LP.

LISTA
POTRZEBUJĄ
CYCH

WOJEWÓDZT
WO

Szpital
1. Bielański im.
ks. Jerzego
Popiełuszki w
Warszawie

Mazowieckie

KONTAKT

ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa
Michał Zabłocki

E-MAIL

POTRZEBNE RZECZY

michal.zablocki@gmai
l.com

Środki ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony,
nieprzemakalne fartuchy, rękawiczki)

ILOŚĆ

KWOTA

maseczki, okulary, rękawice, kombinezony, odzież ochronna, pościel

2.

3.

Wojewódzki
Szpital
Zespolony w
Płocku

Centralny
Szpital
Kliniczny
MSWiA w
Warszawie

ul. Medyczna 19,
09-400 Płock
Mazowieckie

Bożena Kowalska
tel.: 24 36 46 339
Agata Panek
tel.: 24 36 46 408

sekretariat@wszplock
.pl

respirator

2

urządzenie do dezynfekcji

1

aparat ecmo

2

ul. Wołoska 127,
02-583 Warszawa
Mazowieckie

Zastępca Dyrektora ds.
Medycznych - dr n. med.
Artur Zaczyński
tel. 668204322
księgowość:

marketing@cskmswia.
pl

500000,
00 zł
brutto

Marta Lubińska
781493315, (22) 508-1848

4.

5.

Szpital św.
Anny w
Piasecznie

Szpital Matki
Bożej
Nieustającej
Pomocy w
Wołominie

Mazowieckie

ul. A. Mickiewicza 39 ,
05-500 Piaseczno

piaseczno@emc-sa.pl

tel. (22) 73 54 100

ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
Mazowieckie

Centrala (22) 763-31-00
Sekretariat (22) 763-3259

aparat usg

10

180000
0,00 zł
brutto

kardiomonitor

50

45000,0
0 zł
brutto

respirator

10

100000
0,00 zł
brutto

specjalistyczne zabezpieczenia dla personelu w postaci jednorazowych
ubrań roboczych, rękawiczek nitrylowych, gogli wielorazowych czy
czapek fizelinowych
środki do dezynfekcji, ściereczki i mopy z microfibry do sprzątania

sekretariat@szpitalwo
lomin.pl

pomoc rzeczowa lub materialna

6.

Wojewódzki
Szpital
Zakaźny w
Warszawie

ul. Wolska 37, 01 – 201
Warszawa
Mazowieckie

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastuktury Szpitala
Katarzyna Mateńka –
Ajdakowska
tel.: (22) 33 55 365

sekretariat@zakazny.
pl

ul. Szaserów 128
Warszawa mazowieckie
04-141 Polska

7.

Wojskowy
Instytut
Medyczny w
Warszawie

Mazowieckie

p. Aneta Skorupka ze
Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WIM (tel.
500-220-232)
https://wim.mil.pl/183aktualnoci/3501-chceszpomoc-pracujacymmedykom-przeczytajkoniecznie

askorupka@wim.mil.p
l

- maski ochronne FFP3 lub FFP2

5000szt

- maski chirurgiczne

5000szt

-kombinezony typu TYVEK

1000szt

- fartuchy wodoodporne, podgumowane z długim rękawem

1000szt

- fartuchy jednorazowe flizelinowe

3000szt

poczta@wim.mil.pl
odzież jednorazowa

-rękawice z przedłużonym mankietem

5000 par

** ilość >
średnie
tygodnio
we
zużycie

- preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu m.in.
wirusobójczym

- preparaty do chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu m.in.
wirusobójczym

1000 litrów

-preparaty do dezynfekcji powierzchni o działaniu m.in. wirusobójczym

700 litrów

przede wszystkim środki finansowe,
ale także środki ochrony indywidualnej: gogle, rękawiczki w dużych
ilościach ,środki do dezynfekcji

10.

Instytut Matki
i Dziecka w
Warszawie

Mazowieckie

ul. Marcina Kasprzaka 17a,
01-211 Warszawa
Katarzyna Jankowska
tel.: 666 142 706

katarzyna.jankowska
@imid.med.pl

Z uwagi na obecny
stan
epidemiologiczny śro
dki
dodatakowej
ochrony dla personelu
medycznego
są
niezbędne. Instytut na
obecną chwilę nie
posiada zapasu tego
asortymnetu (czeka na
liczne
dostawy).
Sytuacja
jest
Środki ochrony osobistej: kombinezony ochronne, maski z filtrem,
185 000,
kryzysowa. Z uwagi, iż
maseczki chirurgiczne, ochraniacze na obuwie, gogle ochronne
00
jest
nowy
asortyment (na co
dzień
korzystamy
tylko z maseczek
chirugicznych)
Instytut nie posiada
zabezepieczonych
środków w swoim
budżecie na ten cel środki
ochronne
wyłącznie do walki z
koronawirusem.

Dezynfekcja rąk i dezynfekcja skóry

Środki do dezynfekcji powierzchni, apartury.

Z uwagi na obecny
stan epidemiologiczny
dodatakowe
środki
dezynfekujące
są
niezbędne. Instytut na
obecną chwilę nie
posiada zapasu tego
asortymnetu
korzystamy z nich na
blokach operacyjnych
i
w
gabinetach
zabiegowych
dziś
powinny
być
wykorzystywane
w
50 000,0
całym
szpitalu
i
0
poradniach
ambulatoryjnych oraz
częściach
administracyjnych.
Sytuacja
jest
kryzysowa. Instytut
nie
posiada
zabezepieczonych
środków w swoim
budżecie na ten cel środki
dyzynfekcji
związane wyłącznie z
epidemią
koronawirusa.
Zapas
środków
niezbędny
do
utrzymania
odpowiedniej
dezynfekcji
w
Klinikach, Poradniach
oraz
wszystkich
powierzchni
ogólnodostępnych.
65 000,0
Instytut
jest
0
zobowiązany
do
zakupu większej ilości
środków
do
dezynfekcji z uwagii
na
wprowadzenie
dodatakowych
i
wzmożonych
standardów

