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PodwyŜszenie jakości badań naukowych,
diagnostyki i leczenia w zakresie chirurgii
szczękowo-twarzowej
1.Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności
Numer i nazwa Priorytetu
poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą
Numer i nazwa działania
badawczo-rozwojową a gospodarką
1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i
Numer i nazwa
wyposaŜeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i
poddziałania
Centrów Doskonałości działających w priorytetowych
dziedzinach polskiej gospodarki
Data podpisania
umowy/wydania decyzji
06.08.2007
o dofinansowanie
projektu
Nr umowy/decyzji
o dofinansowanie
WKP_1/1.4.3/2/2005/65/184/371/2007/U
projektu
Data rozpoczęcia
1.08.2007
projektu
Data zakończenia
30.09.2008
projektu
Nazwa Ostatecznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Odbiorcy (beneficjenta)
Adres Ostatecznego
02-091 Warszawa, ul. świrki i Wigury 61
Odbiorcy (beneficjenta)
Tytuł projektu

II PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1 RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU
Opis zrealizowanych zadań i etapów w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące etapy projektu:
1. W pierwszym etapie dokonano zakupu wyposaŜenia dla bloku operacyjnego, obejmującego :
- pompy strzykawkowe,
- pompy infuzyjne,
- ssaki operacyjne elektryczne,
- defibrylator,
- kardiomonitor,
- pulsometr,
- stoły operacyjne,
- mikroskop odwrócony z wyposaŜeniem,
- autoklaw z demnineralizatorem i pistoletem,
- zgrzewarkę do autoklawu,
- destylator,
- koagulator z butlą z argonową,
na łączną kwotę 841.875,63 zł.
2. W następnym etapie dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Struktur
Mikrotkankowych, w Pawilonie 4 zlokalizowanym na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus przy
ul. Lindley’a 4 oraz zakupiono:
- mikrotomograf komputerowy,
- laryngoskop,
- lampę dwuramienną,
- lampę operacyjną jednoramienną,
- lampę bezcieniową podłogową,
- kolumny do koagulacji,
- kolumny anestezjologiczne
na łączną kwotę 1.723.682,92.
3. W trzecim etapie zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne obejmujące przeróbkę
sufitów podwieszanych oraz wykonanie mechanizmów do automatyki drzwi wewnętrznych
Bloku operacyjnego pawilonu 4/5.
Dodatkowo zostały zakupione:
- pompa infuzyjna - strzykawkowa.
- komora laminarna,
- inkubator z płaszczem wodnym,
- czytnik absorpcji Elisa,
- zamraŜarka -86C,
- zamraŜarka – 45C,
- spektrometr,
- mikrowirówka,
- mikrowstrząsarka,
- kołyska laboratoryjna,
- laboratoryjna łaźnia wodna,
- myjnia ultradźwiękowa,
- mieszadło magnetyczne,
-wirówka laboratoryjna
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na łączną kwotę – 2.014.180,06.
4. W czwartym etapie dokonano zakupów sprzętu i wyposaŜenia dla bloku operacyjnego:
- system do wody,
- stolik narzędziowy dwublatowy,
- stołek z regulowaną wysokością,
- szafki na sprzęt sterylizacyjny,
- unit dentystyczny,
- lodówka,
- blat do laboratorium,
- szafki,
- piec do sterylizacji parowej,
- piec do sterylizacji gazowej,
- autoklaw,
- fotel dentystyczny,
- fotel do stołu operacyjnego,
- narzędzia operacyjne – pełen zestaw,
- zestaw narzędzi chirurgicznych,
na łączną kwotę 590.235,08 zł.
5. W piątym etapie zakupiono wyposaŜenie dla bloku operacyjnego:
- unit dentystyczny,
- zestaw do pił osteotomii twarzoczaszki,
- fotel operacyjny,
- kamera do lampy,
- zestaw pił do osteotomii mózgoczaszki
na kwotę – 311.579,75 zł.

II PROMOCJA PROJEKTU
Opis działań podjętych w celu informowania o udziale w Programie

1. Wykonano tablicę pamiątkową (rys 1), informującą o realizacji projektu "PodwyŜszenie
jakości badań naukowych, diagnostyki i leczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej”,
która została umieszczona na ścianie frontowej Kliniki Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej pawilon 8 przy ul. Lindleya 4 w Warszawie.
2. W trakcie realizacji projektu na terenie kliniki umieszczono plakaty informujące o realizacji
w/w projektu.
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny zamieścił na stronie internetowej informacje o udziale w
programie wraz z opisem realizowanego projektu. Zostały zamieszczone zdjęcia z miejsca
realizacji projektu ukazujące aktualny stan wykonanych zadań.
4. Do czasopisma WUM przekazany został artykuł, w którym opisano realizację projektu.
5. Wykonano naklejki informujące o tym Ŝe sprzęt jest zakupiony w ramach projektu.
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Rys. 1 Tablica pamiątkową projektu

Rys. 2 Sala operacyjne stan maj 2008 r.
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Rys. 3 Łącznik stan – maj 2008 r.

Rys. 4 Analizator tkanki kostnej
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