Wmurowanie Kamienia Węgielnego
pod budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu
Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława
Kaczyńskiego Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Lublinie
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:

,,Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych
w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego
poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace
remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt
medyczny”.

W dniu 16 października 2018 roku przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof.
Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy
ul. Abramowickiej 2 w Lublinie miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę Zakładu Opieki Leczniczego Psychiatrycznego.
Celem inwestycji jest powstanie nowego pawilonu szpitalnego dla potrzeb Zakładu
Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, a także zakup urządzeń i wyposażenia
medycznego. Obiekt będzie posiadał co najmniej 80 łóżek dla pacjentów na trzech
kondygnacjach, kubatura budynku to prawie 14 tys. metrów kwadratowych, a
inwestycja pochłonie około 16 milionów złotych. Ponadto siedzibę w nowym pawilonie
znajdą: centralna sterylizatornia, ośrodek hospitalizacji domowej oraz zespoły
środowiskowych grup wsparcia.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu partnerskiego, którego lider to
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, a środki na realizację projektu
pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu
Województwa Lubelskiego.
Dla pamięci przyszłych pokoleń, w obecności pracowników Szpitala oraz
zaproszonych gości odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego na placu
budowy pod budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego.
Dla upamiętnienia faktu rozpoczęcia budowy, przez wmurowanie niniejszego Aktu
Erekcyjnego swoje podpisy podczas uroczystości złożyli:

- Ks. Biskup Mieczysław Cisło w imieniu ks. Abp Stanisława Budzika - Metropolity
Lubelskiego,
- Arkadiusz Bratkowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w imieniu
Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego,
- Agnieszka Kowalska-Głowiak- dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzedu
Wojewódzkiego w Lublinie w imieniu dr hab. Przemysława Czarnka - Wojewody
Lubelskiego,
- Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta w imieniu dr Krzysztofa Żuka - Prezydenta
Miasta Lublin,
- dr n. med. Piotr Dreher - Dyrektor Szpitala,
- lek. med. Piotr Cioczek - Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala,
- Marek Gromaszek - Dyrektor ds. handlowych Budimex S.A.,
- Krzysztof Adamczuk - Kierownik Projektu.
Podstawowymi celami inwestycji będzie poprawa jakości usług medycznych,
oddalenie zagrożenia dla obecnej dostępności i jej poprawa, zwiększenie liczby osób
objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi, zapewnienie dostępu do infrastruktury
ochrony zdrowia osobom niepełnosprawnym. Województwo lubelskie jest jednym
z najsłabiej rozwiniętych i wyposażonych w infrastrukturę medyczną regionów
w Polsce. W województwie lubelskim, podobnie jak w innych województwach tzw.
Ściany Wschodniej Polski, znajduje się najmniejsza ilość Zakładów Opiekuńczo Leczniczych Psychiatrycznych.
Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie wyposażenie pawilonu w 80 łózek dla
pacjentów. Planowany poziom dofinansowania to 4.100.000 zł.
Obiekt ma być gotowy w sierpniu 2020 roku, natomiast oficjalne otwarcie przewiduje
się na koniec roku.
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