utrzymania czystości.
Procedury mają na
celu
ograniczenia
rozprzesteniania się
wszelkich wirusów.
Z uwagi na obecny
stan epidemiologiczny
dodatakowe
środki
antywirusowe
i
wspomagające system
immunologiczny
naszych pacjentów są
niezbędne. Instytut na
obecną chwilę nie
200 000,
Leki
posiada zapasu tego
00
asortymnetu. Instytut
nie
posiada
zabezepieczonych
środków w swoim
budżecie na ten cel środki
dyzynfekcji
związane wyłącznie z
epidemią
koronawirusa.
Odzież ochronna z
fizeliny,
Odzież
jednorazowa
niezbędna do pracy na
Blokach Operacyjnych,
w
gabinetach
zabiegowych. Z uwagi
na ciężką sytację na
rynku Instytut jest
zobiazany
do
Środki ochrony osobistej do przeprowadzania zabiegów,operacji, zrobienia
zapasu
165 500,
obsługu punktów pobrań: fartuchy,garnitury operacyjne,czepki, odzieży
ochronnej
00
ochronki na buty (asortymnet z fizeliny), rękawiczki ochronne
jednorazowej w celu
utrzymania
podstawowej
działalności.
W
przypadku
braku
możliowści
zakupu
asortymnetu
wskazanego w pukcie
1
jednorazowa
odzież
ochronna
stanowi
częściową

Środki ochrony osobistej do przeprowadzania zabiegów,operacji,
obsługu punktów pobrań: fartuchy,garnitury operacyjne,czepki,
ochronki na buty (asortymnet z fizeliny), rękawiczki ochronne

Wyroby jednorazowe między innymi: rurki intubacyjne, rurki
oddechowe, filtry lipidowe, filtry oddechowe antywirusowe, czujniki do
saturacji, cewniki, strzykawki,maski tlenowe, obłożenia,venflony, igły,
kieliszki,korki, ostrza , przedłużacze do pomp, przyrządy do
przetaczania krwi,dreny i wkłady workowe do ssaków

ochronę
personelu
medynczego/pomocni
czego w kontakcie w
osobami zakażonymi).
Zapas
rękawiczek
wpływa bezpośrednio
na ochronę personelu i
pacjentów.
Rękawiczki
jednorazowe. Odzież
jednorazowa
niezbędna do pracy na
Blokach Operacyjnych,
w
gabinetach
zabiegowych. Z uwagi
na ciężką sytację na
rynku Instytut jest
zobiazany
do
zrobienia
zapasu
odzieży
ochronnej
jednorazowej w celu
utrzymania
podstawowej
115 000,
działalności.
W
00
przypadku
braku
możliowści
zakupu
asortymnetu
wskazanego w pukcie
1
jednorazowa
odzież
ochronna
stanowi
częściową
ochronę
personelu
medynczego/pomocni
czego w kontakcie w
osobami zakażonymi).
Zapas
rękawiczek
wpływa bezpośrednio
na ochronę personelu i
pacjentów.
Wyroby jednorazowe
niezbędne
do
fukcjowania
pracy
Klinik i Odziałów. 302 000,
Wybrany asortymen
00
dla
oddziałów
intensywnych terapii.
Niezbędne

jest zwększonie ilości
w
przypadku
pojawienia
się
zarażonych
pacjentów.
Podstawowe
zabezpieczenie
w
artykuły higieniczne niezbedne
do
utrzymania
higeiny
praconików,
pacjentów.
Instytut
Podstawowe środki higieniczne: mydła antybakteryjne, mydła zwykłe,
75 000,0
zwieszył
ręczniki jednorazowe, papier toaletowy
0
zapotrzebowanie na
mydło a także na
ręczniki papierowe które
spomogą
dezynfekcje
powierzchni
i
aparatury.
Sprzęt (system) do dezynfekcji powierzchni
(Sprzęt wolnostojacy oraz kasetonowy do dezynfekcji całych
136 000,
10 szt.
pomieszczeń na Izbach i Klinikach. Sprzęt przebadany pod kątem
00
eliminacji bakterii, wirusów w innych krajach Europejskich.)
Niezbędne
do
utrzymania
50 000,0
Przeglądy techniczne /naprawy respiratorów
podstawowego
0
sprzętu na oddziałach
Intensywnej Terapii
Nowoczesn technologia w walce z Convid-19 - dwie brami - termo
2
kamery do badania temperatury w wejściach do szpitala i na izbę przyjęć

300 000,
00

Koszty wynagrodzeń dla dodatkowych dyżurów lekarskich w kazdym Mając na uwadzę 928 800,
oddziale - 30 dni, w trybie pracy 24/7
obecną
minimalną
00
ilość personelu, liczne
1
Koszty wynagrodzeń dla dodatkowych dyżurów pielęgniarskich i zwoleninia,kwarantan
092 000,
położniczych - 2 osoby- w kazdym oddziale 30 dni, w trybie pracy 24/7 y, opiekę na dziećmy
00
dodatek do godzin i
dyżurów wypłacony w
odpowiednim czasie
Koszty wynagrodzeń dla dodatkowych dyżurów techników jest niezbędny do
laboratoryjnych i rtg oraz wsparcia administarcyjnego - kosztów tele zachowania ciągłości 528 000,
porad, dodatkowych transporów medycznych osób zakazonych Convid- pracy i wzmożonej
00
19- szacunek obejmuje 30 dni, w trybie pracy 24/7
aktywności
grupy
personelu
medycznego

zajmującego
się
pacjentami,
kórych
życie jest zagrożone.

ul. Powstania
Styczniowego 1,
81-519 Gdynia
11.

Szpitale
Pomorskie Sp.
z o.o.

