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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

От месец юни 2013 г. стартираха строителните дейности по проект „Реконструкция, обновяване и
оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма Регионално
развитие.
Помещенията, в които се извършваха строително ремонтни дейности са: Отделение по хемодиализа,
състоящо се от две зали за хемодиализа и едно помещение за подготовка на водата за диализа. Обособява се
също така тоалетно помещение за хора в неравностойно положение; Помещение за стерилизация; Рентгеново
помещение с вкл. Кабинет за горна ендоскопия, кабинет за долна ендоскопия, две съблекални и една тоалетна
към кабинета за горна ендоскопия, командно помещение, процедурно помещение с рентгеноскопичен апарат с
две съблекални към него, мобилен рентгенов апарат DR с две съблекални към него, ехографски кабинет,
функционален кабинет, кабинет за втори мобилен рентгенов апарат с две съблекални към него,
фотолаборатория, помещение втора работна станция, склад консумативи, санитарни помещения, помещение за
чистачки; Клинична лаборатория със следните помещения: три клинични лаборатории, кабинет завеждащ
клинична лаборатория, стая за взимане на кръв, миялно помещение, сушилно помещение, склад; Отделение по
физиотерапия с кабинет Кинезитерапия, кабина за късовълнова терапия и кабина за магнитотерапия;
Хирургичен блок – ОАРИЛ с вкл. операционна, стерилизация на инструменти, подготовка на персонала, склад,
следоперативна реанимация, сестрински пост, склад и тоалетна и баня за хора в неравностойно положение;
Вътрешно отделение с две стаи за наблюдение на кардиологично болни с бани към тях и сестрински пост.
В посочените помещения е подменана В и К инсталацията и електро инсталацията, противопожарната
инсталация, подменана е частично дограма и врати, направена е вътрешна изолация, климатизация и
вентилация и др.
Осигурен е достъп до всички помещения и съоръжения в сградата чрез изграждане на нов външен
асансьор. За осигуряване на достъпна среда на стълбището на централния вход е монтирана автоматизирана
платформа, откъдето посредством съществуващите асансьори се осъществява придвижването в сградата. По
този начин са спазени изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
Съгласно сключен договор с доставчик на медицинска апаратура от 19 август 2013 г. стартира
изпълнението и на тази дейност. По проекта в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” са доставени: дигитална
рентгенова уредба (графия и скопия) с дистанционен контрол елетронна система за дигитализиране, архивиране
и разпространение на изображения; мобилен рентгенов апарат; многофункционална DR система за цяло тяло в
комплект със сух принтер; видеоендоскопка система; стационарен дигитален многофункционален ултразвуков
апарат; селективен биохимичен анализатор; хематологичен анализатор; кръвно-газов анализатор; лабораторна
сушилня; дестилатор; лабораторна центрофуга; термостат; микроскоп; анестезиологичен апарат в комплект с
анестезиологичен шкаф-маса; дефибрилатор; спирометър; мониторна система, състояща се от 4 монитора +
мониторна станция; ултразвуков инхалатор; универсална мултифункционална операционна маса с осветителна
система с две тела и надоперационни инструментали маси тип Майо; електронож с аргон плазмена коагулация;
парово-вакуумен стерилизатор; плазмен стерилизатор 50л.; апарати за хемодиализа; водоочистваща система;
ЕКГ 12-канален; UPS; апарат за магнитотерапия с дървена кушетка; апарат за късовълнова терапия; уред за
раздвижване на горен крайник; уред за раздвижване на долен крайник.
Към настоящия момент са доставени всички и монтирани всички апарати.
Реализацията на настоящия проект допринася за осигуряване на качествено медицинско обслужване и
високо технологична апаратура за диагностика и лечение за населението в града и петнадесетте населени места
от общината
.
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Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович гр. Свищов”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.

