
Подменят цялостно отоплителната инсталация 
на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович"

В експлоатация Влезе апаратура за 500 хил. лВ., закупена от Тракийския университет 
и предоставена за нуждите на болницата и обучение на студентите

Започва изпълнение на 
проект за цялостна подмя
на на отоплителната инста
лация на УМБАЛ "Проф. д-р 
Ст. Киркович" в Стара Заго
ра. Обществената поръчка 
стартира на 5 ноември, съ
общи директорът проф. д-р 
Йовчо Йовчев. Тя е за енер- 
госпестяваща парова цент
рала, като горивото ще ос
тане на газ, но на водни кот
ли, и ще осигури термичен 
комфорт в помещенията 
както през зимата, така и 
през лятото. Проектът е на 
стойност 1.1 млн. лв., очак
ва се същинското му изпъл
нение да е през месец март 
2019 г. През следващата го
дина УМБАЛ ще приключи и 
проект на М3 за модерни
зация и реконструкция на 
Спешната помощ. Той е на 
стойност 1.5 млн. лв.

В същото време староза
горската държавна болни
ца се обзаведе с апарату
ра на стойност 500 000 лв., 
закупена от Тракийския 
университет. Техниката ще 
се ползва както за лечебна 
дейност от болницата, така 
и за обучение на студенти
те, съобщиха на съвместна 
пресконференция ректорът

наТрУ проф. двмн Иван Въ- 
шин и проф. Йовчев. Кога- 
то сихронизацията между 
държавни и регионални ин

ституции работи,състояни
ето на здравеопазването и 
науката в региона могат да 
имат само и единствено по
ложителни резултати, под
черта проф. Йовчев. Той 
благодари на проф. Въшин 
и на декана на Медицинс
кия факултет проф. Мая Гъ
лъбова, като допълни, че с 
предоставянето на новата 
апаратура за нуждите на 
УМБАЛ не само се издига 
лечебно-диагностичният 
процес, но се отварят и но
ви хоризонти пред разви

тието на науката в региона.
Едно от най-успешните ни 

капиталовложения от нача
лото на годината беше заку

пуването на фиброскоп, с 
който може да се вземе би- 
опсиябездасеотваря гръд
ния кош и се разхерметизи- 
ра, чрез малка дупка в гръд
ната стена, разказа проф. 
Гълъбова. С това диагнос
тиката на белодробните за- 
болявания се подобри мно
го. В момента сме закупили 
нов комплект за лапарос- 
копска операция, за хирур
гична зала, където е ехогра- 
фътза интраоперативна ди
агностика, който досега бе
ше използван с други цели.

Сега ще бъде ремонтиран и 
сложен в операционния 
блок, за да може да се пра
ви лапраскопия.

Другият апарат, който 
ТрУ закупува и предоставя 
на УМБАЛ, е фиброгастрос
коп за отделението по гас- 
троентерология. Това е ен- 
доскопска апаратура за из
следвания на стомах, два

надесетопръстник, храноп
ровод и дебело черво, и поз
волява установяване на 
възпалителни болести и ту
мори на тези органи, както 
и за провеждане на лече
ние. Апаратурата е среден

към висок клас, с каквато 
разполагат всички гастро- 
ентерологични отделения, 
сподели гастроентерологът 
д-р Румен Тенев. С присти
гането й се реши много го
лям проблем за нас - бяхме 
затруднени близо година с 
осъществяването на тези 
изследвания, каза още д-р 
Тенев.

Мф на ТрУ обмисля да 
закупи и съвсем нов апарат 
- фиброскан за гастроенте- 
рологията, с който, без да 
се прави чернодробна би
опсия, може да се отчита 
ниво на чернодробна фиб

роза при цироза и др. про
цеси. Предстои закупуване 
и на друга апаратура, вклю
чително апарат за диагнос
тика на съдови заболява- 
ния за "Съдова хирургия".

От началото на годината 
медицинската техника, за
купена от ТрУ и предоста
вена на старозагорската 
УМБАЛ, е на стойност бли
зо 500 хил. лв., като се пред
виждат още инвестиции, за 
400 000 лв., до края на 2018 г.

На 30 октомври бе отво
рена обществената поръч
ка за ремонт на отделение
то по "Неонатология" със 
срок на изпълнение 30 дни. 
Това е последният етап от 
пребазирането на АГ-ком- 
плекса на територията на 
УМБАЛ. Стойността на по
ръчката е 170 хил. лв. с ДДС, 
и включва изграждане на 2 
реанимационни зали за но
вородените с нужда от ку- 
вьози. Те са получени по 
Норвежката програма. На 
същата дата бе отворена и 
обществената поръчка за 
доставка на 4 хемодиапиз- 
ни апарата, от които един е 
за детска перманентна хе- 
модиализа.

Дима ТОНЕВА