Pomorskie

tel. +48 58 72 60 407,
kom. 502 757 461
e-mail:
www.szpitalepomorskie.e
u

mpisarewicz@szpitale
pomorskie.eu

respirator

20

defibrylator

4

pompy infuzyjne

100

aparat usg

5

aparat rtg przyłóżkowe

2

aparaty ekg na podstawie jezdnej

10

monitor do triage

5

pulsoksymetry

20

ssaki

15

wózek inwalidzki

10

system ogrzewania płynów infuzyjnych

10

system ogrzewania pacjenta

10

urządzenie do dekonataminacji ambulansów-

1

110000
0,00 zł
brutto
200000,
00 zł
brutto
350000,
00 zł
brutto
750000,
00 zł
brutto
900000,
00 zł
brutto
100000,
00 zł
brutto
125000,
00 zł
brutto
80000,0
0 zł
brutto
135000,
00 zł
brutto
40000,0
0 zł
brutto
60000,0
0 zł
brutto
100000,
00 zł
brutto
10000,0
0 zł
brutto

12.

Szpital
Powiatu
Bytowskiego
sp. z o.o.

ul. Lęborska 13,
77-100 Bytów
Pomorskie

Prezes zarządu - Beata
Hinc
tel.: 59 82 28 500,
fax: 59 82 23 990

nzoz.szpital@bytow.bi
z

respiratory transportowe do amublansów

5

100000,
00 zł
brutto

defibrylatory z opcją teletransmisji do ambulansów

3

270000,
00 zł
brutto

system kompresji klatki piersiowej

5

300000,
00 zł
brutto

kardiomonitor

30

105000
0,00 zł
brutto

łóżka intensywnego nadzoru wraz z materacem i szafką przyłóżkową

35

35000,0
0 zł
brutto

żel/płyn antybakteryjny do dezynfekcji rąk,
środki dezynfekcyjne do powierzchni np. virusyme, bacticid, germo
inodore, oxivir,
chusteczki do dezynfekcji powierzchni,
przyłbice ochronne wielokrotnego uzytku np. coverone,
półmaski ffp3,
maski wielorazowe pandemiczne z wymiennymi filtrami+filtry
wymienne,
kombinezony medyczne (ochrona biologiczna),
rękawiczki z przedłużonym mankietem cała rozmiarówka,
rękawiczki jednorazowe cała rozmiarówka,
gogle,
myjka karcher parowa do mycia i dezynfekcji powierzchni parą
powyżej 60 st. C,
termometry bezdotykowe,
ubrania operacyjne jednorazowe (bluza+spodnie) gramatura min. 40
g/m2 nie muszą być sterylne cała rozmiarówka,
pościel jednorazowa,
worki wodorozpuszczalne do brudnej bielizny,
czepki jednorazowego użytku z fizeliny,
ochraniacze na buty, wajednorazowe foliowe z gumką,
oxygenerator
12% nocolyse środek do fumigacji,
fartuchy barierowe operacyjne
ręczniki jednorazowe,
mopy jednorazowe zestawy 30 sztuk,
nakładka na mop jednorazowa

Gdańsk / 83-305 / ul.
Polanki 117
REGON: 190594957

13.

7 Szpital
Marynarki
Wojennej z
Przychodnią
SPZOZ Imienia
Kontradmirała
Profesora
Wiesława
Łasińskiego

sekretariat@7szmw.pl

Pomorskie

Szef Wydziału
Administracji - kmdr por.
Jarosław Mądrecki
58 552 63 38

sekretariat@7szmw.pl

termometry bezstykowe bez szczególnych wymagań oraz
pulsoksymetry na palec.

media@spsk2szczecin.pl

respirator
maseczki, gogle i rękawiczki

kiestrzyn@spwsz.szcz
ecin.pl

Wstępnie potrzeba (choć generalnie lista jest dłuższa): * kombinezony
ochronne * maski FFP 3 *maseczki chirurgiczne trójwarstwowe *
przyłbice * kosze bezdotykowe 50l * łóżka z szafkami * materace
przeciwodleżynowe * urządzenia do czyszczeń i dezynfekcji * pompy
infuzyjne * parawany zmywalne * termometry bezdotykowe * mydła
antybakteryjne

Dział Logistyki Kierownik
- Aleksandra Gunarys
58 552 62 92
510 043 075

15.

Samodzielny
Publiczny
Szpital
Kliniczny Nr 2
PUM w
Szczecinie

Zachodniopomo
rskie

al. Powstańców
Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
Rzecznik prasowy szpitala
tel. kom.: 786-865-087
tel. 91 466 10 99
ul. Arkońska 4,
71-455 Szczecin,

16.

Samodzielny
Publiczny
Wojewódzki
Szpital
Zespolony w
Szczecinie

Zachodniopomo
rskie

sekretariat - tel. 91 813 90
10
kancelaria - tel. 91 813 90
21, fax: 91 813 90 09
Kontakt z Panem
Marcinem Kiestrzyn
Główny Księgowy tel. 664
988 380
kiestrzyn@spwsz.szczecin.
pl
Prośba o wysłanie maila!

17.

18.

19.

20.

Samodzielny
Publiczny
Wielospecjalis
Zachodniopomo
tyczny
rskie
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Stargardzie
Szpitalne
Centrum
Medyczne
w Goleniowie
sp. z o. o.

Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej,
Miejski Szpital
Zespolony w
Częstochowie

Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistyczn
ym w
Częstochowie

Zachodniopomo
rskie

ul. Wojska Polskiego 27,
73-110 Stargard

Śląskie

wsparcie materialne i rzeczowe

sekretariat@szpitalgol
eniow.pl

wsparcie materialne i rzeczowe

sekretariat@zsm.czest
.pl

maseczki chirurgiczne, maseczki z filtremFFP3 lub FFP2, środki
ochrony twarzy (gogle, przyłbice), fartuchy ochronne flizelinowe,
chirurgiczne, foliowe, środki do dezynfekcji rąk, oraz powierzchni i
pomieszczeń, środki czystość: mydła, ręczniki papierowe, papier
toaletowy, rękawiczki jednorazowe, termometry bezdotykowe

kancelariawszs@data.
pl

- maseczki z filtrem FFFP3 oraz FFFP2
- maseczki chirurgiczne
- gogli oraz okulary ochronne
- przyłbice ochronne
- odzież ochronna
- rękawiczki nitrylowe
- rękawiczki nitrylowe z długim mankietem
- środki do dezynfekcji
- stetoskopy
- koce medyczne i bakteriostatyczne
- folia złota

tel. 91/ 578-92-03

ul. Nowogardzka 2,
72-100 Goleniów
tel. 91 466 43 01,
fax 91 466 43 15

ul. Mirowska 15,
42-202 Częstochowa
Śląskie

biuro@zozstargard.pl

tel. (34) 370 22 22,
(34) 370 21 25,
(34) 370 21 05

ul. Bialska 104/118,
42-221 Częstochowa

21.

