PONAD 2,2 MLN ZŁ Z UE NA ROZWÓJ FILII POLITECHNIKI
W PŁOCKU I SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
– To już jedne z ostatnich umów w ramach RPO WM 2007-2013, dlatego cieszy mnie fakt, że Płock w
pełni wykorzystuje swoją szansę w drodze po dotacje. Dofinasowanie jest przeznaczone na dwa
bardzo ważne
i znaczące sektory – ochronę zdrowia i naukę – powiedział marszałek Adam
Struzik.
Nowoczesne wyposażenie dla laboratorium
– Ta dotacja to przepustka do kolejnych pomysłów i inwestycji w zakresie rozwoju badań i nauki na
najbliższe lata. Po raz pierwszy jako Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku jesteśmy realizatorami
unijnego projektu, ale na pewno nie ostatniego. Mamy już plany na rozdanie unijne 2014-2020 –
podsumował prorektor Politechniki Warszawskiej prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński.
Prace związane z przebudową istniejącego budynku laboratorium przy al. Jachowicza 2 w Płocku
rozpoczęły się już w 2014 r. Zmieniono m.in. układ niektórych pomieszczeń, wymieniono okna i
drzwi, ocieplono ściany oraz przebudowano instalacje sanitarne, wodociągowe i elektryczne.

Teraz dzięki dofinansowaniu z UE możliwe będzie dokończenie prac modernizacyjnych. Zakupione
zostanie również specjalistyczne wyposażenie. Będzie to m.in. komora do badań mrozoodporności
kruszywa, prasa dwuramowa do łamania betonu i badania modułu sprężystości betonu z
oprzyrządowaniem, szlifierka do próbek rdzeniowych, pełzarka do betonu, automatyczna komora do
badania mrozoodporności, komora klimatyczna, porozymetr do badania porów powietrznych w
stwardniałym betonie, piła stacjonarna do przygotowania próbek i wiele innych specjalistycznych
urządzeń.

Wydział dzięki nowemu wyposażeniu stanie się rozwiniętym ośrodkiem akademickim kształcącym
specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. To również szansa na uczestnictwo w programach
badawczych UE, programach współpracy naukowej – zarówno międzynarodowych, jak i
międzyuczelnianych.

Tytu? projektu:Utworzenie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materia?ów w
P?ocku
Beneficjent: Politechnika Warszawska Filia w P?ocku
Ca?kowita warto?? projektu: 1 623 684,41z?
Kwota dofinansowania: 1 254 145,88z?

Działanie 1.1.Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego
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Aparaty RTG już w szpitalu
– Badanie rentgenowskie jest podstawą badania i leczenia każdego pacjenta, który do nas trafia,
dlatego ta inwestycja jest dla szpitala bezcenna. Poprzez jej realizację jesteśmy w stanie świadczyć
usługi na rzecz zdrowia pacjenta na bardzo wysokim poziomie. Sukcesywnie, oczywiście w miarę
możliwości finansowych, staramy się usprawniać pracę szpitala poprzez wymianę sprzętu, który
pomaga w ratowaniu ludzkiego życia – mówił dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski.
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku są już dwa nowe aparaty RTG – oba z systemem
bezpośredniej radiografii cyfrowej i z wyposażeniem. Umożliwiają one wykonywanie badań
diagnostycznych w zakresie radiologii.

Ten nowoczesny sprzęt jest potrzebny zarówno dla pacjentów tego szpitala, jak i personelu
medycznego. To nie tylko skrócenie czasu badania radiograficznego, ale też zmniejszenie dawki
promieniowania i oddziaływania szkodliwych czynników na środowisko, a także większa
przepustowość i efektywność całej pracowni RTG, gdzie w ciągu roku wykonywanych jest ponad 61
tys. badań radiologicznych.

Ponadto na zakupionym sprzęcie prowadzone będą również prace badawcze „Pomiary wybranych
parametrów fizycznych aparatury RTG – analiza zmienności rezultatów działania’’.
– Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest rekordzistą jeśli chodzi o wykorzystanie do tej pory
funduszy unijnych na Mazowszu – mówił marszałek. – Łącznie to skala dotacji na ponad 100 mln zł
– zainwestowana w rozwój, rozbudowę i nowy sprzęt dla tej placówki – dodał.

Tytu? projektu:Doposa?enie Zak?adu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
P?ocku
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Zespolony w P?ocku
Ca?kowita warto?? projektu: 1 660 516,49 z?
Kwota dofinansowania: 992 200,00z?

Działanie 7.1.Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

Biuro Prasowe
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