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Detská fakultná nemocnica v Košiciach po ukončení projektu rekonštrukcie
slávnostne otvorila nové priestory
Košice, 23. október 2015 – Projekt rekonštrukcie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) bol
dnes oficiálne ukončený slávnostným prestrihnutím pásky. Tohto slávnostného aktu
sa zúčastnili minister zdravotníctva Viliam Čislák, europoslankyňa Monika Smolková,
riaditeľka nemocnice Ingrid Urbančíková, viceprimátorka mesta Košice Renáta
Lenártová a za zhotoviteľa stavby Miroslav Remeta. Košická nemocnica, ktorá sa riadi
heslom „Nemocnica priateľská k deťom" získala novú modernú tvár. Dnešným dňom
bola oficiálne odovzdaná do užívania najmenším pacientom, ktorým slúži už niekoľko
mesiacov a bola aj počas celej rekonštrukcie v plnej prevádzke.
Projekt s názvom "Rekonštrukcia - nadstavba a prístavba DFN Košice" bol financovaný z
prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Zdravotníctvo v rozsahu 14 mil. €. Zhotoviteľ
stavby, spoločnosť Dúha, a.s., začala rekonštrukciu budovy nemocnice v apríli 2013. Projekt
zahŕňal kompletnú prestavbu pavilónov, rekonštrukciu strechy, výmenu okien a zateplenie
budov. Súčasťou bola príprava operačných sál, tzv. čistých priestorov pre montáž
zdravotníckych technológií. „V rámci prác sme realizovali elektrické rozvody,
vzduchotechniku, slaboprúdové rozvody, zdravotechniku a tlakové stanice. Súčasťou bola aj
nadstavba dvoch nových podlaží,“ vysvetlil František Mrava, predseda predstavenstva
spoločnosti Dúha, a.s. Stavebné práce boli ukončené 31. januára 2015 a po nich nasledovali
práce spojené s technologickým vybavením nemocnice.
Detská fakultná nemocnica týmto projektom získala pre Oddelenie detskej chirurgie nové
priestory, nový operačný trakt s troma operačnými sálami s kompletne novým prístrojovým
vybavením. „Zo starého zdravotníckeho zariadenia sme vybudovali moderné špičkové
zariadenie pre detských pacientov. Investícia do stavebnej časti bola v rozsahu 10 mil. €.
Stavba bola ukončená načas v plánovaných termínoch a bez prác navyše oproti rozpočtu.
Tento projekt je príkladom čerpania eurofondov na dobrú vec a to aj vďaka výbornej
symbióze v spolupráci s investorom,“ zhodnotil Miroslav Remeta, majiteľ spoločnosti Dúha,
a.s.
Rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach bola nevyhnutná z dôvodu zlého
technického stavu budov, nevyhovujúceho technického vybavenia a nedostatku priestorov
pre jednotlivé oddelenia. Cieľom projektu rekonštrukcie, nadstavby a prístavby Detskej
fakultnej nemocnice v Košiciach bolo zlepšiť podmienky v modernom zdravotníckom
zariadení pre detských pacientov a ich rodičov.
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