SP ZOZ WSS nr
3 w Rybniku

Śląskie

ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik
tel.: 32-42-91-251

sekretariat@szpital.ry
bnik.pl,
rp@szpital.rybnik.pl

- maski: chirurgiczne, SP2, SP3.
- fartuchy barierowe
- kombinezony typu TYVEC
- ochraniacze obuwia
- gogle
- przyłbice
- rękawice rozm. M
KOMBINEZON
ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
Typ 5 – EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 – ochrona przed pyłami,
Typ 6 – EN 13034:2005
ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN
1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
radioaktywnym)

ul. Chełmońskiego 28,
43-600 Jaworzno
22.

SP ZOZ Szpital
Wielospecjalis
tyczny w
Jaworznie

Śląskie

Centrala (32) 317-45-11;
(32) 616-44-82
Sekretariat Dyrekcji (32)
317-48-79; (32) 317-4599; (32) 616-33-23

FARTUCH
wyrób medyczny o cechach ochronnych: trójwarstwowa ochrona SMS
przed płynnymi aerozolami w teście Spray ≤ 0.1 g wg AAMI lub
równoważnym oraz ochrona przed przenikaniem cieczy w teście
hydrostatycznym ≥ 20cm H2O zgodnie z poziomem AAMI lub
równoważnym, ochrona przed S. aureus w teście na skuteczność
filtracji bakteryjnej (BFE) dla S. aureus na poziomie 87%, wiązany z
tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec (na
przylepcu oznaczenie poziomu ochrony według AMMI lub
równoważnym), rękawy z elastyczną silikonową taśmą
zabezpieczającą. Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z
patogenami.
Wymagana min. 1 klasa palności. Fartuch wykonany z barierowej
włókniny polipropylenowej SMS ,bez zawartości lateksu, polietylenu i
celulozy do procedur wysokiego ryzyka – zgodny z wymaganiami
ochrony – dla „poziomu 2” wg AAMI lub równoważne. Rozmiar L i XL –
kolor żółty lub niebieski.
wyrób medyczny o cechach ochronnych: ochrona przed kontaktem z
aerozolami oraz ochroną przed penetracją przez krwiopochodne
patogeny wg PN-EN 374 lub ASTM 1670 i 1671.
Ochrona przed płynnymi aerozolami w teście Spray ≤ 0.1 g wg AAMI
lub równoważnym oraz ochrona przed przenikaniem cieczy w teście
hydrostatycznym ≥ 120cm H2O zgodnie z poziomem AAMI lub
równoważnym.
Typ fartucha “odsłonięte plecy”, posiadający specjalne nacięcie na
przodzie fartucha oraz mankiet z zaczepem na kciuk dla bezpiecznego
„czystego” zdejmowania lub mankiet standardowy.

Fartuch wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej, bez
zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego
ryzyka – zgodny z wymaganiami ochrony – dla „poziomu co najmniej 3
” wg AAMI lub równoważne.
Wymagania dodatkowe – minimum 1 klasa palności. Rozmiar
uniwersalny.
PÓŁMASKIspełnia normę EN149 – sprzęt ochrony układu
oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.
FFP2 – półmaska w klasie ochronnej 2
FFP3 – półmaska w klasie ochronnej 3
GOGLE
EN166 – Ochrona indywidualna oczu
EN170 – Ochrona indywidualna oczu – filtry chroniące przed
nadfioletem.
Certyfikat CE
OSŁONY NA BUTY
Osłony na obuwie są uzupełnieniem kombinezonów ochronnych i
chronią obuwie oraz uszczelniają dół nogawki przed
zanieczyszczeniami – EN 14126
RĘKAWICE
ASTM D7907 (wirusy, bakterie)
zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485
MASECZKI
oznaczenie i normy: CE Kat.2, EN14683
PŁYN DO DEZYNFEKCJI
higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) – 30 sekund (3ml)
chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) – 2 x 5ml (łącznie: 10ml) w
czasie 90 sek.
posiada właściwości bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów
drożdżopodobnych i wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV, herpes
simplex viruses, rota, noro, adeno, polio, vaccinia i SARS.

23.

Zagłębiowskie
Centrum
Onkologii
Szpital
Specjalistyczn
y
im. Sz.
Starkiewicza
W Dąbrowie
Górniczej

Śląskie

ul. Szpitalna 13,
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 032 262 32 75, 032
262 32 76, 032 262 32 77

szpital@zco-dg.pl

środki finansowe lub niezbędny sprzęt,
w tym w szczególności sprzęt jednorazowy

24.

WSPSA w
Tarnowskich
Górach

ul. Pyskowicka 47-51,
42-612 Tarnowskie Góry
Śląskie

tel. (32) 390 82 00,
Sekretariat Prezesa
32/285-40-58 wew. 421

szpital@wspsa.pl

ul. Gamowska 3, 47-400
Racibórz

25.

Szpital
Rejonowy im.
dr Józefa
Rostka w
Raciborzu

apteka@szpitalraciborz.org
Joanna Fidzańska
kierownik apteki
szpitalnej
Śląskie

Dyrektor szpitala- p.
Ryszard Rudnik,
mail: rrudnik@szpitalraciborz.org

rrudnik@szpitalraciborz.org

środki finansowe na nr
konta:
38 1050 1328 1000 0022
1285 0446

respiratory, tzw. ratunkowe

Termoment elektroniczny bezdotykowy
Pościel jednorazowa
Ubrania chirurgiczne(bluza+spodnie)
Fartuchy ochronne vigofil z mankietem
Maski chirurgiczne
Kombinezony ochronne roz. M
Kombinezony ochronne roz. L
Kombinezony ochronne roz XL
Kombinezony ochronne roz XXL
Maski / półmaski FFP3
Pokrowce na obuwie
Miska okrągła jednorazowa do mycia pacjenta
Basen jednorazowy
Kaczka jedenorazowe
Mata dekontaminacyjna
Rękawice nitrylowe roz.S * 200 szt.
Rękawice nitrylowe roz.M * 200 szt
Rękawice nitrylowe roz.L * 200 szt
Rękawice nitrylowe roz.XL * 200 szt
Czepki * 100 szt.
Rękawice chir.sterylne wzmacniane
Rękawice do prac o podwyższonym ryzyku
Fartuch wzmocniony ISOCOAT ZYTEX
Ciśnieniomierz automatyczne
Rękawice latex pudrowane
Rękawice chir.sterylne

ul. Edukacji 102 , 43-100
Tychy

26.

