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Odnowione Laboratoria prezentują się wspaniale!
We wrześniu 2020 roku rozpoczęto przebudowę pomieszczeń Pracowni Analitycznej naszego szpitala. Generalną
modernizację przeprowadzono również w pomieszczeniach Pracowni Serologii i Transfuzjologii, które znajdują się w
bezpośrednim sąsiedztwie. Na czas remontu obydwie pracownie zostały przeniesione na czwarte piętro.
Pomieszczenia laboratorium analityki medycznej oraz serologii znajdują się na I piętrze budynku głównego szpitala.
Założeniem przeprowadzonej inwestycji była przebudowa laboratorium w ramach istniejącej lokalizacji i powierzchni zgodnie
z parametrami oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Inwestycja miała również na celu poprawę organizacji
pracy oraz poprawę warunków pracy panujących w laboratorium.
W ramach laboratorium utworzono ciągi technologiczne dla wykonywanych badań laboratoryjnych. Po jednej stronie
korytarza zlokalizowane zostały pracownie: hematologiczna i parametrów krytycznych, natomiast po drugiej wydzielone
zostały pomieszczenia rozdziału materiału, pracownie do analizy moczu oraz pracownie biochemiczna i immunologiczna.
Zmianie uległy wielkości pomieszczeń przeznaczonych na poszczególne pracownie laboratoryjne. W każdej sali
zainstalowano system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, który umożliwia utrzymanie w laboratorium optymalnych
warunków pracy zwłaszcza w okresie letnim. Rocznie w ramach pracowni analitycznej wykonywanych jest ponad 550 tysięcy
badań, natomiast w pracowni serologii ponad 10 tysięcy, dlatego mimo, że zakres przeprowadzonych prac był dość rozległy
to jednak niezbędny.
„Cieszę się, że remont pomieszczeń laboratoryjnych w końcu stał się faktem. Nasze laboratoria były i są wyposażone w
nowoczesny sprzęt, jednak same pomieszczenia, ich wygląd, możliwość zagospodarowania odbiegały od obecnych
standardów. Po modernizacji dysponujemy laboratorium na miarę naszych czasów. Jestem przekonany, że pozytywne
zmiany odczuwają przede wszystkim osoby pracujące w laboratorium” – mówi Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala.
Dodatkowo cieszy fakt, że oprócz odnowienia pracowni, na jej wyposażenie traﬁł również sprzęt najnowszej generacji –
Alinity, na którym wykonuje się badania z zakresu immunologii, określa hormony tarczycy, czy też markery nowotworowe
oraz ABL FlexPlus określający parametry krytyczne pacjenta.
Modernizacja Pracowni Analitycznej oraz Pracowni Serologii i Transfuzjologii kosztowała łącznie ponad 650 tys. złotych, które
Szpital w całości pokrył ze środków własnych.
Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcia pomieszczeń laboratoryjnych sprzed remontu, w trakcie prac oraz stan obecny.
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