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3 mln zł na zakup rezonansu
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Województwo Lubuskie otrzymało 3 mln zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na zakup rezonansu dla Szpitala Uniwersyteckiego w
Zielonej Górze.  
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- Samorząd lubuski złożył do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych 75
przygotowanych projektów niezwykle potrzebnych, głównie w zakresie ochrony
zdrowia – wnioskowaliśmy o sprzęt wysokospecjalistyczny i realizację projektów
związanych z walką z covidem. Są tam także zadania drogowe oraz w kulturze,
która z powodu lockdownów dotkliwie odczuwa skutki pandemii. Niestety samorząd
województwa otrzymał dofinansowanie tylko jednego projektu. Dostaliśmy 3 mln zł
na zakup rezonansu dla Szpitala Uniwersyteckiego, ale nawet w tym przypadku nie
jest to pełna kwota, ponieważ rezonans kosztuje 5 mln zł. Nie wiem, czy szpital
będzie mógł dołożyć, skoro z drugiej strony dostaje z NFZ „kartkę na święta” z
żądaniem zwrotu 7,5 mln zł – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala jest konieczny ponieważ posiadany
przez lecznicę aparat jest wyeksploatowany, a  każda naprawa jest kosztowna. W/w
aparat jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce
obrazowej przy diagnozowaniu wielu chorób. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
jest jednym z dwóch największych szpitali w regionie. Jedynym posiadającym
oddział zakaźny, co jest szczególnie ważne w kontekście walki z pandemia. Do
oddziału pacjenci z Covid-19, którzy wymagają badania MR.

Podział środków w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych komentuje poseł na Sejm
RP Waldemar Sługocki. - Nie wiem, czy mamy wszyscy Lubuszanie dziękować
rządowi, za to, że wręczył nam nagrodę w postaci 3,5 mln zł dofinansowania na
sprzęt medyczny, czy jest to ponury żart i mamy się smucić. Na 75 zgłoszonych
inwestycji w województwie lubuskim otrzymaliśmy dofinansowanie na jedną. Panie
wojewodo, tak wygląda pana skuteczność. Ile musimy wycierpieć, żeby być
dostrzeżonym przez ten rząd.  Jakie ofiary muszą paść na ziemi lubuskiej, żeby
polski rząd dostrzegał, że Ziemia Lubuska jest częścią państwa polskiego, żeby
objąć nasz region odpowiednią pomocą – pytał. - Te projekty były składane nie tylko
przez samorząd województwa, ale także przez samorządy niższego szczebla.
Dostałem wiele telefonów od samorządowców z oburzeniem dotyczącym podziału
tych środków – dodał radny województwa Sebastian Ciemnoczołowski.
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