Megrez sp. Z
o.o. w Tychach

Śląskie

Aleksandra Studniarz
(aleksandra.studniarz@sz
pitalmegrez.pl, tel. 885
277 819) - pomoc
finansowa
Artur Szafrański (tel. 887
277 808, e-mail:
artur.szafranski@szpitalm
egrez.pl) - pomoc
rzeczowa

aleksandra.studniarz
@szpitalmegrez.pl

w pierwszej kolejności pomoc finansowa ze względu na rosnące ceny
wszystkich produktów, w dalejszej kolejności również pomoc rzeczowa
(na ten moment mają zapasy, ale będzie tego brakować)

3

27.

Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Bolesławcu

Dolnośląskie

ul. Jeleniogórska 4,
59-700 Bolesławiec
tel: 75 738 00 00

sekretariat@zozbol.eu
t.golaski@zozbol.eu

- kombinezony ochronne,
- maseczki jednorazowe,
- fartuchy flizelinowe,
- maski flizelinowe,
- fartuchy foliowe,
- rękawice nitrylowe rozm. S,M,L,XL,
- czepki damskie flizelinowe,
- czepki męskie flizelinowe,
- gogle ochronne,
- ochraniacze na buty,
- środki do dezynfekcji rąk,
- płyny do mycia rąk,
- chusteczki do dezynfekcji powierzchni,
- chusteczki do dezynfekcji,
- płyny do dezynfekcji pomieszczeń
- materiały budowlane (wszelkie niezbędne do wydzielania izolatek,
np. okna, drzwi, umywalki, pisuary, źródła światła)
- pościele, biurka, krzesła, stoliki łatwe do dezynfekcji
- filtry do wentylacji, klimatyzatory, nagrzewnice itp.

ul. Koszarowa 5,
51-149 Wrocław

28.

29.

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczn
y im. J.
Gromkowskie
go we
Wrocławiu

Specjalistyczn
y Szpital im.
dra Alfreda
Sokołowskieg
ow
Wałbrzychu

Dolnośląskie

Z-ca Dyrektora ds.
AdministracyjnoTechnicznych
mgr inż. Jan Mularczyk
tel. 71 39 57 666

acholewinska@szpital.
wroc.pl

środki antyseptyczne,
maseczki antywirusowe z atestem,np. ssp-3,
kombinezony laminowane (białe i żółte)

sylwia.grzondziel@zd
rowie.walbrzych.pl

kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, fartuchy, maski,
rękawice jednorazowego użytku rozm. S-XL, czepki damskie i męskie,
okulary ochronne, ochraniacze na buty, środki do dezynfekcji rąk, płyny
do mycia rąk, chusteczki do dezynfekcji pomieszczeń, środki
chemiczne, materiały eksploatacyjne do utrzymania czystości

Kontakt w sprawie
pomocy w walce z
koronawirusem:
pomoc@szpital.wroc.pl

ul. Alfreda Sokołowskiego
4
58-309 Wałbrzych
Dolnośląskie

Sekretariat 74 64 89 600
Centrala 74 64 89 742
Sylwia Grzondziel 601 259
903

30.

31.

Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Pogotowie
Ratunkowe w
Legnicy

Pogotowie
Ratunkowe w
Jeleniej Górze

Dolnośląskie

ul. Dworcowa 7,
59-220 Legnica
tel. +48 76 819 78 30

Dolnośląskie

ul. Cieplicka 126A,
58-570 Jelenia Góra
tel. (75) 752 64 62

pogotowie.legnica@pe
rtus.pl

- maseczki z filtrem FFFP3 oraz FFFP2
- filtry P3

pogotowiejg@999.jgor
a.pl

maski ochronne, z filtrem, gogle ochronne, rękawice na potrzeby
zabezpieczenia zespołów ratunkowych

zaopatrzenie@eszpital.eu

środki ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony, fartuchy
rękawiczki)

ul. Doktora Judyma 4, 47220 Kędzierzyn-Koźle

32.

33.

Samodzielny
Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
KędzierzynieKoźlu

Samodzielny
Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
MSWiA im.
Mariana
Zyndrama Kościałowskie
go w
Białymstoku

Opolskie

Dział Zaopatrzenia i
Zamówień Publicznych
Łukasz Litwinowicz Kierownik Działu
tel. +48 774 062 506
logistyka@e-szpital.eu
Katarzyna Strzelecka - z-ca
Kierownika
Magdalena Pieronkiewicz Referent
tel. +48 774 062 531
zaopatrzenie@e-szpital.eu
ul. Fabryczna 27,
15-471 Białystok

Podlaskie

Małgorzata Andraka –
kierownik
działu AdministracyjnoTechnicznego
85 86 94 917,
e-mail:
mandraka@zozmswia.bial
ystok.pl
Kierownik Działu
Organizacyjnego: 85 86 93
584

mandraka@zozmswia.
bialystok.pl

środki ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony, fartuchy
rękawiczki) takie jak:
- maski ffp3 oraz ffp2, maseczki chirurgiczne jednorazowe
- kombinezony jednorazowego użytku typu tyvek
- fartuchy barierowe, czepki ochronne
- rękawice jałowe i nitrylowe, ochraniacze na obuwie
- gogle, przyłbice
- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni

34.

35.

Szpital
Powiatowy w
Zambrowie
Sp. z o.o.

