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Marszałek Marek Woźniak o budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka: „Ten szpital robi
wrażenie”
*„W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka widać stan zaawansowania robót. Jesteśmy już bardzo daleko w harmonogramie realizacji. Wszystko jest już
czytelne, widać, gdzie będą poszczególne oddziały łóżkowe, gdzie będzie SOR, gdzie będzie blok operacyjny. To wszystko robi ogromne wrażenie. To naprawdę
nowoczesny szpital, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, który będzie stwarzał zarówno małym pacjentom, jak i ich opiekunom, komfortowe warunki.
Z niecierpliwością czekamy na jego otwarcie” – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas wizyty na budowie nowego
szpitala pediatrycznego. *

Na 7 kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 30 tys. m kw. znajdzie się 2 tysiące pomieszczeń. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach
dziewięciu oddziałów. Jednoosobowe sale (każda z własnym węzłem sanitarnym) przeznaczone będą dla 354 dzieci i ich opiekunów. Projekt przewiduje
zastosowanie nowatorskich rozwiązań medycznych, tak aby zapewnić dzieciom z całej Wielkopolski opiekę na najwyższym poziomie. W szpitalu znajdzie się
pierwszy w Wielkopolsce SOR dziecięcy.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, które powstaje przy ul. Wrzoska w Poznaniu, w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, ma być jednym z największych
tego typu ośrodków w Polsce. Prace przy tej marszałkowskiej inwestycji nie ograniczają się do samego budynku szpitalnego. Przez półtora roku krajobraz
okolicy uległ diametralnej zmianie. Trwa przebudowa ulicy Wrzoska wraz z całą infrastrukturą – ulica ta będzie drogą dojazdową do Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka i szpitala MSWiA. Powstają m.in. nowe chodniki i pętla autobusowa.

Projekt „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” realizowany jest ze środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu WRPO 2014+. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 426 mln zł, z czego kwota dofinansowania to
ponad 338 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 237 mln zł i wsparcie ze środków krajowych w postaci dotacji celowej z
budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego - ponad 101 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z
pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego inwestycję prowadzi spółka Szpitale Wielkopolski. Wykonawcą jest Warbud.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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