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Kolejne respiratory już są w Szpitalu Uniwersyteckim!

  
Kategoria -  Koronawirus 

Data publikacji -13 października 2020 godz. 11:17  

– Zaledwie tydzień temu Zarząd Województwa podjął decyzję o
skierowaniu z rezerwy budżetu 920 tys. zł na ten cel. Musieliśmy działać
szybko, bo epidemia przybiera na sile – mówi marszałek Elżbieta Anna
Polak. 

Do zielonogórskiego szpitala przyjechało dziś 8 nowych respiratorów, które pomogą
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w walce z koronawirusem. To sprzęt niezbędny w leczeniu choroby o ciężkim
przebiegu. Dzięki m.in. pomocy samorządu województwa Szpital Uniwersytecki 
posiada obecnie na stanie 58 respiratorów (w tym 11 dla dzieci).

UWAGA! W najbliższych kilku dniach nowe respiratory dotrą też do
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie (5 sztuk). Ich zakup
został sfinasnowany ze srodków UE, w ramach projektu "Lubuskie kontra wirus"

To jednak nie jedyne zakupy, jakie zrealizował samorząd województwa, aby
wesprzeć lubuskie szpitale w walce z pandemią. W ramach środków Regionalnego
Programu Operacyjnego przekierowane na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu
36,8 mln zł.

Sprzęt w ramach projektu „Lubuskie kontra wirus”, który trafił już do szpitali
postawionych w stan gotowości i zamówienia zostały opłacone, to m.in.:

- 2 tomografy komputerowe (WSzW, SzU)

- 4 w pełni wyposażone ambulanse  (2 Pogotowie Gorzów, 2 pogotowie ZG)

- aparat do śródoperacyjnego pomiaru czasu (SzU),

- 13 elektrokardiografów (WSzW, LSSP-K),

- 13 aparatów do terapii nerkozastępczej (WSzW, SzU),

- 25 pomp do żywienia pozajelitowego (5 – SzU, 20 – WSzW),

- 2 bronchofiberoskopy (SzU),

- 3 zestawy laryngoskopów (WSzW),

- 22 wideolaryngoskopy (WSzW, SzU),

- 4 zestawy przyrządów do profilaktyki przeciwzakrzepowej (WSzW),

- 3 materace grzewcze z pianką przeciwodleżynową (SzU),

- 5 wózków reanimacyjnych (SzU),

- 30 nebulizatorów (SzU),

- 2 kamery termowizyjne (SzU),

- 4 urządzenia do wspomagania oddychania (SzU),

- 2 wózki do transportu chorych (LSSP-K),
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- 7 respiratorów (WSzW, SzU, LSSP-K),

- 86 zestawy pomp infuzyjnych (WSzW, SzU),

- 2 kardiosymulatory serca (WSzW),

- USG (LSSP-K),

- 2 wideobronchoskopy (WSzW),

- respirator transportowy (SzWyspa),

- 200 zestawów do kanilacji dużych naczyń (SzWyspa),

- 4 koncentratory tlenu (SzWyspa),

- stacja uzdatniania wody (SzU),

- urządzenia obsługi noworodka (Sulechów),

- 2 lampy operacyjne (WSzW)

- aparat do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego (SzU)

- 45 kardiomonitorów (41 – WSzW, 4 – SzU)

- respirator pediatryczny – SzU

- komora laminarna – 105 Żary

 

Dodatkowo, za 5 mln zł zakupione zostały testy, a za blisko 9 mln zł sprzęt ochrony
indywidualnej.

W ramach środków1) budżetu województwa samorząd przeznaczył na walkę z
COVID-19 łącznie 6,3 mln zł

620 tys. zł – utworzenie laboratorium w Wielospecjalistycznym Szpitalu Woj.
w Gorzowie Wlkp.
1,250 mln zł – adaptacja pomieszczeń izby przyjęć planowych, rejestracji
poradni specjalistycznych, centralnego punktu wydawania wyników badań
laboratoryjnych w WSzW w Gorzowie Wlkp.,
125 tys. zł – zakup myjni-dezynfekatora na potrzeby Centralnej
Sterylizatornii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
350 tys. zł – zakup aparatu ECMO dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej
Górze
830 tys. na doposażenie laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej
Górze
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500 tys. zł – na RTG dla Szpitala w Krośnie Odrzańskim
600 tys. zł – na utworzenie izolatek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej
Górze
500 tys. zł  - na dokończenie izolatek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej
Górze
1,5 mln zł – na utworzenie pretriażu (kapsuły) w Szpitalu Uniwersyteckim w
Zielonej Górze

#UEdlaLubuskiego #UE #UEdlaPolski
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