Szpital
Wojewódzki
im. dr.
Ludwika
Rydygiera

Podlaskie

ul. Jana Pawła II 3, 18-300
Zambrów
Pan Jan Bajno,
tel.: 604 775 745,

jbajno@szpitalzambro
w.pl

wstępne informacje o zapotrzebowaniu: środki czystości, wszelkie
środki dezynfekujące, maski, kombinezony, przyłbice, termometry
bezdotykowe, ręczniki jednorazowe, mopy jednorazowe, nakładki na
mopy jednorazowe, ochraniacze jednorazowe na buty, pościel
jednorazowa, worki wodorozpuszczalne, chusteczki dezynfekujące,
ubrania operacyjne jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, rękawiczki
z przedłużonymi rękawami, chusteczki do dezynfekcji powierzchni,

e.krzywicka@szpital.s
uwalki.pl

zestawy do trudnej intubacji, respiratory, łóżka do intensywnej terapii,
płyny dezynfekcyjne, przyłbice, maseczki, kombinezony, fartuchy,
fumigatory czy oczyszczacze powietrza

sekretariat@szpitallomza.pl

- łóżka do IT z wagą i zintegrowanym materacem ( np. Hill-Rom
Paramedica ),
- respiratory stacjonarne do wentylacji pacjentów z ostrą ciężka
niewydolnością płuc zasilane ze szpitalnej instalacji gazów medycznych
( tlen, powietrze-gniazda AGA ),
- doposażenie w pompy infuzyjne - pompy strzykawkowe, pompy
przepływowe,
- wózki zabiegowe trzy-szufladowe do stanowisk IT,
- aparaty nerkozastępczy do ciągłej dializoterapii typ Prismaflex,
-urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń,
- defibrylatory automatyczne,
-pulsoksymetry ze stacją dokującą,
- ssaki próżniowe,
- kardiomonitory,
-aparat rtg cyfrowy, ramię C przewoźny,
- odzież ochronna: kombinezony, gogle, okulary, przyłbice, rękawiczki,
płyn do dezynfekcji, ochraniacze na bytu, fartuchy z mankietami,
pościel, ręczniki jednorazowego użytku,

Szpitalna 60, 16-402
Suwałki
Podlaskie

Edyta Krzywicka
Kierownik Działu
Zamówień i Inwestycji
tel. 87 562 94 37
tel. kom. 504 118 873

Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

36.

Szpital
Wojewódzki w
Łomży im.
Kardynała S.
Wyszyńskiego

Podlaskie

Dział Administracyjno Gospodarczy
Kierownik
tel.: 86 47 33 323
Pani Katarzyna Jarocka
tel.: 504 098 744
Pani Donata Dzuińska
tel: 536 564 666

38.

39.

40.

42.

Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczn
y im. Marii
Skłodowskiej
Curie w
Zgierzu

Łódzkie

Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Uniwersytecki
Szpital
Kliniczny nr 1
im. Norberta
Barlickiego
Uniwersytetu
Medycznego w
Łodzi

Łódzkie

Instytut
Centrum
Zdrowia Matki
Polki

Łódzkie

Szpital
Specjalistyczn
y im. Stefana
Żeromskiego
SP ZOZ w
Krakowie

Edyta Wasiak - osoba
odpowiedzialna za
zapotrzebowanie

edyta.wasiak@wss.zgi
erz.pl, lekarz do
kontaktu:
ewaburc@o2.pl

ul. Kopcińskiego 22, 90153 Łódź

półmaski ffp2 i ffp3, maski 3-warstwowe, ochrona twarzy (przyłbica,
gogle), czepki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe nitrylowe,
kombinezony, odzież jednorazowa, fartuch jednorazowy, odzież
operacyjna, osłona na buty, termometry, płyny dezynfekcyjne, maseczki
bawełna 100% - z możliwością sterylizacji - uwaga, istnieje punkt
przekazania

Zastępca Dyrektora ds.
Medyczny, dr n.med.
Sebastian Słomka,
fax. (42) 678 11 76,

ul. Rzgowska 281/289,
93-338 Łódź

jednorazowe stroje chirurgiczne,
kamera do obserwacji chorych,
pulsoksymetry na palec,
ręczniki jednorazowe,
maseczki,
ciśnieniomierze automatyczne

biuro15@iczmp.edu.pl

jednorazowe maski, rękawiczki i inne zabezpieczenia

maseczki, okulary, rękawice, kombinezony, odzież ochronna
Małopolskie

ul. Osiedle Na Skarpie 66,
31-913 Kraków

kancelaria@zeromskiszpital.pl

fax. 12 64447 56
sprzęt wspomagający oddychanie - AIRVO2

każda ilość

43.

NSSU UJ
KrakówProkocim

ul. Macieja Jakubowskiego
2,
30-688 Kraków,
Małopolskie

mkrzanowski@op.pl
Marcin Krzanowski
mkrzanowski@op.pl

maska z filtrem (maska medyczna antywirusowa z filtrem klasy ffp2
lub ffp3 lub kn95 wg normy en 148 z zaworem wydechowym.
wymagany certyfikat ce - https://www.trans-med.net/kategorie/maski
)

200000
(zapotrzebowanie na
3 mce)

maska chirurgiczna (3 warstwy
- filtracja nie mniejsza niż 98%
- hypoalergiczna
- efektywność filtracji bakteryjnej (bfe*) ≥ 98%
- typ ii - klasyfikacja produktu zgodnie z normą 14683, mocowanie na
troki lub gumkę, wymagany certyfikat ce - https://www.sklep.transmed.net/sklep/aseptyka_3m/1810f_maska_chirurgiczna_wiazana_3_w
arstwowa_3m )

300000
(zapotrzebowanie na
3 mce)

kombinezon typy tyvek (materiał:
tyvek (może być zamiennik) - włóknina polietylenowa
rozmiary: s - xxxl
wymagany certyfikat ce:
ochrona biologiczna: zgodnie z normą en 14126
antystatyczny: zgodnie z normą en 1149-5 - http://proteksystem.pl/produkty/kombinezony-ochronne-dupont/tyvek/kombinezon-ochronny-tyvek-classic-xpert.html )

50000
(zapotrzebowanie na
3 mce)

44.

