opiece nad dziećmi nowonarodzonymi. Dysponujemy 14 łóżeczkami, w tym 4 inkubatorami.
Ponadto:
• przy każdym porodzie obecny jest lekarz pediatra,
• zdrowe dzieci przebywają od urodzenia na salach z mamami,
• noworodki wymagające tlenoterapii, fototerapii i monitorowania
są przekazywane na salę opieki pośredniej.

Pododdział posiada salę do intensywnej terapii noworodka z kardiomonitorem, inkubatorem i respiratorem, aby
zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym pacjentom.
Bezpośrednio po urodzeniu u noworodków wykonywane
są badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hypothyreozy i mukowiscydozy oraz badanie słuchu metodą
otoemisji akustycznej.
Dzieci otrzymują pierwsze dawki szczepień ochronnych,
zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień.
Podawana jest Witamina D3 - jako profilaktyka krzywicy.
Promowane jest karmienie piersią, a personel służy
radą i pomocą.
Mamy otrzymują niezbędną wiedzę na temat pielęgnacji, szczepień
ochronnych, badań przesiewowych i profilaktyki witaminowej. Posiadamy wygodne łóżeczka z najazdem na łóżko mamy, a także lampy
do fototerapii w przypadku żółtaczki noworodków, pompy infuzyjne do
podawania niezbędnych leków oraz bilirubinometr i pulsoksymery do
celów diagnostycznych.
W pododdziale odbywają się porody rodzinne. Po narodzinach rodzice mogą wspólnie przeżywać radość z przybycia na świat ich dziecka,
wykonać zdjęcie swojego malucha i jako pierwsi je przytulić. Pacjentki
i dzieci mogą odwiedzać najbliżsi według zasad obowiązującego regulaminu.

W pododdziale sprawujemy opiekę nad dziećmi z niewielką patologią:
• wcześniactwem,
• hypotrofią wewnętrzmaciczną,
• zakażeniem wewnątrzmacicznym,
• zaburzeniami adaptacyjnymi.
Pododdział ma podpisaną umowę z Kliniką Neonatologii
w Poznaniu, do której przekazywane są dzieci karetką N,
jeśli wymaga tego ich stan ogólny.

Personel pomaga w adaptacji do nowej rzeczywistości nie tylko
noworodkom, ale także rodzicom.
DODATEK ZDROWIE
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ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
Kierownik oddziału:
dr n.med. MAREK TUCHENDLER
- specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.
Pielęgniarka oddziałowa:
SYLWIA MARKOWSKA
- specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego.
Telefon do pielęgniarek: 65 537 63 35
Telefon do lekarzy: 65 537 63 33

Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopową, w której wykonywane są badania oraz zabiegi endoskopowe w zakresie górnego
i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz w zakresie dróg żółciowych (cholangiopankretografia
wsteczna - ECPW).
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Oddział dysponuje
łóżkami. Pacjenci przebywają w kilkuosobowych salach. Chorzy po zabiegach operacyjnych pozostają
w sali pooperacyjnej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie
bloku operacyjnego. Dzięki bliskiej współpracy z Oddziałem Intensywnej Terapii pacjenci po rozległych zabiegach operacyjnych
mają zapewniony szczególny nadzór.
Zespół oddziału stanowi 7 lekarzy specjalistów, w tym 2 specjalistów
chirurgii ogólnej i naczyniowej, 3 specjalistów chirurgii ogólnej, urolog,
ortopeda-traumatolog oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii
ogólnej, a także 21 pielęgniarek, posiadających specjalizację kierunkową.
Specjalnością oddziału są operacje lecznicze i diagnostyczne
w obrębie narządów jamy brzusznej. Leczymy pacjentów z nowotoworowymi i nienowotworowymi schorzeniami żołądka, jelita cienkiego
i jelita grubego, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, wątroby
i trzustki. U pacjentów z zaburzeniami w połykaniu i odżywianiu doustnym wykonujemy zabiegi umożliwiające żywienie do przewodu
pokarmowego. Są to gastrostomie endoskopowe (PEG) i operacyjne
oraz jejunostomie. Leczymy schorzenia proktologiczne – żylaki odbytu
i przetoki okołoodbytnicze, szczeliny odbytu. Wykonywane są operacje
przepuklin powłok jamy brzusznej. Zajmujemy się pacjentami z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych – wykonujemy operacje
żylaków, leczymy zakrzepice żylne i owrzodzenia podudzi.
DODATEK ZDROWIE

