Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu
wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie”
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Przedmiotem projektu jest modernizacja pomieszczeń w budynku Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II mieszczącego się przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie, na potrzeby
utworzenia zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji, w ramach którego świadczone będą usługi
medyczne w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Zakład zasilany będzie
w wodę mineralno - leczniczą z odwiertu zlokalizowanego na terenie parku w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku szpitala, która dostarczona będzie poprzez zaprojektowany przyłącz
wody i wykorzystywana do przeprowadzania kąpieli leczniczych w urządzeniach
hydroterapii. Nowo powstały zakład wodolecznictwa i rehabilitacji będzie dostosowany do
potrzeb pacjentów według wzoru podobnych obiektów w Polsce (Iwonicz Zdrój, Horyniec
Zdrój). W projekcie uwzględniono rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, takie jak
instalacja zestawów ułatwiających dostęp do toalet, wanien i pryszniców, pomieszczenia
biczów szkockich z ekranami i uchwytami, montaż w korytarzu poręczy dla osób mających
problemy z chodzeniem oraz wyposażenie w urządzenie służące przewożeniu
niepełnosprawnych i przenoszenia z wózków do wanien.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń w piwnicy budynku.
2. Budowę przyłącza wodociągowego z zewnętrznym zbiornikiem buforowym wody
mineralno-leczniczej.
3. Przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
4. Przebudowę i budowę wentylacji mechanicznej.
5. Przebudowę wewnętrznej instalacji grzewczej.
6. Roboty elektryczne.
7. Zakup wyposażenia medycznego:
- Hydroterapia: wanny do kąpieli i masażu wodnego, katedra biczów szkockich z uchwytami.
- Kinezyterapia: stół rehabilitacyjny, stół do trakcji, platforma balansowa.
- Fizykoterapia: aparat do terapii ultradźwiękowej, laser biostymulacyjny, dwukanałowy
elektrostymulator, dwuobwodowe aparaty do elektroterapii, lampa terapeutyczna, aparaty do
terapii polem magnetycznym.
Pomieszczenia wodolecznicze i rehabilitacyjne oraz pomieszczenia biurowe, porządkowe
i socjalne zostaną wyposażone w elementy niezbędne do funkcjonowania całego zakładu.
8. Wykonanie węzłów cieplnych wraz ze stacją mieszającą.

Zakład będzie świadczył kompleksowo usługi w zakresie hydroterapii, fizykoterapii
i kinezyterapii. Połączone ze sobą trzy rodzaje terapii spełniać będą oczekiwania środowiska
osób wymagających rehabilitacji Zapewniona dostępność do kompleksowych zabiegów
z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii stworzy możliwość lepszych efektów
rehabilitacji.

W wyniku realizacji projektu udostępniona zostanie nowa usługa medyczna, deficytowa
w województwie podkarpackim, polegająca na wykorzystywaniu podziemnych zasobów wód
leczniczych do rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Powstały zakład wodolecznictwa i rehabilitacji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb
i oczekiwań pacjentów na usługi związane z rehabilitacją.