45.

Samodzielny
Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Brzesku

Samodzielny
Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej
w
Proszowicach

Małopolskie

ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko
tel: 014 66 21 000

Małopolskie

ul. Kopernika 13,
32-100 Proszowice
tel. centrala 12 386 51 05,
sekretariat 12 386 51 02

szpital@spzozbrzesko.pl

sekretariat@spzoz.pro
szowice.pl

gogle ochronne (możliwość sterylizacji w autoklawie.
zakładane tradycyjnie jak okulary lub na pasku (gumce)
produkt zgodny z dyrektywą 89/686/cee i normę normy en 166.
wymagany certyfikat ce - https://mednova.pl/medyczne-okularyochronne )

10000
(zapotrzebowanie na
3 mce)

fartuch pełnobarierowy (fartuch stanowiący pełną ochronę przed
szkodliwymi czynnikami. wykonany z włókniny typu smms. przednia
część wyrobu oraz przedramiona wykonane są trójwarstwowego
laminatu gwarantującego barierowość, gramatura min.45 g/m2
zgodny z normą pn en 13795, wymagany certyfikat ce https://www.matopat24.pl/matodress-fartuch-chirurgicznyniejalowy-barierowy-przedni_3509-4824)

200000
(zapotrzebowanie na
3 mce)

maski chirurgiczne jednorazowe, maski FFP2, FFP3, fartuchy i
kombinezony barierowe, gogle, przyłbice, osłony głowy, osłony
chirurgiczne na buty, środki dezynfekcyjne
aparatura medyczna służąca do leczenia i monitorowania parametrów
życiowych – kardiomonitory, respiratory, pulsoksymetry, materace
p/odleżynowe, urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii

sprzęt

49.

50.

51.

52.

53.

KujawskoPomorskie
Centrum
Pulmonologii
w Bydgoszczy

KujawskoPomorskie

ul. Seminaryjna 1, 85-326
Bydgoszcz

maseczki, respiratory, środki pieniężne

Wojewódzki
Szpital
Obserwacyjno
-Zakaźny im.
Tadeusza
Browicza w
Bydgoszcz

KujawskoPomorskie

ul. Świętego Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz

maseczki, respiratory, środki pieniężne

Regionalny
Szpital
Specjalistyczn
y im. dr
Władysława
Biegańskiego
w Grudziądzu

KujawskoPomorskie

ul. Doktora Ludwika
Rydygiera 15/17,
86-300 Grudziądz

maseczki, respiratory, środki pieniężne

Wojewódzki
Szpital
Zespolony –
Szpital
Obserwacyjno
-Zakaźny w
Toruniu

KujawskoPomorskie

ul. Zygmunta Krasińskiego
4/4a, 87-100 Toruń

maseczki, respiratory, środki pieniężne

Szpital
Uniwersytecki
nr 1 im. dr
Antoniego
Jurasza w
Bydgoszczy

KujawskoPomorskie

ul. Marii CurieSkłodowskiej 9,
85-094 Bydgoszcz
Pani Mikucka
(laboratorium szpitalne)
tel.: 692 276 683

pkominiak@bygdoszc
z.uw.gov.pl

środki do ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, sprzęt niezbędny do
rozpoczęcia diagnostyki koronawirusa (tryb pilny, max do 2 tyg):
Zautomatyzowany system do diagnostyki molekularnej - BDMAX
1 szt.
(Becton Dickinson)
VIASURE SARS-CoV-2 S gene Real Time PCR Detection Kit (Becton 25 op. (24 szt. w op.)
Dickinson) - testy IVD (BD MAX™ ExK™ TNA-3 + startery CERTEST)
BD MAX™ PCR Cartridge
1 op. (25x24 szt.)
Worteks
1 szt.
Zestaw pipet 2-1000 µl
2 op.
epT.I.P.S, końcówki do pipet z filtrem, Eppendorf, 0,1 – 10 µL
4 op. (1000 szt. w op.)
epT.I.P.S, końcówki do pipet z filtrem, Eppendorf, 10 – 100 µL
4 op. (1000 szt. w op.)
epT.I.P.S, końcówki do pipet z filtrem, Eppendorf, 100 – 1000 µL
8 op. (500 szt. w op.)
Maxisafe 2030i 1.2 - komora laminarna II klasy z lampą UV-C Cross
1 szt.
Beam, z potrójnym filtrem, 1,2 m szer. (Argenta)
Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa - BIO130 typu A2, z
1 szt.
podwójnym filtrem, 1,3 m szer. (Alpina)
Komora laminarna K1000 z blendą, nablatowa
1 szt.

322 920
129 600
1 200
830
4 200
988
700
1 200
92 117
25 369
8 871

Wirówka nablatowa do komory laminarnej
2 szt.
Palnik gazowy z bezdotykowym włącznikiem nożnym i osłoną
2 szt.
przeciwbryzgową
Lodówko-zamrażarka na odczynniki i przechowywanie próbek
2 szt.
Cieplarka
1
Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym (wymazówka) w 1 op. (500 szt. w op.)
probówce transportowej, jałowa do pobierania materiału w kierunku
wirusów
Torebki do transportu z kieszenią na dokumenty
6 op. (100 szt. w op.)
Pojemnik na odpady medyczne 3 L
100 szt.
Pojemnik na odpady medyczne 5 L
100 szt.
Pojemnik na odpady medyczne 10 L
50 szt.
Fartuchy flizelinowe jednorazowe z długim rękawem, ze ściągaczem
300 szt.
Kombinezon polipropylenowy
100 szt.
Maseczki chirurgiczne jednorazowego użytku
6 op. (50 szt. w op.)
Maseczki 2
100 szt.
Okulary ochronne gogle Ultrasonic
10 szt.
Rękawice jednorazowe, nitrylowe
10 op. (100 szt. w op.)
Środki do dezynfekcji powierzchni
5 op. (po 5 L)
Adaptacja (remont) pracowni
1
Meble laboratoryjne (TRIBO)
1
Aparat do izolacji DNA/RNA Maxwell 48 (Pomega)
1 szt.
Odczynniki do izolacji DNA/RNA w aparacie Maxwell (Promega)
200 szt.
Montania 4896 Real-Time PCR Instrument (Argenta)
1 szt.
Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit, 2-genowy 10 op. (25 ozn. w op.)
(Argenta)
Wirówka laboratoryjna m.in. do płytek optycznych Eppendorf
1 szt.
Wirówka do izolacji DNA/RNA, MiniSpin Plus Eppendorf
2 szt.
Termoblok
1 szt.
Pipeta wielokanałowa na 8
1 szt.
Multipeta automatyczna
1 szt.
Pipety Pasteura plastikowe, jałowe
2 op. (500 szt. w op.)
Pojemniki do transportu materiału biologicznego
10 szt.