Od września 2016 roku do zespołu oddziału dołączył prof. dr
hab. Dariusz Patrzałek - specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i transplantologii klinicznej. Od tego czasu wykonywane
są operacje resekcyjne wątroby i trzustki, z powodu schorzeń
onkologicznych i chorób nienowotworowych. Blok operacyjny został doposażony w nowoczesny sprzęt do elektrochirurgii,
w tym diatermię argonową i nóż harmoniczny, umożliwiające
bezpieczną realizację zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Kolejną nowością w naszym oddziale jest leczenie operacyjne schorzeń naczyń tętniczych. Obecnie w oddziale
jest możliwość wykonania zabiegów operacyjnych z powodu
niedokrwienia kończyn dolnych, a także z powodu zwężeń tętnic
szyjnych. Wykonujemy również dostępy naczyniowe do dializ pozaustrojowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

W oddziale chirurgicznym operowani są także pacjenci z chorobami narządu ruchu i układu moczowego. Przez lekarzy specjalistów wykonywane są zabiegi ortopedyczne i urologiczne, mieszczące
się w zakresie działania oddziału chirurgii ogólnej. Z udziałem lekarza
specjalisty neurologa wykonywane są również zabiegi termolezji, eliminujące przewlekły ból.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro chorych w szpitalu została
wdrożona okołooperacyjna karta kontroli pacjenta, zalecana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji
z zakresu chirurgii ogólnej.
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ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII
Kierownik oddziału:
dr n.med.
TOMASZ ZAWADA
- specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa:
mgr JOLANTA SOWIZDRZAŁ
- specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego,
koordynator transplantacyjny
Telefon do pielęgniarek: 65 537 63 48
Telefon do lekarzy: 65 537 63 47

Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii spełnia wszystkie
kryteria wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz
Zdrowia, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Tutaj leczymy najciężej chorych dorosłych w stanach zagrożenia życia
z potencjalnie odwracalnymi dysfunkcjami narządowymi. Dysponujemy
4 łóżkami.
W zakres terapii wchodzi pełen wachlarz technik dostępnych
w nowoczesnej intensywnej terapii, w tym:
• wentylacja mechaniczna inwazyjna i nieinwazyjna, wkrótce również
pozaustrojowa eliminacja dwutlenku węgla (CO2),
• wspomaganie lekowe układu krążenia,
• nowoczesne techniki oczyszczania osocza, tj: ciągła terapia nerkozastępcza, plazmafereza, dializa wątrobowa,
• żywienie dożylne i do przewodu pokarmowego,
• hipotermia lecznicza,
• ocena hemodynamiki serca w badaniu echokardiograficznym przez
klatkę piersiową i przez przełyk,
• adaptacja ustawień wentylacji mechanicznej w oparciu o ocenę echokardiograficzną.

W zakresie anestezji wykonywane są wszystkie rodzaje
znieczuleń, w tym znieczulenia miejscowe i regionalne, pod kontrolą USG, skutecznie eliminujące ból w miejscu operowanym
i ograniczające konieczność wykonywania znieczuleń ogólnych.
Ponadto zakładane są stałe dostępy naczyniowe (porty naczyniowe) ze wszystkich wskazań, cewniki do czasowej i stałej
dializoterapii.
W ramach walki z bólem dodatkowo stosowana jest nowatorska technika termolezji.
Zespół terapeutyczny oddziału stanowi 7 lekarzy specjalistów
z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz 21 pielęgniarek i pielęgniarzy, wyspecjalizowanych w zakresie intensywnej
terapii i anestezji.

