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O dwa nowe ambulanse wzbogaciło się pogotowie w Zielonej Górze.
Karetki zakupione zostały w ramach unijnego programu „Lubuskie kontra
wirus”. - Gdy tylko dostaliśmy zielone światło od Komisji Europejskiej na
walkę z COVID-19, mogliśmy szybko przekierować 50 mln zł na ten cel. W
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ramach tej kwoty zakupiliśmy m.in. sprzęt ochrony indywidualnej,
urządzenia specjalistyczne oraz ambulanse – wyjaśnia marszałek Elżbieta
Anna Polak. Ciągu dwóch tygodni do Zielonej Góry dotrze także trzecia
karetka, zakupiona ze środków samorządu.

Przypomnijmy wczoraj 3 nowe ambulanse dotarły do stacji pogotowia w Gorzowie
Wlkp. Dwa z nich także zostały zakupione dzięki unijnemu wsparciu. Dziś nowe
pojazdy odebrało pogotowie w Zielonej Górze. Marszałek Elżbieta Anna Polak
podkreślała, że zakup był możliwy dzięki zgodzie Komisji Europejskiej na
przekierowanie środków na walkę z pandemią. - Zarząd bez zbędnej zwłoki działał,
żeby zabezpieczyć mieszkańców, a wiadomo, że to właśnie ratownicy medyczni są
na pierwszej linii frontu. Więc ten sprzęt był tutaj niezwykle potrzebny. Trochę
musieliśmy poczekać, ponieważ ambulanse i ich wyposażenie nie stoją na półce. Ale
już są – mówi marszałek Polak.

Przypomnijmy Zarząd Województwa przekierował w ramach środków UE 50 mln zł
na walkę z COVID-19. Po 5 mln zł trafiło do szpitali w Zielonej górze i Gorzowie na
zakup testów. Natomiast 45 mln zł przeznaczone zostało na sprzęt ratujący życie: 9
mln zł to środki ochrony indywidualnej, które trafiły także do pogotowia, a 36 mln zł
to urządzenia ratujące życie. - Dzięki temu poradziliśmy sobie z pandemią całkiem
nieźle jako region – komentuje marszałek.

Te zakupy pomogły także zielonogórskiej jednostce pogotowia. - Chciałbym
podziękować pani marszałek za sprzęt ochrony indywidualnej, który otrzymaliśmy.
To uratowało nasze zespoły i mieszkańców przed totalnym paraliżem ratownictwa
medycznego. Dodatkowo decyzja o rozlokowaniu zespołów spowodowało, że dobre
poradziliśmy sobie w okresie pandemii – wyjaśnia dyrektor stacji Marcin Mańkowski.

Od dziś jego jednostka jest bogatsza o dwa nowe, w pełni wyposażone Mercedesy, o
łącznej wartości 1,5 mln zł. Uzupełnią one dotychczasowy  tabor. -  Największa
zmiana w tych ambulansach to nosze, których koszt wynosi 150 -160 tys. zł. To jest
ogromny ukłon w stronę personelu. Jedną ręką jesteśmy w stanie podnieść
pacjentów powyżej 200 kg. Pozostały sprzęt jest taki sam jak w karetkach, które
otrzymaliśmy wcześniej. Ludzie, który pracując zmieniają ambulanse są w stanie w
ciągu chwili przejąć zespół i nie muszą zapoznawać się z wyposażeniem – wyjaśnia
dyrektor Mańkowski.

Ambulans – Mercedes-Benz, moc silnika 190 KM, pojemność 3,0, automatyczna
skrzynia biegów z możliwością manualnej redukcji biegów, moduł GPS do systemu
SWD PRM, radiotelefon (w przedziale medycznym głośnik do radiotelefonu)

 

Wyposażenie:

Nosze elektryczne Stryker – z możliwością ustawienia pozycji
przeciwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,
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wysuwane uchwyty do przenoszenia, możliwością ustawienia noszy na
transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z bezpiecznym
błyskawicznym łączeniem z transporterem. Nosze wyposażone są w
konturowy materac
i komplet pasów szelkowych oraz pasy do mocowania nóg. Całkowicie
elektryczne. Nowość
w WSPR SP w Zielonej Górze.
Defibrylator LifePak 15 – kompatybilny ze sprzętem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego! Przeznaczony jest dla służb
specjalizujących się
w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ALS), które wymagają
najbardziej innowacyjnego klinicznie i skutecznie działającego urządzenia
klasy LIFEPAK TOUGHTM. 15-ka łączy zaawansowane technologie kliniczne i
bogaty wybór funkcji—na przykład opcję zwiększania energii (do 360 dżuli),
zaawansowane parametry monitorowania oraz platformę
z pełną opcją rozbudowy
Respirator - nowej generacji. Zwykłe respiratory zapewniają niezawodną
jakość wentylacji ciągłej. MEDUMAT Standard2 może znacznie więcej.
Specjalne tryby spełniają najnowsze wymagania w medycynie ratunkowe
LUCAS3 – trzeci członek zespołu karetki – urządzenie do kompresji klatki
piersiowej, nie męczy się J służy zapewnieniu lepszych efektów reanimacji w
przypadku zatrzymania krążenia oraz ułatwieniu pracy służb ratowniczych.
Urządzenie wykonuje co najmniej 100 ucisków na minutę
o głębokości 5 cm; a możliwość szybkiego jego zastosowania minimalizuje
przerwy w procesie resuscytacji. LUCAS to lekkie, umieszczone w plecaku
urządzenie, które można szybko użyć, przerywając procedurę ucisków
ręcznych jedynie na okres krótszy niż 20 sekund. Jest ono proste w obsłudze,
bez względu na to, czy pacjent znajduje się na ziemi, na łóżku czy na
noszach
w ambulansie.
Krzesło płozowe Stryker – wyposażone w system płozowy transportu
pacjenta po schodach. Udźwig 227 kg
Ssak Accuvac PRO z pojemnikiem wielorazowego użytku

Tabor pogotowia w Zielonej Górze

AMBULANSE W WSPR:

- 2 karetki w ramach specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (S1, S2)

- 4 karetki w ramach podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (P1, P2, P3,
P4)

- 2 karetki w ramach transportu sanitarnego

- 3 karetki w rezerwie

(nowe ambulanse będą jeździć jako S – specjalistyczne)

Strona 3/4



#FunduszedlaPolski  #FunduszedlaLubuskie #UEdlaPolski #UEdlaLubuskiego

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 4/4

http://www.tcpdf.org

