Prośba o uzupełnienie informacji
W nawiązaniu do materiału dot. sytuacji w koszalińskim szpitalu wojewódzkim wyemitowanym w
wieczornym wydaniu programu „Fakty” w sobotę, 25 kwietnia br., który poświęcony był tematowi rzekomego
braku środków ochrony osobistej w szpitalu - przesyłam zestawienie środków ochronnych, jakie sfinansowane z
budżetu państwa trafiły do koszalińskiego szpitala z Agencji Rezerw Materiałowych (zestawienie nr 2). Informuję
ponadto, że szpital w Koszalinie otrzymał również na wniosek wojewody zachodniopomorskiego środki
finansowe z Ministerstwa Zdrowia i ZMPSiŚ w dwóch transzach - dofinansowanie w sumie w wys. 1 059 000 zł z
przeznaczeniem na zakup środków ochronnych i kardiomonitorów (zestawienie nr 1).
Sytuacja w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie jest na bieżąco monitorowana, a wojewoda Tomasz Hinc
jest w stałym kontakcie z dyrektorem szpitala. Wojewoda zachodniopomorski bardzo dobrze ocenia współpracę
z koszalińskim szpitalem. Dyrektor szpitala p. Andrzej Kondaszewski, wydaje się podzielać tę opinię w liście
otwartym z podziękowaniami za wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, opublikowanym na
stronie szpitala: https://www.swk.med.pl/z-ostatniej-chwili/podziekowania-za-pomoc-i-wsparcie.html
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Zachodniopomorskiego, zawsze, jeśli zgłasza taką potrzebę, jest wspierany przez Centrum Zarządzania
Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dodatkowe środki ochronne - na wniosek
dyrektora szpitala.
Ponadto informujemy, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do ZUW skargi od personelu medycznego na temat
braków w środki ochrony osobistej.
Niniejszym zwracam się z prośbą o uzupełnienie o poniższe informacje materiału o koszalińskim szpitalu
wojewódzkim i przekazanie widzom „Faktów” pełnej, rzetelnej informacji na temat szpitala.

Zestawienie nr 1 - Dofinansowanie z budżetu/skarbu państwa na zakup środków ochronnych
I dofinansowanie – 694 tys. zł:

II dofinansowanie – 205 tys. zł:

•

Gogle ochronne z gumką - 150 szt.

•

maski chirurgiczne jednorazowego użytku - 2 000 szt.

•

Kombinezon ochronny (typu

•

Kombinezon ochronny (typu Tywek/Tychem) /fartuch

Tywek/Tychem) - 1 200 szt.

ochronny wzmocniony -1 200 szt.

•

Półmaska o kasie filtra FFP3 - 1 200 szt.

•

Półmaska o kasie filtra FFP2/FFP3 - 1 200 szt.

•

Respiratory - 5 szt.

•

Ochraniacze na buty - 500 szt.

•

Respiratory przenośne - 4 szt.

•

Przyłbice - 50 szt.

•

Fartuch fizelinowy - 1 000 szt.

•

Dofinansowanie z ZMPSiŚ – 160 tys. zł. – na zakup kardiomonitorów

Zestawienie nr 2 - Środki ochronne z Agencji Rezerw Materiałowych
Lp.

Asortyment

Ilość

1.

Kombinezon ochronny Tychem z skarpetami

650 szt.

2.

Kombinezon ochrony biologicznej

100 szt.

3.

Kombinezon TYVEK Coverall Workshield 10 Blue

250 szt.

4.

Kombinezon TYVEK Coverall Workshield 10 White

100 szt.

5.

Kombinezon TYVEK 400 Dualcombi

150 szt.

6.

Półmaska FFP3 z zaworkiem

900 szt.

7.

Półmaska FFP2 z zaworkiem

1050 szt.

8.

Maska medyczna

1700 szt.

9.

Maska z czepkiem dwuwarstwowa

10.

Maska chirurgiczna

11.

Gogle ochronne

173 szt.

12.

Przyłbice ochronne

300 szt.

13.

Rękawice niejałowe

1200 szt.

14.

Rękawice lateksowe

7500 szt.

15.

Rękawice sterylne chirurgiczne

255 szt.

16.

Płyn do dezynfekcji rąk ORLEN op. Po 5l.

257 op.

17.

Virkon płyn do dezynfekcji /podłóg/ w proszku

29 kg.

18.

Osłony na buty Tychem

60 szt.

177 szt.
5884 szt.
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