IZBA PRZYJĘĆ
Lokalizacja: Budynek główny szpitala, parter
Lekarze w Izbie Przyjęć to doświadczona kadra specjalistów,
którzy sprawują opiekę medyczną nad pacjentami zgłaszającymi
się do szpitala.
Pielęgniarka oddziałowa: ELŻBIETA OLEJNICZAK
Telefon: 65 537 63 07, 65 537 63 07

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:
• zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego,
• przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
• zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia, skutkującego zagrożeniem życia,
• do oddziałów szpitalnych: chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej
terapii, wewnętrznego.
Do zadań Izby Przyjęć należy:
• rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do
korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie e-wuś,
• zapewnienie badania przez lekarza Izby Przyjęć, bądź lekarza dyżurnego,
• objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie
do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
• przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
• prowadzenie listy pacjentów oczekujących,
• prowadzenie dokumentacji medycznej.
UWAGA! Udając się do szpitala, należy ze sobą zabrać:
skierowanie do szpitala, dowód tożsamości (dowód osobisty),
dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań), spis
przyjmowanych leków, NIP pracodawcy lub własny (w przypadku
prowadzenia własnej działalności gospodarczej).
Ponadto przypominamy, że Izba Przyjęć udziela pomocy doraźnej
w stanach nagłych i w bezpośrednim zagrożeniu życia.
Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, tj.: utrata przytomności,
zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły, ostry ból brzucha,
uporczywe wymioty, gwałtownie następujący poród, ostre i nasilone
reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność), będące efektem zażycia leku,
ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzę, zatrucie lekami chemicznymi lub gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu,
porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowania
chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca wynikiem urazu, urazy kończyn dolnych,
uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
DODATEK ZDROWIE
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Kierownik oddziału:
JANUSZ LEHMANN
- specjalista pediatra i medycyny ratunkowej
Pielęgniarka oddziałowa:
mgr MAŁGORZATA SZYMKOWIAK
Telefon do pielęgniarek: 65 537 63 18
Telefon do lekarzy: 65 537 63 17

Odział
się w

15 łóżkowy, w którym hospitalizacja odbywa

9 salach chorych, w tym 4 izolacyjnych, jedno-

osobowych. Świadczenia medyczne wykonuje zespół
lekarzy specjalistów i

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Oddział oferuje pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia dzieci w wieku od 0-18 roku życia, zgodnie z referencyjnością
szpitala stopnia powiatowego. W Oddziale diagnozowane i leczone
są niemal wszystkie ostre i przewlekłe schorzenia wieku
dziecięcego m. in.: choroby układu oddechowego, choroby
gardła, uszu i nosa, choroby przewodu pokarmowego, schorzenia układu moczowego, choroby serca i układu krążenia,
zaburzenia metaboliczne, choroby układu nerwowego, zatrucia, choroby skóry, choroby układu kostno - stawowego,
choroby tkanki łącznej.
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15 pielęgniarek, doświadczonych

w opiece nad dziećmi .

W sytuacjach wymagających pogłębienia diagnostyki oddział współpracuje z poradniami specjalistycznymi i klinikami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zapewniając konsultacje specjalistyczne.
Szpital zapewnia dzieciom opiekę psychologa. W czasie leczenia rodzice/opiekunowie mają możliwość stałej opieki nad
dzieckiem, by pobyt w szpitalu był jak najmniejszym stresem.
Oddział wyposażony jest w gry i zabawki, pozwalające na odwrócenie
uwagi od bólu i dyskomfortu wynikającego z konieczności hospitalizacji.
Współpracujemy z fundacjami działającymi na rzecz dzieci, które
za pośrednictwem wolontariuszy wnoszą radość i uśmiech w chwilach
choroby. Naszych milusińskich odwiedzają też goście, chcący ofiarować
swój czas i radość.

