
Inwestycje w zdrowie

Jednym z priorytetów jest dla nas zapewnienie mieszkań-
com Zabrza opieki medycznej na najwyższym poziomie.  
W tym celu inwestujemy w rozbudowę szpitala oraz  
zakup sprzętu i aparatury najnowszej generacji. Dobrym 
tego świadectwem jest właśnie gruntownie wyremonto-
wany i zmodernizowany kompleks sal operacyjnych 
w szpitalu w Biskupicach. 
Temu celowi służą również działania, które podejmujemy 
dla uporządkowania rynku świadczeń medycznych w Zabrzu. 
Cenimy sobie także współpracę ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym, który oprócz działalności dydaktycznej 
zapewnia mieszkańcom pomoc medyczną 
w swoich placówkach klinicznych. 

Zabrzański szpital ma nowoczesny blok operacyjny

Po trwającym rok remoncie w Szpitalu Miejskim w Biskupicach, oddano do użytku blok  super-
nowoczesnych sal operacyjnych z pełnym wyposażeniem oraz centralną sterylizatornię. Całość 
prac o wartości 10 mln zł sfinansowano z miejskiego budżetu. W ciągu ostatnich czterech lat 
szpital otrzymał na inwestycje od samorządu w sumie 22 mln zł. 

Środki, które otrzymaliśmy w ostatnich latach od samorządu zostały w całości wykorzy-
stane na modernizację szpitala. Dzięki temu mamy nowe oddziały chirurgii i ortopedii, 
izbę przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy oraz OIOM.  
Pieniądze przeznaczyliśmy również na przystosowanie budynku przy ul. Traugut-
ta na oddział ginekologii i położnictwa, a obiekt przy ul. Janika zaadaptowaliśmy 
na zakład opiekuńczo-leczniczy. Teraz możemy pochwalić się nowoczesnymi bloka-
mi operacyjnymi i nową szpitalną sterylizatornią. W sumie, miasto zainwestowało  
w szpital 22 mln zł, i widać, że ten szpital się zmienił. 

Bezpiecznie i komfortowo
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Choć dotychczas szpital 
wykonywał zabiegi chirur-
giczne w pełnym zakresie, 
to odbywało się to w  złych 
warunkach. Wystarczy 
wspomnieć, że ostatni 
remont sal operacyjnych 
przeprowadzono w 1984 
roku. Teraz placówka dys-
ponuje nie tylko nowymi 
oddziałami chirurgii ogól-
nej i urazowo-ortopedycz-
nej, ale również jednym z 
najnowocześniejszych w 
Polsce bloków operacyj-
nych. 

Nowy kompleks 
składa się z 4 sal 
operacyjnych, 
sal wybudzeń oraz 
przygotowania 
pacjenta i perso-
nelu medycznego,  
a także pomiesz-
czeń socjalnych. 

Wyposażenie sali to wyso-
kiej jakości stoły operacyj-
ne, na których można uło-
żyć pacjenta w dowolnej 
pozycji,  lampy bezcienio-
we, kolumny anestezjolo-
giczne i kardiomonitory. 
Ściany pokryte są stalą 
nierdzewną, co ułatwia de-
zynfekcję i sterylizację. 

Do dyspozycji 
personelu 
medycznego są 
również techno-
logie cyfrowe 
i internetowe.
Dzięki takim nowinkom 
możliwe będzie nie tylko 
przesyłanie danych z za-
kładów diagnostyki obra-
zowej bezpośrednio do 
sali operacyjnej, ale rów-
nież monitorowanie pa-
cjenta podczas zabiegu. 

Najbardziej istotnym ele-
mentem kompleksu ope-
racyjnego jest system 
klimatyzacji, który dosko-
nale oczyszcza powietrze 
z mikroorganizmów. Dzięki 
temu ryzyko wystąpienia 
powikłań pooperacyjnych 
zostanie praktycznie wy-
eliminowane. 

Chirurgia ogólna to jeden 
z podstawowych oddzia-
łów szpitala. Dysponuje 
69 łóżkami. Placówka  
w Biskupicach pracuje  
w trybie ostrodyżurowym, 
co oznacza, że codzien-
nie, o każdej porze dnia 
i nocy trafiają do niej pa-
cjenci w trybie nagłym. 
Często są to ofiary wy-
padków komunikacyjnych 
i innych nieszczęśliwych 
zdarzeń. Zdarza się, że na 
bloku operacyjnym wyko-
nuje się nawet 18 zabie-
gów dziennie.


