Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ma trzy
nowe ambulanse
Karetki z o stały z akup io ne d z ięki d o tacji Ministra Z d ro wia. Będ ą służ yć p acjento m z
Bo ciek, Dąb ro wy Biało sto ckiej i Mo niek. Po święcenie no wych amb ulansy o d b yło się w
p o nied z iałek, 16 g rud nia b r.. Ud z iał w uro cz ysto ści wz ięli m.in. Wicemarsz ałek
Wo jewó d z twa Po d laskieg o Stanisław Derehajło i Cz ło nek Z arz ąd u Wiesława Burno s.

Stanisław Derehajło dziękując w imieniu zarządu województwa za
rządowe wsparcie na zakup nowych karetek podkreślał, że
inwestycje, które pomagają ratować ludzkie życie są bezcenne.
- Tym bardziej cieszę się, że w okresie przedświątecznym możemy
taki sprzęt oddawać do użytku.- mówił wicemarszałek Derehajło.
Karetki zostały zakupione w ramach rządowego „Programu wymiany
ambulansów”. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej przyznanej
przez Ministra Zdrowia, który na ten cel przeznaczył 400 000 zł na
jeden ambulans. Koszt zakupu jednej karetki to kwota: 410 467,99
zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 231 403,97 zł. Różnica
została pokryta z własnych środków finansowych zakładu.
Zakupione ambulanse zbudowane są na bazie Mercedes Sprinter,
pod ich maską kryje się wysokoprężny silnik o mocy 167 kW.
Posiada również automatyczną skrzynię biegów oraz nowoczesną
zabudowę medyczną. Nowy ambulans ma być odpowiedzią na
konieczność zapewnienia mieszkańcom najwyższych standardów w
zakresie niesienia pomocy. Nowe ambulanse poprawią
bezpieczeństwo pacjentów i pozwolą na poprawę jakości
świadczonych usług zdrowotnych w miejscowościach: Boćki,
Dąbrowa Białostocka i Mońki. Trzy nowe ambulanse będą
stacjonować w wyżej wymienionych miejscowościach, gdzie
zastąpią stare, wysłużone samochody. Nowo zakupione karetki
ułatwią ciężką pracę ratownikom, a potencjalnym pacjentom mogą
uratować życie.

uratować życie.
W poniedziałkowej uroczystości wyświęcenia pojazdów wzięli udział
m.in. dyrekcja i pracownicy WSPR, wojewoda podlaski Bohdan
Paszkowski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” Józef Mozolewski i dyrektor Departamentu Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Dominik
Maślach.

Samochody wyświęcili ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii pw.
św. Rocha i proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja
Cudotwórcy Jan Fiedorczuk.
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