DODATEK ZDROWIE
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ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działa nieprzerwanie od
19 lat. Doświadczenie w stacjonarnej opiece długoterminowej nad
pacjentami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, pacjentami
w stanach wegetatywnych oraz wymagających żywienia dojelitowego, a także chorymi wentylowanymi mechanicznie, pozwala
nam sprawować opiekę na wysokim poziomie.
W naszej placówce oferujemy całodobową opiekę, którą zapewnia doświadczony zespół pracowników medycznych. Poza
tym zakład zapewnia stały nadzór lekarski i dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań diagnostycznych oraz hospitalizacji
w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu, co pozwala na kompleksowe
udzielanie świadczeń medycznych. Przed kilkoma laty cały obiekt
został zmodernizowany. Obecnie posiada zaplecze rehabilitacyjne i socjalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jednoczasowo w zakładzie może przebywać 100 osób.

Pielęgniarka koordynująca:
KATARZYNA PAWLICKA
- specjalistka w zakresie pielęgniarstwa
opieki długoterminowej
Telefon: 65 545 20 50

OFERTA OBEJMUJE POBYTY WSPÓŁFINANSOWANE Z NFZ ORAZ POBYTY PEŁNOPŁATNE.

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ZAKŁADZIE:
Kompleksowa opieka lekarska zapewnia leczenie
farmakologiczne i dostęp do niezbędnych badań diagnostycznych.
Całodobowa opieka pielęgniarska obejmuje w szczególności profilaktykę przeciwodleżynową i leczenie odleżyn, pielęgnację gastrostomii, jejunostomii, tracheostomii.
Przy pacjentach pracują wykwalifikowane i doświadczone
pielęgniarki, wyspecjalizowane w opiece nad przewlekle
chorymi.
Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności,
takich jak np. higiena osobista, przyjmowanie posiłków
- przez całą dobę sprawują opiekunowie medyczni. Natomiast indywidualny plan usprawniania leczniczego dla
każdego pacjenta, ustalany jest przez lekarza specjalistę
z zakresu rehabilitacji i zespól rehabilitantów.
Terapia zajęciowa ma na celu wieloaspektowe usprawnianie naszych podopiecznych. Stosowane są różne metody pomocy: trening samoobsługi, biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, silwoterapia, pomoc psychologa
w zakresie terapii indywidualnej i grupowej, także interwencja kryzysowa oraz ogólne wsparcie psychologiczne.
W stanach wegetatywnych wykorzystywane są elementy stymulacji polisensorycznej metodą psychologii
procesu. Nierozerwalną częścią terapii w zakładzie jest
wsparcie neurologopedy, na które składa się diagnostyka

i terapia logopedyczna z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii C-EYE PRO.
Żywienie chorych jest integralną częścią całego procesu
zdrowienia. W związku z tym niezbędna jest opieka dietetyka. Dietetyk szpitalny przeprowadza wywiad żywieniowy
i dobiera dietę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
pacjenta.
U pacjentów mających trudności w tradycyjnym odżywianiu wdrażamy leczenie żywieniowe. Dokonujemy
oceny stanu odżywienia w oparciu o pomiary antropometryczne i wskaźniki biochemiczne. Wprowadzamy żywienie dojelitowe preparatami przemysłowymi zgodnie
z zapotrzebowaniem energetycznym i zaleceniami lekarskimi przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego,
a także sprawujemy nadzór metaboliczny nad przebiegiem
terapii i prowadzimy ocenę jej skuteczności. W przypadkach
szczególnie trudnych stosujemy całkowite żywienie pozajelitowe – wówczas wszystkie składniki odżywcze podawane
są dożylnie.
Edukację pacjentów i ich opiekunów w zakresie podstawowej pielęgnacji, rehabilitacji, technik przemieszczania pacjenta, psychoprofilaktyki, doboru diety i sposobu odżywiania, pozwalają rodzinom i ich opiekunom
zrozumieć cały proces leczenia, zdrowienia i pielęgnacji
ich bliskich.

