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Z wicewojewodą o sytuacji epidemicznej

  
Kategoria -  Koronawirus 

Data publikacji -5 maja 2021 godz. 14:21  

O sytuacji epidemicznej w regionie oraz przygotowaniu szpitali na dalszą
walkę z pandemią marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z
wicewojewodą Wojciechem Perczakiem.  

Lubuskie: spadek zachorowań
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W środę (5 maja) poinformowano o 71 nowych przypadkach zakażenia
koronawirusem w Lubuskiem. W ujęciu tydzień do tygodnia zachorowalność cały
czas spada. Wskaźnik zakażeń spadł poniżej 10 osób na 100 tys. mieszkańców i
aktualnie wynosi on 9,9 (średnia jest obliczana na podstawie siedmiu ostatnich dni).
Oznacza to, że Lubuskie ponownie trafiło do strefy zielonej jeśli chodzi o sytuację
pandemiczną.

5 maja - 71 zachorowań
4 maja - 53 zachorowania
3 maja - 35 zachorowań
2 maja - 108 zachorowań
1 maja - 143 zachorowania
30 kwietnia - 125 zachorowań
29 kwietnia - 171 zachorowań
Liczba ludności w Lubuskiem: 1,014 mln
Średnia 7-dniowa (stan na 5 maja): 9,9 os./100 tys. mieszkańców
4 maja średnia wynosiła 11,8 os.

Obecnie w Lubuskiem na 1398 łóżek przygotowanych na przyjęcie pacjentów
zakażonych COVID-19, zajętych jest 536. Na 157 dostępnych respiratorów, zajętych
jest 80.

Szpital Uniwersytecki

222/89 Ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych
(wcześniej Szpital Uniwersytecki maił postawionych w gotowości 283 łóżka)

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.:

346/111 Ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

LSSP-K w Torzymiu:

115/34 Ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

Szpitale w gotowości

Pomimo spadków zachoworań, warto pamiętać, że wirus to nadal groźny wróg.
Lubuskie szpitale, dzięki wsparciu samorządu są gotowe do pomocy pacjentom z
COVID-19. Od początku pandemii realizowany jest projekt „Lubuskie kontra wirus” o
całkowitej wartości:  54,8 mln zł (z czego 1,4 mln zł stanowią środki własne
Województwa Lubuskiego, a 53,4 mln zł środki UE). Z tych środków  zakupiono
m.in.: 4 ambulanse, 3 tomografy, 80 respiratorów, 9 USG, pompy infuzyjne, 63
kardiomonitory, łóżka, urządzenia do tlenoterapii, videoendoskopy, dezynfekatory,
kamery termowizyjne, stoły chirurgiczne, RTG, pompy do żywienia pozajelitowego,
bronchofiberoskopy, materace przeciwodleżynowe, wózki reanimacyjne,
pulsoksymetry, ssaki elektryczne, nebulizatory, urządzenia do tlenoterapii, zakup
testów – 5,7 mln zł (Zielona Góra – 3,2 mln zł, Gorzów 2,5 ml zł). Sprzęt ten
sukcesywnie dociera do lecznic.

Strona 2/4



Ochrona Zdrowia - środki w  ramach budżetu województwa  –  łącznie: 24
mln zł

620 000 zł – utworzenie laboratorium w Wielospecjalistycznym Szpitalu Woj.
w Gorzowie Wlkp.
1 250 000 zł – adaptacja pomieszczeń izby przyjęć planowych, rejestracji
poradni specjalistycznych, centralnego punktu wydawania wyników badań
laboratoryjnych w WSzW w Gorzowie Wlkp.,
124 398,98 zł – zakup myjni-dezynfekatora na potrzeby Centralnej
Sterylizatornii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
350 000 zł – zakup aparatu ECMO dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej
Górze
830 000 zł na doposażenie laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w
Zielonej Górze
500 000 zł – na RTG dla Szpitala w Krośnie Odrzańskim
973 987 zł – na utworzenie izolatek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej
Górze
1 500 000 zł – na utworzenie pretriażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej
Górze
920 000 zł – zakup 8 respiratorów (dla Szpitala w Zielonej Górze)
350 000 zł – (rozszerzenie dotacji dla UZ) – z przeznaczeniem na gratyfikacje
dla studentów kierunku lekarskiego wspomagających pracę lekarzy w
Szpitalu Tymczasowym
258 050,78 zł – zakup 2 kardiomonitorów i 4 materacy przeciwodleżynowych
dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
425 297,78 zł – zakup wiertarki laryngologicznej z kraniotomem oraz
mikroskopu operacyjnego – na potrzeby Klinicznego Oddziału
Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego
138 917,52 zł – zakup 6 dyfuzorów – po 3 szt. dla WSPR w Gorzowie i WSPR
w Zielonej Górze
138 900 zł – zakup USG na potrzeby Klinicznego Oddziału Poł-Gin w Szpitalu
Uniwersyteckim w Zielonej Górze
125 596,09 zł - sprzęt komputerowy dla Szpitala Tymczasowego
450 000 zł – pralnico-wirówka z barierą na potrzeby Szpitala Tymczasowego.

Dodatkowo samorząd przeznaczył 30 mln zł na zakończenie inwestycji w szpitalach
w Zielonej Górze (wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka) oraz Gorzowie
Wlkp. (przyśpieszenie zakończenia rozbudowy szpitala w Gorzowie o Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek
Macierzystych.

Rehabilitacja pocovidowa

W Lubuskiem zadbamy także o osobach, które pokonały koronawirusa, lecz nadal
odczuwają skutki przebytej choroby. W Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu
już w marcu uruchomiona została rehabilitacja. Jednak ze względu na duży wzrost
zachorowań przyjęcia zostały wstrzymane. Planowane jest jednak ponowne
uruchomienie oddziału. Na rehabilitację pocovidową można zapisać się tutaj: 
https://www.nfz-
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https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1051/7604/Rehabilitacja_po_COVID-19_-_wykaz_placowek/


zielonagora.pl/PL/1051/7604/Rehabilitacja_po_COVID-19_-_wykaz_placowek/
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