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Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego wzbogacą się o kolejne
wysokospecjalistyczne szpitale na kółkach. Dzięki samorządowemu
dofinansowaniu w wysokości 1 mln zł zakupią 2 nowoczesne karetki. - W
naszym regionie pokazujemy, że ratownictwo to ważna sprawa. Dziś
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przekazujemy po 500 tys. zł dla każdej z jednostek, co umożliwi wymianę
taboru. To jednostki pierwszego kontaktu, więc są bardzo ważne w
systemie ratowania życia i zdrowia mieszkańców – mówiła marszałek
Elżbieta Anna Polak podczas uroczystego podpisania umów.

Dofinansowanie w wysokości łącznie 1 mln zł trafi do Samodzielnej Publicznej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze. Za tę kwotę zakupione
zostaną dwie wysokospecjalistyczne karetki. To nie pierwsze takie zakupy.

Karetka „P” dla Zielonej Góry

Samorząd województwa regularnie stara się wspomagać wymianę taboru
ratunkowego. W ubiegłym roku także dofinansował zakup dwóch pojazdów. Jak
podkreślał dyrektor zielonogórskiej jednostki Marcin Mańkowski, ratownictwo to
przede wszystkim ludzie: lekarze, ratownicy, jednak bez nowoczesnego sprzętu nie
są w stanie skutecznie udzielać pomocy medycznej. - Stąd też konieczność zakupu
najnowocześniejszego ambulansu z  najnowocześniejszym sprzętem. Taki pojazd
kosztuje ok. 650 tys. zł. Więc dotacja w całości przeznaczona zostanie na jego zakup
– wyjaśnił. Obecnie zielonogórska stacja ma do dyspozycji 6 ambulansów
systemowych: 4 podstawowe i 2 specjalistyczne. Nowa karetka będzie
przeznaczona dla zespołu P.

Zakup nowego ambulansu pozwoli unowocześnić posiadaną flotę i zapewni
ratownictwo na najwyższym poziomie. Pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych
usług zdrowotnych, wpłynie pozytywnie na komfort pacjentów oraz pracy personelu
medycznego. Zakupiona karetka zastąpi ambulans o największym przebiegu i
zużyciu technicznym.

W 2019 r. jednostka przekazała dwa zbędne dla Pogotowia ambulanse
Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, który
wykorzystuje je jako auta transportowe. W tym roku karetki, które nie są
wykorzystywane przez pogotowie, również zostaną przekazane innym podmiotom
leczniczym.

Karetka bariatryczna dla Gorzowa

500 tys. na zakup ambulansu otrzyma także jednostka w Gorzowie. Jak
poinformował dyrektor Andrzej Szmit, będzie to kolejna karetka bariatryczna, czyli
taka o podwyższonym udźwigu. – Takie rozwiązanie się sprawdziło. Byliśmy
pierwszymi posiadaczami takich noszy. One mają układ elektryczny, co pozwala bez
ruszania pacjenta jednemu człowiekowi przewozić go przez przeszkody. Takie nosze
z pełnym napędem elektrycznym wspomagają pracę ratowników. Jest duże
zapotrzebowanie na takie karetki. Nie ma takiego wyposażenia zbyt wiele na terenie
Polski – wyjaśnił.

Jednostka chce odnowić posiadany tabor, a tym samym zmniejszyć koszty napraw.
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Obecnie są one stosunkowo wysokie ze względu na wysoką awaryjność i znaczny
stopień zużycia ambulansów.

W 2018 r. SPWSPR sprzedała dwa najstarsze ambulanse (roczniki 2001 i 2003), a w
2019 r. dwa kolejne (roczniki 2004, 2007). W 2020 r. jednostka zmuszona będzie
zlikwidować ambulans, który we wrześniu 2019 r. uległ wypadkowi, wskutek czego
ubezpieczyciel uznał szkodę jako całkowitą.

Jednostka ma obecnie 11 ambulansów. Nowa karetka będzie przeznaczona dla
zespołu „S”.

Lotnicze pogotowie na miarę potrzeb

Karetki to jednak nie jedyne samorządowe inwestycje w ratownictwo medyczne.
Samorząd Województwa Lubuskiego sfinansował (wspólnie z miastem Gorzów
Wlkp.) budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS). O
realizację tej inwestycji marszałek Elżbieta Anna Polak zabiegała w Ministerstwie
Zdrowia i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym od 2009 r. Dzięki przekazaniu działki
pod budowę i deklaracji sfinansowania stworzenia bazy, w województwie lubuskim
od 2016 r. są dwie bazy LPR. Województwo Lubuskie przeznaczyło na ten cel 4,7
mln zł. Śmigłowiec został kupiony ze środków unijnych.
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