Szczegóły przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.zolrawicz.pl
DODATEK ZDROWIE
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CENTRUM REHABILITACJI

Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu zostało stworzone z myślą o kompleksowym świadczeniu usług
fizjoterapeutycznych dla mieszkańców Powiatu Rawickiego, jak również okolicznych powiatów.
Dzięki staraniom Zarządu spółki od dnia 1 października 2017 roku
szpital podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
fizjoterapii, co zapewnia pacjentom bezpłatny dostęp do usług.
Kontraktem objęte są świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej dla dorosłych i dla dzieci z rozwojowymi zaburzeniami psychoruchowymi, a od nowego roku także w zakresie rehabilitacji
domowej.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym
skierowana jest do pacjentów z dolegliwościami ze strony
układu kostno-stawowego, nerwowego, mięśniowego, po
operacjach chirurgicznych, urazach, a także dla osób mających dolegliwości w przebiegu chorób cywilizacyjnych.
Kwalifikacja do zabiegów odbywa się na podstawie skierowania
lekarskiego wystawionego przez lekarza POZ lub specjalistę
ortopedii, chirurgii, chorób wewnętrznych, neurologii. Decyzję
o podjęciu usprawniania i zlecenie zabiegów fizjoterapeutycznych
podejmuje lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej, następnie
zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów ustala indywidualny
plan terapii, mający na celu przywrócenie sprawności pacjenta.

Fizjoterapia w warunkach domowych przeznaczona
jest dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie,
i nie mają możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Osoby z takimi schorzeniami, jak stany po przebytych
urazach komunikacyjnych, udarach, wylewach, rozległych operacjach mogą korzystać ze świadczeń do 80 dni w ciągu roku
kalendarzowego. Zlecenia realizowane są przez fizjoterapeutę
w domu pacjenta na podstawie skierowania wydanego przez
lekarza POZ, chirurga, ortopedę, neurologa, lekarza specjalistę
w rehabilitacji, neurologii, neurochirurgii, reumatologii.

DODATEK ZDROWIE

Kierownik centrum:
mgr ROBERT GIEZEK - fizjoterapeuta
Telefon do rejestracji: 65 537 62 81
Telefon do kierownika: 65 537 62 82

Dzięki zawarciu umów z NFZ, Szpital Powiatowy
w Rawiczu, jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce, może świadczyć kompleksowy program leczenia pacjentów ze schorzeniami
narządu ruchu. Wpisuje się to w cel przeprowadzonej reformy
w ochronie zdrowia o płynnym przejściu od leczenia szpitalnego
do procesu rekonwalescencji, tak aby pacjent mógł w możliwie
jak najkrótszym czasie wrócić do pełnej sprawności.
Bardzo ważna jest umowa na wielospecjalistyczną, kompleksową
rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego),
oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Skierowanie
na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawia
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz oddziałów szpitalnych
i poradni specjalistycznych - neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej,
chirurgii dziecięcej. Nasi najmłodsi pacjenci mają zapewnioną opiekę
przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, która swoje
umiejętności i doświadczenie zdobywała w kraju i za granicą: w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Belgii i Holandii. Zespół terapeutyczny składa
się ze specjalistów fizjoterapii, neurologopedii, terapii zajęciowej, psychologii i lekarza specjalisty w rehabilitacji.
Zachęcamy Państwa do korzystania
z Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu.
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REHABILITACJA W RAMACH NFZ
Centrum Rehabilitacji przy Szpitalu Powiatowym w Rawiczu oferuje
rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, rehabilitację
ogólnoustrojową oraz rehabilitację domową w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zabiegi odbywają się w zmodernizowanym
budynku z wyposażeniem najwyższej jakości przy ulicy Generała Grota
Roweckiego 6 w Rawiczu oraz domu pacjenta. Zabiegi realizuje zespół
doświadczonych specjalistów.
Skierowanie na REHABILITACJĘ OGÓLNOUSTROJOWĄ
może być wystawione przez:
Lekarza oddziału:
• urazowo-ortopedycznego,
• chirurgicznego,
• neurochirurgicznego,
• neurologicznego,
• reumatologicznego,
• chorób wewnętrznych,
• urologicznego,
• pediatrii,
• endokrynologii dziecięcej,
• diabetologii dziecięcej,
• rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
• ginekologicznego.
Lekarza poradni:
• rehabilitacyjnej,
• urazowo-ortopedycznej,
• neurologicznej,
• reumatologicznej,
• poradni wad postawy,
• endokrynologii dziecięcej,
• diabetologii dziecięcej
lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Skierowanie na REHABILITACJĘ DZIECI
Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
może być wystawione przez:
Lekarza oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
• neonatologicznej,
• rehabilitacyjnej,
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
• neurologicznej,
• reumatologicznej,
• chirurgii dziecięcej,
• endokrynologii dziecięcej,
• diabetologii dziecięcej
lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

