
W dniu 9 lipca 2022 r. została podpisana  umowa na przyznanie w 2022 roku środków 
finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego na 
dofinansowanie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  w  łącznej  kwocie  
2 139 961,56 zł. 

W ramach zadania zakupiona zostanie niżej wymieniona aparatura i sprzęt:
1) aparaty do podciśnieniowej terapii leczenia ran;
2) aparat RTG cyfrowy;
3) urządzenie do krioterapii;
4) 3 szt. stołów operacyjnych;
5) wielospecjalistyczny monitor nerwów 
6) aparat do badań PCR

 Szpital w Nowym Sączu jest głównym ośrodkiem skupiającym pacjentów zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2, a także wykonującym badania w kierunku jego wykrycia. Pacjenci leczeni z powodu 
COVID-19 to często pacjenci w podeszłym wieku, z chorobami współistniejącymi, niejednokrotnie z 
otyłością. U wielu chorych w ciężkim stanie zdrowia, nieprzytomnych, pod respiratorami  powstają 
odleżyny  wymagające ciągłej  pielęgnacji  i  leczenia.  Ale  pacjenci  zakażeni  COVID-19  to również 
pacjenci wymagający pilnych zabiegów operacyjnych, po których rany wolno się goją. Dlatego tez 
zakup aparatów do leczenia ran przyspieszy proces gojenia, skróci w większości czas hospitalizacji, 
a przede wszystkim sprawi ulgę w cierpieniu. 

W  jednostce  uruchomiony  został  Oddział  Rehabilitacji,  gdzie  hospitalizowani  są  również 
pacjenci wymagający rehabilitacji po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2, dlatego też  zakup sprzętu 
do krioterapii zasilany ciekłym azotem będzie pomocny w szybszym powrocie do pełnej sprawności 
pacjentów.  Pozwala on na miejscowe schłodzenie  ciała  pacjenta  przez kontakt  ze  strumieniem 
zimnej pary azotu o temperaturze – 160 st.C

Nowy cyfrowy aparat RTG umożliwi szybszą diagnostykę pacjentów gdyż będzie on mógł być 
przeznaczony tylko dla chorych  leczonych z COVID-19. Aparat, który jest w posiadaniu jednostki 
będzie wówczas służył  do badań pacjentów z innymi schorzeniami, co znacznie przyspieszy ich 
diagnostykę i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Wielospecjalistyczny monitor nerwów służy głównie do monitorowania nerwów obwodowych 
i stosowany jest w zabiegach w obrębie tarczycy. W chwili obecnej obserwuje się liczne powikłania 
po przebytych zakażeniach wirusem SARS-Cov-2, często niejednoznacznie zidentyfikowanych. W 
naszej jednostce odnotowujemy wzrost zabiegów tego typu, co może mieć związek z przebytym 
zakażeniem czy też szczepieniami,  dlatego zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego leczenia 
pacjentów i uniknięciem uszkodzeń nerwów obwodowych podczas zabiegów operacyjnych.



Dzięki  zakupowi aparatu  do  badań  PCR  będziemy  mogli wykonywać  w  swojej  jednostce 
wiarygodne,  szybkie  testy  na  wykrycie  wirusa  COVID-19.  Obecnie  to  schorzenie  jest  szeroko 
rozpowszechnione  na  całym  świecie,  a  sytuacja  epidemiczna  cały  czas  ulega  dynamicznym 
zmianom.  Aparat,  który  planujemy  zakupić  to  trzy  modułowy  aparat,  który  ma  możliwość 
wykonywania 3 badań w ciągu godziny.  

Zakupiony w ramach umowy sprzęt przyczyni się do szybszej diagnostyki i leczenia pacjentów 
zakażonych, a także ułatwi i usprawni pracę personelu.


