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Zöldmezős kórházi beruházások, fejlesztés, innováció
Klinikum Südstadt Rostock
A kórház belső udvarába beépített modul egy szívkatéterlabornak és egy hibrid-műtőnek
ad majd otthont. A főépület észak-keleti részén pedig kibővítik a sürgősségi felvételi
egységet és felépül egy teljesen új és nagy konyha. A modernizáció beruházási volumene
90 millió EUR.
A Klinikum Südstadt Rostock a pandémia ellenére 6,78 millió EUR többlettel zárta a 2020as gazdasági évet (2019: 8,56 millió EUR). A kórház többletbevételéből 2,5 millió EUR a
város projektjeit szolgálta. A kórház tehát önerőből finanszírozhatja a beruházást,
amelyhez a tartomány fővárosa évente 500.000 EUR beruházási támogatást nyújt.
[Youtube-videó az építkezésről: https://www.youtube.com/watch?v=nBUym-eD6cU ]
St. Vincenz-Kliniken
A Krankenhausgesellschaft St. Vincenz igazgatótanácsa 21,1 millió EUR-t engedélyezett
a St. Vincenz-Kliniken két telephelyének bővítése és modernizációja részére. Ebből Diez
2,6 millió EUR, Limburg 18,5 millió EUR összegben részesül.
A beruházási program legfontosabb tételei: egy hibridtechnikával felszerelt új műtő
Limburgban, valamint mindkét telephely információtechnológiai modernizációja, a
vezeték nélküli hálózatok teljes kórházra való kiterjesztése, digitalizált vizitkocsik
biztosítása minden egység számára, mobil felügyelő-monitoregységek.
Csupán a multifunkcionális hibrid-műtőre ötmillió EUR-t fordítanak, ami elsősorban az
érsebészet céljait fogja szolgálni. További ötmillió EUR áll az információtechnológiai
program rendelkezésére. Az onkológiai osztály bővítésére 400.000 EUR-t szánnak.
100.000 és 150.000 EUR közötti összeg jut kardiológiai mobil monitoringra, modern
képalkotó sugárterápiai szoftverre, egy műtőtoronyra urológiai minimálinvazív terápiák
számára, a limburgi radiológiai osztály mammográfiai röntgenkészülékének felújítására. A
St. Vincenz Diez-nél tervezett beruházások egyebek között a műtők, a geriátria és az
információtechnológia céljait szolgálják. [https://edu.umch.de/st-vincenz-krankenhauslimburg/?gclid=Cj0KCQiA6NOPBhCPARIsAHAy2zBl3O2D1pgPPYvhdyqmW4pLgy3
TA74txjR_39kgnrQ-WV_lYWcBgUMaAsrFEALw_wcB ]

Klinikum Vitos Hochtaunus
A Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bad Homburg új épületének avatására
másféléves építkezést követően 2021 elején került sor. A beruházás 30 millió EUR-ba
került. Az új klinikai campuson egy 6.000 nm. felületű, ötemeletes, mélygarázzsal ellátott
épületben a Vitos három szakiránya, a felnőtt-, a gyermek- és az ifjúsági pszichiátria nyert
elhelyezést. Miután a Vitos Hochtaunus 120 éve Köppern-ben működött, a Bad Homburgban létesített új egészségügyi campus új dimenziókkal gazdagítja.
Az új kórházépület nyújt otthont a Vitos Klinik für Psychosomatik Bad Homburg számára
is, ahol 110 fekvőbeteg ágy áll rendelkezésre. Az új létesítményben nappali kórház, két
általános és gerontopszichiátriai ambulancia, egy gyermek- és ifjúsági pszichiátriai
ambulancia is elhelyezést nyert. Az építmény látványos eleme az épületszárnyakat
összekötő fedett folyosó.
[https://www.vitos.de/gesellschaften/vitos-hochtaunus/einrichtungen/vitos-klinik-fuerpsychiatrie-und-psychotherapie-bad-homburg ]
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben Wernigerode
Az új kórházépület átadására 2021 júniusában került sor. Némi késéssel, mert azt a tervek
szerint már 2020-ban be kellett volna fejezni, ez azonban a pandémia okozta építkezési
stop és a beszállítások késlekedése miatt elmaradt. A beruházás 34 millió EUR-ba került.
A négyemeletes új épületben nyer elhelyezést a korszerűsített radiológiai osztály, egy CT
és egy MRT, több műtő, az intenzív osztály, a stroke-unit-tal is ellátott neurológiai klinika,
valamint a – a szülőszobák közvetlen szomszédságában elhelyezett, koraszülöttek és
újszülöttek számára külön intenzív osztállyal is rendelkező –új gyermekkórház.
Klinik Oberammergau
Robert Tauber, a Klinik Oberammergau főigazgatója kiszámította, hogy munkatársai és
a betegek mennyit utaznak gépkocsival. Az elmúlt évben a kórház 360 dolgozója és 10.000
betege nagyjából hússzor utazta körül a Földet. Egy gépkocsiban többnyire egy személy
ült, ami ökológiailag teljesen káros. Ezért Szingapúr példáját követve új mobilitási
programot eszelt ki. A kórház parkolójában most két bérelhető elektromos autó áll a
betegek rendelkezésére, ha kezeléseik között a környéket is szeretnék megismerni. Hat
töltőoszlopot szereltek fel. A munkatársakat ismét utazási közösségekbe szervezték, az
indulások/érkezések koordinációja céljából pedig applikációt dolgoztak ki.
Rövidtávú közlekedés és betegszállítás céljaira rövidesen két elektromos buszt állítanak
forgalomba. Dolgoznak az elektromos kerékpárok elterjesztésén, mivel tíz kilométerig ez
az ideális közlekedési eszköz. Az áramot az Ammer-Loisach GmbH biztosítja, amely
100%-ban vízerőműből fejleszti az energiát. A céget tíz járási önkormányzat működteti.