KOLEJNY PAKIET USŁUG
NA REHABILITACJĘ
Od 1 stycznia 2018 roku Szpital
Powiatowy w Rawiczu rozpoczął
świadczenie kolejnych nowych
usług związanych z rehabilitacją.
Chodzi o rehabilitację leczniczą w warunkach domowych, która
refundowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest
to praktycznie nowa usługa, ponieważ do tej pory realizowały ją na
podstawie umów z NFZ tylko dwie
firmy w samym Poznaniu. Rawicki szpital skutecznie konkurował
o kontrakt z innymi podmiotami
z terenu powiatu.
Skierowanie na rehabilitację
może być wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej lub
specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych). Jest ono ważne
30 dni od daty wystawienia i w tym
czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to,
kiedy rozpocznie się świadczenie
usług. Rehabilitacja w warunkach
domowych przeznaczona jest dla
pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej,

która udziela świadczeń w trybie
ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej
wykonywanych jest do 5 zabiegów
dziennie. Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas
rehabilitacji, obejmuje oprócz badania diagnostycznego również:
kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne,
światłolecznictwo i termoterapię,
hydroterapię, krioterapię oraz balneoterapię.
Przypomnijmy, że Szpital Powiatowy w Rawiczu ma kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia
na rehabilitację ogólnoustrojową
oraz dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego.
Więcej informacji na ten temat,
a także rejestracja pacjentów odbywa się w Centrum Rehabilitacji
przy Szpitalu Powiatowym (Rawicz, ul. Gen. Grota-Roweckiego
6), tel. 65 537 62 81 w godzinach
8:00-15:00.

Zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane są świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
• ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do
12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
• ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5-stopniowej skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia
18. roku życia),
• uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od
dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego,
• chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi,
reumatoidalnym zapaleniem stawów,
• chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych,
po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy
od dnia wykonania operacji,
• urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu,
• osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

DODATEK ZDROWIE
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NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA („WIECZORYNKA”)
Realizacja świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej odbywa się w pomieszczeniach poradni dermatologicznej, zlokalizowanej w budynku pogotowia ratunkowego.
Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
przede wszystkim w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki
domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają
między innymi:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny
napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (mimo stosowania

leków przeciwgorączkowych), szczególnie u małych dzieci i ludzi
w podeszłym wieku,
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym
wieku,
• zatrzymanie stolca lub moczu,
• nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby
samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są w dni powszednie od godz. 18.00 - 8.00 dnia następnego,
a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Kierownik- lek. JANUSZ LEHMANN
- specjalista pediatrii i medycyny ratunkowej.

Zespoły Ratownictwa Medycznego działają w ogólnokrajowym Systemie Ratownictwa
Medycznego. W przypadku,
kiedy zachodzi potrzeba wezwania karetki pogotowia ratunkowego należy dzwonić pod
numer alarmowy

999 lub 112
Zgłoszenia na numery alarmowe są obsługiwane przez
Centrum Powiadamiania Ratunkowego /CPR/ w Lesznie
(112) oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (999).
Dyspozytor CPR przekazuje zlecenia wyjazdu bezpośrednio do Zespołów Ratownictwa
Medycznego (do karetki), które stacjonują m.in. w szpitalu
w Rawiczu.
Na terenie Powiatu Rawickiego pracują dwa zespoły
ratownictwa medycznego: podstawowy oraz zespół specjalistyczny (z lekarzem).
DODATEK ZDROWIE

