205 mln zł dla oddziałów ratunkowych w Łódzkiem
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Szpital im. Jonschera w Łodzi oraz lecznice w Sieradzu i Wieluniu dostaną łącznie prawie 7 mln zł na
inwestycje w ratownictwo medyczne
Wspomniane inwestycje zostaną wsparte dofinansowaniami z ogólnopolskiego programu Infrastruktura i
Środowisko. Pieniądze podzieliło Ministerstwo Zdrowia. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi „dozbroi” oddział ratunkowy w nowoczesny sprzęt medyczny. Najkosztowniejsze urządzenie to 64rzędowy tomograf komputerowy. Placówka kupi także m.in. aparaty EKG, automatyczny system do masażu
klatki piersiowej, respiratory transportowe, defibrylatory, przyłóżkowe aparaty USG, analizator parametrów
życiowych, pulsoksymetry oraz przewoźne RTG. Do tego jeszcze wózki inwalidzkie i transportowe, a także
łóżka. Na oddziale ratunkowym zostaną również przeprowadzone prace modernizacyjne. Wartość projektu
wynosi niespełna 4 mln zł, z czego 3,39 mln zł stanowi dotacja. Szpital Powiatowy im. Zygmunta Patryna w
Wieluniu zainwestuje unijne pieniądze w budowę lądowiska dla śmigłowców lotniczego pogotowia
ratunkowego. Profesjonalnie wyposażony plac powstanie tuż obok gmachu lecznicy. - Dodatkowo kupimy
sprzęt dla oddziału ratunkowego: aparat do znieczulania, stół zabiegowy, lampę i defibrylator - mówi Bożena
Łaz, dyrektor SP ZOZ w Wieluniu. Dyrekcja lecznicy od dłuższego czasu podejmowała starania o budowę
lądowiska. Nie było jednak skąd wziąć pieniędzy na ten cel. Ministerialny program pojawił się w samą porę.
Lądowisko będzie gotowe w przyszłym roku. SP ZOZ w Wieluniu otrzyma 1,4 mln zł, a cały projekt opiewa na
1,65 mln zł. Z kolei Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
zainwestuje prawie 2,5 mln zł w poprawę jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w ramach
SOR-u. W planie są prace modernizacyjne, jak również budowa wind, które usprawnią przewóz pacjentów z
dysfunkcjami ruchowymi. Dotacja to nieco ponad 2 mln zł. Łącznie Ministerstwo Zdrowia wybrało 48
projektów związanych z rozwojem ratownictwa medycznego o wartości 205,2 mln zł. Suma przyznanego
dofinansowania to 142,53 mln zł. To pierwszy konkurs w sektorze zdrowia rozpisany w ramach programu
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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