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ZAKAŻENI NA POMORZU

Działa już specjalny 
numer telefonu dla 
seniorów. Mogą dzwonić 
po pomoc, zakupy 
i wsparcie psychiczne. 
Telefon funkcjonuje 
codziennie w godz. 
8.00–22.00

W swoim piśmie wi-
cemarszałek zwra-
ca uwagę na główny 

problem:  „Zapowiedzi wspar-
cia szpitali ze środków Agencji 
Rezerw Materiałowych są bez 
pokrycia, gdyż nasza najwięk-
sza spółka zdrowotna w wo-
jewództwie Copernicus PL  
sp. z o.o. (zarządzająca 3 szpi-
talami wielospecjalistyczny-
mi, w tym dwoma z SOR-ami 
i dziecięcym centrum urazo-
wym) nie otrzymała do tej 
pory ani jednej  z zamawia-
nych pozycji środków ochrony 
osobistej, mimo terminowego 
złożenia wszystkich wymaga-
nych dokumentów”.

Zaporowe ceny 
sprzętu na rynku

Wiesław Byczkowski w pi-
śmie do ministra przedstawił 
też trudności samorządu: 
„Obecnie nie jest możliwe po-
zyskanie większości potrzeb-
nego materiału na rynku 
europejskim. Rozstrzygnięte 
2 kwietnia br. wspólne po-
stępowanie na zakup sprzętu 
ochrony indywidualnej o war-
tości ok. 47 mln zł (zabezpie-
czone ze środków własnych 
szpitali oraz gwarantowanych 
przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego) nie przyniosło 
oczekiwanego rezultatu, gdyż 
najpilniej potrzebny sprzęt, tzn. 
kombinezony ochronne, osło-
ny na obuwie, gogle, masecz-
ki chirurgiczne, maski FFP3, 
fartuchy niejałowe flizelinowe, 
fartuchy sterylne ze wzmocnie-
niem, maski FFP2, fartuchy 
barierowe, maski N95, czepki 

chirurgiczne, kombinezony lek-
kie, maski  z szybką, przyłbice 
ochronne, nie został zaofero-
wany wcale lub zaoferowano 
go w bardzo wysokich cenach. 

Szpitalom grozi 
zamknięcie

Na koniec marszałek odno-
si się też do faktu, że już teraz 
Polska znalazła się w czołówce 
państw o najwyższym odsetku 
zakażonego personelu medycz-
nego (17 procent): „Do tej pory 
nie otrzymaliśmy wsparcia, 
które pozwoliłoby na bezpiecz-
ną pracę naszego personelu. 
Brak środków ochrony osobi-
stej budzi ogromny niepokój 
personelu medycznego, który 
i tak już jest wyłączony z po-
wodu izolacji (kwarantanna) 
lub pracuje na skraju swoich 
możliwości należytego wyko-
nywania obowiązków. 

Dalsze ignorowanie po-
trzeb szpitali w województwie 
pomorskim skutkować będzie 
narażeniem zdrowia i życia 
pacjentów oraz personelu 
medycznego. Dlatego proszę 
o podjęcie decyzji i zapewnie-
nie wyposażenia dla szpitali 
w województwie pomorskim 
w niezbędny sprzęt ochronny. 
Jeśli odpowiednie wyposaże-
nie nie zostanie zapewnione, 
nie będzie możliwe utrzyma-
nie ciągłości pracy samorządo-
wych podmiotów leczniczych, 
pomimo heroicznych wysiłków 
przede wszystkim kadry me-
dycznej, ale też starającej się 
zapewnić dostawy niezbędne-
go sprzętu ochronnego admi-
nistracji i zarządów.”

N R  3 7 kwietnia
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 – Starsi czują się zagubieni i przy-
tłoczeni negatywnymi informacjami 
z mediów i rosnącą liczbą oszustw 
dotyczących seniorów. Chcemy 
pomóc im ogarnąć sytuację, wyja-
śnić wątpliwości i po prostu wes-
przeć na duchu – mówi Barbarka 

„Proszę o pilną 
interwencję w sprawie 

dostaw środków ochrony 
osobistej dla szpitali 

podległych Samorządowi 
Województwa 

Pomorskiego. Stan 
zapasów szpitali 
województwa 

pomorskiego jest 
w chwili obecnej na 

poziomie krytycznym” 
– apeluje Wicemarszałek 

Województwa 
Pomorskiego Wiesław 
Byczkowski w piśmie 
wysłanym do Ministra 

Zdrowia Łukasza 
Szumowskiego.

Seniorzy,  
dzwońcie do nas! 
Nasz telefon: 58 326 87 34

szukać wsparcia materialnego. 
A przede wszystkim służymy roz-
mową – opowiada Bałka. – Często 
osoby te mieszkają same i w związ-
ku z izolacją potrzebują pomocy ob-
cych osób. Chcemy organizować dla 
nich taką pomoc, by czuły się bez-
pieczne i nie wpuszczały do domu 
oszustów, udających sąsiadów – wy-
jaśnia Bałka.

Numer telefonu działa do odwo-
łania. Koszt połączenia jest zgodny 
z taryfą osoby wykonującej połą-
czenie. Operatorem telefonu jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Wicemarszałek apeluje 
do ministra zdrowia: 
„Sytuacja w pomorskich 
szpitalach jest krytyczna”

Aleksandra Chalińska

Bałka, pełnomocnik marszałka wo-
jewództwa pomorskiego ds. polityki 
senioralnej. 

Pracownicy na infolinii oferu-
ją rozmowę, pomogą przełamać 
osamotnienie i wzmocnią poczu-
cie bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że 
czas pandemii może być trudny dla 
wielu osób. – Zależy nam, by wes-
przeć seniorów w każdym aspekcie 
– tłumaczy Barbara Bałka. – Mamy 
przygotowane listy i numery tele-
fonów do organizacji opiekujących 
się osobami starszymi w każdej po-
morskiej gminie. Pokierujemy, gdzie 
uzyskać pomoc, kto może przynieść 
zakupy, wynieść śmieci lub gdzie 
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