Zakup dokonany w całości ze środków UE
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
w ramach projektu pn.„Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego
wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej nr POIS.09.01.00-00-0467/21
Z radością pragniemy poinformować, że w dniu 20.08.2021 został dostarczony do naszej jednostki
ambulans marki Volkswagen Crafter przez firmę BFF MEDFINANCE z Łodzi, a wcześniej w dniu
5.08.2021r. firma SCHILLER POLAND Sp. z o.o. z Warszawy dostarczyła sprzęt medyczny i
wyposażenie do ww. karetki.
Kwota zakupionego ambulansu z wyposażeniem: 490 285,86 zł, w tym:
−

ambulans marki Volkswagen Crafter z zabudowa medyczną wykonaną przez firmę AUTOFORM z
Sosnowca z noszami firmy STRYKER i krzesełkiem kardiologicznym firmy FERNO z systemem
płozowym o wartości 423 337,44 zł;

−

sprzęt medyczny i wyposażenie ambulansu 66 948,42 zł.

Do karetki zakupiono m.in.
•

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej EASY PULSE firmy SCHILLER,

•

ssak elektryczny,

•

materac próżniowy,

•

deskę ortopedyczną dla dorosłych,

•

unieruchomienie pediatryczne,

•

nosze podbierające,

•

torby reanimacyjne i plecaki z ampularium, torbę TRIAGE,

•

koc bakteriostatyczny,

•

butle tlenowe i reduktory do butli.

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej jest to wydajne, niewiarygodnie małe i lekkie urządzenie
do mechanicznego uciskania klatki piersiowej. Ręczne prawidłowe uciskanie klatki piersiowej przez
dłuższy czas jest niemal niemożliwe. EASY PULSE firmy SCHILLER to rozwiązanie zwiększające
skuteczność resuscytacji: to przenośne, niezależne urządzenie, które automatycznie, ze stałą
częstotliwością i głębokością prawidłowo uciska klatkę piersiową. Jest to pierwsze tego typu
urządzenie w jakie wyposażony został nasz zespół ratownictwa.
W ambulansie zamontowany został również system oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii,
grzybów, pleśni oraz lotnych związków organicznych w przestrzeni roboczej karetki pogotowia.
Zadaniem systemu jest oczyszczanie powietrza dostającego się do wnętrza karetki z pacjentem oraz
personelem oraz powietrza wydychanego przez pacjenta i zespół ratowniczy w trybie ciągłym podczas
przebywania we wnętrzu ludzi, co jest szczególnie istotne w czasie pandemii COVID-19.
Ze środków UE zakupione zostały również środki ochrony indywidualnej o wartości 9 951,15zł.
Firma ZARYS International Group Sp. z o.o. z Zabrza w dniu 27.07.2021r. dostarczyła maseczki FFP2,
rękawiczki jednorazowe, fartuchy barierowe, kombinezony i ochraniacze na obuwie.
Ze środków UE planowany jest również zakup 12 kompletów podstawowej odzieży ochronnej dla
członków zespołów ratownictwa medycznego.
W załączeniu zdjęcia ambulansu wraz ze sprzętem medycznym i wyposażeniem.

