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Blok Operacyjno – Zabiegowy stanowi wydzieloną, zamkniętą
komórkę organizacyjną szpitala. Dostępny jest dla osób
bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów
operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu
sanitarnego. Blok utrzymywany jest w stałej gotowości do
natychmiastowego wykonania zabiegu o każdej porze. Zabiegi
operacyjne wykonywane są przez lekarzy chirurgów
i ginekologów, wspomaganych przez anestezjologów oraz
pielęgniarki operacyjne i anestezjologiczne.
W skład Bloku wchodzą:
4 sale operacyjne
2 stanowiska w sali wybudzeń
śluzy dla pacjentów i personelu
myjnie dla personelu wyposażone w systemy bezdotykowe
magazyn jałowego sprzętu
magazyn podręczny
pomieszczenia gospodarcze
pomieszczenia sanitarne
pokój socjalny
Sale operacyjne wyposażone są w system filtrów absolutnych
z pełną klimatyzacją. Na Bloku wykonywane są zabiegi
w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej oraz operacje
ginekologiczno – położnicze. Zabiegi operacyjne wykonywane są
w pełnym lub miejscowym znieczuleniu pacjenta, przy ciągłym
monitorowaniu jego parametrów życiowych, przez cały czas

trwania operacji. Po zakończonym zabiegu pacjent jest
wybudzany z narkozy i przekazywany na salę pooperacyjną
oddziału, który zlecił wykonanie zabiegu. Pacjent znajduje się
pod ciągłym monitoringiem funkcji życiowych.
Każda z sal Bloku Operacyjno-Zabiegowego wyposażona jest
w sprzęt i aparaturę medyczną spełniającą wszelkie wymogi
Narodowego Funduszu Zdrowia i nowoczesnej techniki
operacyjnej, między innymi:
stół operacyjny (z możliwością łatwej zmiany pozycji
pacjenta),
aparaturę anestezjologiczną (do znieczulania pacjenta),
lampy operacyjne (silnie oświetlające pole operacyjne,
ograniczające rzucanie cienia),
aparaturę do ciągłego i pełnego monitorowania funkcji
życiowych pacjenta,
specjalistyczny sprzęt do elektrochirurgii koagulacji
tkanek, Liga – Sure (instrument do zespalania /
rozdzielania
tkanek, umożliwia znaczne zmniejszenie
urazu operacyjnego i skrócenie czasu zabiegu),
laparoskop z kompleksowym wyposażeniem,
zestaw narzędzi chirurgicznych,
napędy ortopedyczne
Blok utrzymywany jest w gotowości 24 godziny na dobę.
W przypadkach nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia
pacjenta operacje przeprowadzane są natychmiastowo. Obowiązuje
tu również tygodniowy plan zabiegów (od poniedziałku do
piątku) każdego z oddziałów, co zdecydowanie ułatwia
i usprawnia pracę personelu.
Wysoko wyszkolona kadra medyczna, z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, gwarantuje dokładność, fachowość i bezpieczeństwo
świadczonych usług.
Rocznie na Bloku wykonuje się około 1600 operacji.

