
Wiadomości
- Kontynuujemy dzieło wsparcia białego personelu, któremu bardzo dziękuję za ofiarność i

zaangażowanie na rzecz zdrowia Wielkopolan! - mówi marszałek Marek Woźniak, który

poinformował, że tym razem 35,6 tys. sztuk kombinezonów chroniących przed SARS-CoV-2 trafia do

20 placówek i 2 stacji krwiodawstwa w naszym regionie.

- Najwięcej, bo 20 tys. kombinezonów otrzymał jednoimienny Szpital im. Józefa Strusia. Pozostałe w

najbliższych dniach trafią do 19 marszałkowskich jednostek medycznych i regionalnych centrów

krwiodawstwa w Poznaniu i Kaliszu – dodaje.

Trzeci raz

W ramach obecnej dostawy wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia otrzymują również ponad 9 tys.

litrów płynu do dezynfekcji. Całkowita wartość sprzętu zakupionego, kolejny raz ze środków unijnych,

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego to blisko 4,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w maju do wielkopolskich szpitali Samorząd Województwa Wielkopolskiego

przekazał 230 tys. sztuk środków ochrony osobistej, w tym 7,4 tys. kombinezonów, maski

chirurgiczne, rękawiczki, a także oraz ponad 6 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Z kolei w połowie

kwietnia w ramach unijnej dostawy do szpitali trafiło 580 tys. maseczek chirurgicznych oraz 8 tysięcy

przyłbic.

Także sprzęt medyczny

To nie jedyna pomoc unijna, która już trafiła do wielkopolskich placówek medycznych. Szpitale w

Kaliszu i Poznaniu (im. Strusia) otrzymały 25 łóżek, natomiast 11 systemów termowizyjnych trafiło do

szpitali w Wolicy, Kaliszu, Lesznie, Koninie i dwóch w Poznaniu (tj. przy ul. Lutyckiej oraz im.

Strusia). Zakupiono również: termocykler, komorę laminarną, parownicę, ale także 2 automatyczne

izolatory kwasów nukleinowych, 2 bronchofiberoskopy jednorazowe, 2 zestawy do pomiaru

temperatury ciała,  4 termometry na podczerwień.

Do wielkopolskich szpitali ma jeszcze trafić m. in. ponad 130 respiratorów (stacjonarnych i

mobilnych) oraz 120 kardiomonitorów (stacjonarnych i transportowych). Znaczną część tego

zamówienia placówki medyczne otrzymają jeszcze tego lata.

                                                                         ***

Dotychczas w ramach przesunięć w obrębie WRPO 2014+ udało się wygospodarować około 85 mln



zł na pomoc wielkopolskim placówkom medycznym, które są na pierwszej lini frontu walki z

pandemią.
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