Podczas rozmowy z dyspozytorem medycznym przeprowadzany jest szczegółowy wywiad
dotyczący osoby zagrożonej,
miejsca i okoliczności zdarzenia.
Pozwala to ocenić rodzaj zespołu, który należy zadysponować.
Państwowe Ratownictwo

Medyczne działa na podstawie
ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie
Medycznym i udziela pomocy
w nagłym pogorszeniu stanu
zdrowia i stanach zagrożenia
życia. Pomoc niosą wyszkoleni
w ratownictwie medycznym le-

karze, pielęgniarze i certyfikowani ratownicy medyczni.
Szczegóły w zakresie funkcjonowania ratownictwa medycznego dla województwa określa właściwy wojewoda.
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NA TERENIE SZPITALA MOŻNA WYKONAĆ BADANIA DIAGNOSTYCZNE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH:
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
(RTG+ USG z systemem radiografii cyfrowej)

Poza tym funkcjonuje:
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Pracownia mieści się na parterze szpitala. Budynek i gabinety
są przyjazne dla osób niepełnosprawnych.
Numer telefonu do pracowni 65 537 62 42.
Pracownia jest czynna dla pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, a w soboty w godz.
8.00 - 14.00.
W niedziele i święta wykonywane są zdjęcia pilne.
Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza
POZ lub specjalisty, ale istnieje możliwość wykonania badań
również odpłatnie.
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Pracownia zlokalizowana jest na parterze w holu głównym szpitala, obok Izby Przyjęć. Wyposażona jest w 16-rzędowy spiralny
tomograf komputerowy marki GE BRIGHT SPEED.
Pracownia dostępna jest dla pacjentów szpitala 24 godziny na
dobę a dla pacjentów ambulatoryjnych w godz. 8.00 - 18.00.
Badania wykonywane są na podstawie skierowania lekarskiego. Uzgodnienie terminu następuje osobiście lub telefonicznie
– nr tel. do pracowni: 65 537 62 41.
Pracownia wykonuje badania tomografii komputerowej w zakresie: głowy, twarzoczaszki, zatok, uszu, szyi, klatki piersiowej,
jamy brzusznej, miednicy, kości kończyn, stawów, kręgosłupa
- odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego.
Wymagane dokumenty w dniu badania:
skierowanie od lekarza specjalisty.
Lekarzowi przed badaniem należy okazać wyniki poprzednich
badań np.: RTG lub USG, RM i wszelką dokumentację związaną
z leczeniem badanego narządu.
LABORATORIUM ANALITYCZNE
W laboratorium wykonywane są badania z zakresu biochemii,
hematologii, serologii, analityki ogólnej, immunochemii i bakteriologii.
Pacjenci ambulatoryjni w celu pobrania materiału do badań, mogą
się zgłaszać do pracowni od poniedziałku do piątku w godz. 7.0015.30., w dni wolne po telefonicznym uzgodnieniu pod numerami:
65 545 22 22 lub 65 537 62 45.
Kierownikiem laboratorium jest mgr Barbara Bałanda.
Telefon kontaktowy do laboratorium:
65 545 22 22 lub 600 533 429.
Aktualny cennik znajduje się w laboratorium.

