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Krystian Cipiński
Radny Rady Powiatu Łowickiego
Klub „Łączy nas Łowicz i Powiat Łowicki"

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu do
Starostwa Powiatowego w Łowiczu - 30 kwietnia 2021 r.) w sprawie zakupu i instalacji defibrylatorów
AED w budynkach Starostwa Powiatowego w Łowiczu uprzejmie informuję, co następuje.

.^~\ Zadanie powiatu określone w ustawie o samorządzie powiatowym, a dotyczące ochrony
zdrowia, w Powiecie Łowickim realizowane jest przez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Powiat Łowicki w sposób ciągły zabiega o środki finansowe na wyposażenie i dzięki
dofinansowaniom m.in. od Wojewody Łódzkiego, i ciągle wyposaża Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu w niezbędny sprzęt, wspomagający pracę personelu szpitala, zapewniający bezpieczeństwo
i właściwą opiekę zdrowotną pacjentów szpitala. I tak m.in.:
l) 2019 r. - zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu. Cena

brutto 559 108,09 zł; dostawa dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG
i torbami do transportu" w ramach projektu „Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do
transmisji danych EKG i torbami do transportu, wartość - 148 558,08 zł; przekazano urządzenie do
systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwiające
łączność ambulansu z centralną dyspozytornią - wartość 12 239,73 zł;

2) 2020 r. - pozyskanie dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego - 100.000,00 zł na zakup środków
ochrony indywidualnej w związku z wirusem SARS-CoV-2; zakup sprzętu medycznego za kwotę
178 795,50 zł, który wspomógł zapobieganie i zwalczanie zakażeniem Covid-19 min.: urządzenie
do dezynfekcji, komora dezynfekcji MX -HOSPITAL, 2 szt. Holtera EKG-Rejestratora R12, l szt.
Hotter ciśnienia krwi ABPM + oprogramowaniem, Respirator Savina 300 Select, videogastroskop;
zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby utworzenia zaplecza izby przyjęć
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w celu przeciwdziałania COVID-19, wartość - 58 000,00
zł; videogastroskop za 47 000 zł w tym Gmina Nieborów przekazała 24 000 zł, zakup sprzętu
specjalistycznego dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Łowiczu - czepki medyczne i ochraniacze -
2 935 zł, rękawice- l l 780 zł, maski ochronne - 26574,16 zł, fartuchy - 29 932,06 zł, przyłbice -
6506,50 zł, okulary - 3624,93 zł, kombinezony - 5 902,63 zł, nadajniki ręczne - 678 zł, butla
tlenowa 70 szt. - 20 879,78 zł, nawilżacze Mediwet - l 987,20 zł, lampa bakteriobójcza - l 783,50
zł, prześcieradła, poszwy, poduszki, ręczniki, piżamy damskie i męskie - 9 999,70 zł, materace
bąbelkowe - 1500,01 zł, reduktory butli tlenowych - 19 008 zł, kombinezony kat. III - 19 974,24
zł, pralkę - 1949,98 zł, 2 pulsoksymetry - 439,45 zł, 2 wózki inwalidzkie - 853,10 zł, kozetkę
lekarską - 441,19 zł, 4 termometry bezdotykowe - 1199,99 zł, lodówkę do przewozu próbek -
389,99 zł, 3 stojaki do kroplówek -315 zł, Aparat AMBU - 270 zł, laryngoskop - 500 zł, 2 czujniki
tlenu - 525,60 zł.
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