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Trzy nowe karetki dla Gorzowa
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Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogaciła się trzy
nowoczesne, w pełni wyposażone ambulanse. Dwa z nich zakupione
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zostały w ramach programu „Lubuskie kontra wirus” realizowanego ze
środków UE. - Trzeci pojazd zakupiony został ze środków samorządu
województwa, który bardzo mocno stawia na ochronę zdrowia. Zdrowie i
jakość życia mieszkańców regionu to są nasze priorytety – podkreśla
marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dwa ambulanse, które zasiliły flotę gorzowskiego pogotowia to zakupy poczynione
w ramach unijnego programu „Lubuskie kontra wirus”. - Trzeba przypomnieć i
podkreślić, że gdy tylko Unia Europejska dała nam zielone światło natychmiast
Zarząd Województwa przekierował aż 50 mln zł na ochronę zdrowia, żeby szybko
wesprzeć nasze szpitale i pogotowia ratunkowe w bezpośredniej walce z
koronawirusem – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. - Wiadomo, że to
pogotowie ratunkowe jest na tej pierwszej linii frontu. To ratownicy medyczni byli
najbardziej narażeni, dlatego postanowiliśmy przekazać pieniądze na środki ochrony
osobistej, których wtedy dramatycznie brakowało. Spore środki finansowe
przeznaczyliśmy także na urządzenia ratujące życie oraz karetki pogotowia –
dodaje. Dzięki temu projektowi Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Gorzowie wzbogaciła się o dwa w pełni wyposażone ambulanse. Ale jest też
niespodzianka. - To trzeci pojazd zakupiony ze środków samorządu województwa,
który bardzo mocno stawia na ochronę zdrowia. To jest nasz priorytet, co widać na
tle kraju. Jeszcze 12 lat temu mieliśmy najbardziej zadłużoną ochronę zdrowia w
Polsce, dziś sytuacja się odwróciła i mamy najmniej zadłużone jednostki. Lubuskie
co roku kieruje do swoich jednostek spore środki finansowe, także na zakup karetek
pogotowia – wyjaśnia E.Polak.

Zgodę na zakupy jednogłośnie wyrazili także radni województwa. Jak podkreśla
wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz, w obszarze ochrony zdrowia
nie ma sporów. Wszystkie działanie, które zarząd województwa niezwłocznie podjął
w walce z koronawirusem są akceptowane przez sejmik. Tu jest pełna zgoda.
Potrzeby w zakresie ochrony zdrowia są priorytetowe. W takich sprawach nie ma
sporów. Chodzi o to, żeby był to sprzęt dobry, nowoczesny, taki który poprawia
jakość leczenia i możliwości udzielania pomocy – zaznacza. 

Z zakupów zadowolony jest dyrektor stacji Andrzej Szmit. - Te karetki były
potrzebne. W zeszłym roku kupiliśmy pierwszą karetkę w specyfikacji bariatrycznej,
która nie stwarza bariery dla osób z dużą wagą. W tej chwili będziemy mieli cztery
takie karetki. Dodatkowo ambulanse zostały wyposażone w urządzenia, które
pozwolą zespołom ratownictwa medycznego stać się bardziej samodzielnymi,
szczególnie w sytuacji kiedy z zespołów będą musieli być wycofywani lekarze z
powodów braków kadrowych. W związku z tym zakupiliśmy sześć nowych urządzeń
do masażu serca, specjalne monitory kardiologiczne, które wg najnowszych
algorytmów analizują zapis EKG u pacjenta. Te zakupy służą zwiększeniu
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców – poinformował.

Koszt dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem zakupionych w ramach programu
UE to 1,4 mln zł. Trzecia karetka zakupiona została ze środków budżetu
województwa: 500 tys. zł oraz środków własnych jednostki. Obecnie Wojewódzka
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Stacja Pogotowia w Gorzowie ma w swej flocie 10 karetek: 4 karetki typu S; 2
karetki typu P; 3 karetki transportowe; 1 karetka zastępcza.

Projekt unijny „Lubuskie Kontra wirus”

łączna wartość 45 mln zł
Urząd Marszałkowski WL kupił łącznie blisko 1600 sprzętów i urządzeń
medycznych
zasiliły one 6 szpitali postawionych w stan gotowości (Zielona Góra, Gorzów,
Torzym, Sulechów, 105 szpital wojskowy w Żarach oraz szpital na wyspie w
Żarach) i 2 stacje pogotowia (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra)
niektóry zakupiony sprzęt:

            80 respiratorów,

            169 pomp infuzyjnych i strzykawkowych

            38 kardiomonitorów

            55 łóżek do intensywnej terapii

            36 ssaków elektrycznych

            4 ambulanse medyczne

 

Do tej pory do szpitali trafił sprzęt na kwotę 30 262 448,70

 

#funduszeUE @UEpomaga #UEdlaLubuskiego
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