Centralna Sterylizatornia mieści się w budynku internatu,
wejście zlokalizowane jest od strony Stacji Dializ.
Telefon: 65 537 62 74 tel. kom. 519 171 454
ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG:
• sterylizacja wysoką temperaturą i parą wodną,
• sterylizacja niskotemperaturowa tlenkiem etylenu.
Centralna Sterylizatornia prowadzi pełny monitoring procesu
dezynfekcji i sterylizacji.
Centralna Sterylizatornia wykonuje usługi zarówno na potrzeby
Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o., jak również kieruje
swoją ofertę do podmiotów zewnętrznych.
Zapraszamy właścicieli gabinetów lekarskich, salonów kosmetycznych i tatuażu. Cennik dostępny na www.szpitalrawicz.pl

MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Szpital Powiatowy w Rawiczu realizuje umowy w zakresie utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych.
Oferta adresowana jest do:
• niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• gabinetów lekarskich,
• gabinetów stomatologicznych,
• aptek,
• gabinetów kosmetycznych,
• salonów tatuażu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Marketingu i Statystyki Medycznej Szpitala Powiatowego w Rawiczu.
Telefon: 65 537 62 37
Wzór karty przekazania odpadów dostępny jest na stronie szpitala.
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DODATEK ZDROWIE

PONAD 11 MLN ZŁOTYCH NA POPRAWĘ JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU
BĘDZIE ROZBUDOWYWANY!
Ponad 11 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskał Szpital Powiatowy w Rawiczu
sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę placówki. - To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców oraz pacjentów, a także
dla całego Zarządu Powiatu, bowiem poprawa jakości usług zdrowotnych i standaryzacja szpitala jest jednym z priorytetów obecnej kadencji.
Wcześniej tylko o tym mówiono, my to zrobiliśmy - mówi z satysfakcją Adam Sperzyński Starosta Rawicki.

Projekt pn. „Poprawa efektywności działania i skuteczności
udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp.
z o.o.” wpłynie, m.in. na poprawę
jakości udzielanych świadczeń.
- Powstanie nowy obiekt, który
połączony zostanie z budynkiem
głównym szpitala łącznikiem.
Usytuowane w nim będą 3-salowy blok operacyjny, oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(AiIT) z izolatkami oraz z salą
wybudzeń. Dodatkowo w piwnicach znajdą się pomieszczenia
do obsługi bloku operacyjnego
oraz oddziału AiIT. W łączniku
planowane jest utworzenie szeregu poradni specjalistycznych
wraz z gabinetami lekarskimi.
Ponadto w ramach projektu pla-

nuje się wyposażenie obiektu
w aparaturę i sprzęt medyczny,
w tym sprzęt diagnostyczny wylicza Adam Sperzyński, Starosta Rawicki.
Szpital Powiatowy w Rawiczu, zgodnie z decyzją Zarządu
Województwa Wielkopolskiego,
stał się jednym z beneficjentów
w ramach Poddziałania 9.1.1
„Infrastruktura ochrony zdrowia”. Całkowity koszt projektu
wynosi 14.821.431,62 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie
opiewa na kwotę 11.473.419,00
zł i jest to drugie, co do wielkości wśród wszystkich projektów.
- To ważny dzień dla nas wszystkich. Konsekwentnie mówiliśmy
z Zarządem i radnymi o planach
rozbudowy szpitala powiatowego
i jego doposażenia. Dzięki pracy
wielu osób udało się pozyskać re-

kordowe w historii powiatu rawickiego dofinansowanie. W ciągu
najbliższych dwóch tygodni zostanie podpisana umowa, a następnie niezwłocznie przystąpimy
do ogłoszenia przetargu - mówi
Adam Sperzyński, Starosta

Rawicki. - Zwiększona zostanie
dostępność oraz poprawiona skuteczności oferowanych świadczeń
szpitalnych i ambulatoryjnych.
Przyspieszona zostanie również
diagnostyka pacjentów - dopowiada wicestarosta Jacek Gwizdek.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowita wartość Projektu:
14.022.423,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 13.498.140,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:
11.473.419,00 PLN

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury i stopnia wyposażenia, jak również efektywności i skuteczności działania Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. poprzez inwestycje w infrastrukturę
i doposażenie placówki. Dzięki rozbudowie Szpitala Powiatowego,
wyposażeniu oddziałów w nowoczesny sprzęt, rozwoju opieki koordynowanej i kompleksowości leczenia, mieszkańcy południowej
Wielkopolski powinni w znacznym stopniu odczuć poprawę swojej
sytuacji zdrowotnej.