1 520
6 000
6 000
18 000
659

432
401
550
375
540
1 200
750
15 000
1 638
250
1 250
60 000
30 000
199 249
5 584
139 536
64 800
35 792
10 515
12 000
2 510
4 811
365
1 983

54.

55.

56.

57.

Regionalny
Szpital
Specjalistyczn
y im. dr
Władysława
Biegańskiego
w Grudziądzu

Zespół Opieki
Zdrowotnej
we
Włoszczowie,
Szpital
Powiatowy im.
Jana Pawła II

Powiatowy
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Starachowicac
h

Zespół Opieki
Zdrowotnej
we
Włoszczowie –
Szpitala
Powiatowego
im. Jana Pawła
II

ul. dr. Ludwika Rydygiera
15/17, 86-300 Grudziądz
KujawskoPomorskie

Pełnomocnik ds.
kluczowych projektów
Przemysław Ślusarski
tel.: (56) 641 34 46,
607 287 560

maski z filtrem (FFP2, FFP3), maseczki chirurgiczne (3-warstwowe),
jednorazowe kombinezony, ochraniacze na obuwie z fizeliny, ręczniki
“zetki” do rąk, ręczniki jednorazowe 70g/m2 (rozmiar 80/140),
jednorazowe ścierki fizelinowe (kuchenne), myjki do pacjentów,
chusteczki nawilżane, gogle (okulary ochronne), przyłbice
sekretariat.bieganski
przezroczyste, kaptur pyłoszczelny TYVEK IsoClean, mydło (w tym
@bieganski.org
mydło w płynie 5 litrowe), płyn do toalet Pikasat (VC 120, VC 240),
p.slusarski@bieganski.
płyn do dezynfekcji powierzchni Desam Effect, Quatrodes Strong,
net.pl
alkoholowe środki do dezynfekcji Desmanol, Desderman (0,5l), środek
dezynfekcyjny Nocolyse (1l), duże pojemniki pedałowe na odpady
(120/240 l), czerwone worki na odpady (120/240 l), stelaż na worki do
odpadów (tzw. krzyżak), naczynia jednorazowe (talerze małe i duże,
miseczki do zupy tzw. flaczarki, sztućce)

ul. Żeromskiego 28, 29100 Włoszczowa
Świętokrzyskie

rachunek bankowy Bank
Gospodarstwa Krajowego,
nr 56 1130 1192 0027
6003 7320 0013

marta.piwonska@zoz
wloszczowa.pl

maseczki ochronne, rękawiczki, gogle, okulary lub przyłbice ochronne,
odzież ochronna (fartuchy, kombinezony), środki do dezynfekcji
(mydła, ręczniki papierowe, mopy, płyny i inne), materiały i sprzęt
medyczny

ul. Radomska 70,
27 - 200 Starachowice
Świętokrzyskie

Grzegorz Kaleta,
tel. 41 27 39 113,
Sekretariat
p. Małgorzata Kałuża, tel.
41 27 39 113, 41 27 39
670

stroje zabiegowe, fartuchy, czepki, rękawice, sprzęt
(patrz też nr 60)

ul. Żeromskiego 28,
29-100 Włoszczowa
Świętokrzyskie

Marta Piwońska
Specjalista w Dziale
Finansowo-Księgowym
tel.: 609 163 346

marta.piwonska@zozwl
oszczowa.pl

Maseczki ochronne, rękawiczki, gogle, okulary/przyłbice ochronne,
odzież ochronna (fartuchy, kombinezony), środki do dezynfekcji
(mydła, ręczniki papierowe, mopy, płyny itp.), materiały i sprzęt
medyczny

(lub) wpłacenie darowizny na rachunek bankowy nr 56 1130 1192
0027 6003 7320 0013

58.

Wojewódzki
Szpital
Zespolony w
Kielcach

Świętokrzyskie

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

szpital@wszzkielce.pl

-kombinezony ochrony indywidualnej
- fartuchy pełnobarierowe
- maski FFP2
- maski FFP3
- maski chirurgiczne
-płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni

ul. Radomska 70,
27-200 Starachowice

60.

61.

62.

PZOZ
Starachowice

Świętokrzyskie

Zespół
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej w
Ostrowie
Wielkopolski
m

Wielkopolskie

Wielospecjalis
tyczny Szpital
Miejski im.
Józefa Strusia
z Zakładem
OpiekuńczoLeczniczym

kierownik działu ds.
administracyjnych
Magdalena Masternak
tel.: (41) 273 91 39
kierownik działu ds.
pozyskiwania funduszy
zewnętrznych Justyna
Kierkowska
tel.: (41) 273 93 62 tel.
kom. 500 164 468
ul. Limanowskiego 20/22,
63-400 Ostrów Wlkp.

info@szpital.staracho
wice.pl
a.adamczyk@szpital.st
arachowice.pl

szpital@szpital.osw.pl

- maski FFP3- (miesięcznie potrzeba nam ich 250 tys)
- maski chirurgiczne - (miesięcznie potrzeba nam ich 250 tys )
- kombinezony ochronne kat. 5/6
- ochraniacze na buty wysokie
- fartuchy ochronne barierowe
- rękawiczki
- ubrania zabiegowe jednorazowe
- pościel jednorazowa

sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej

tel. 062 595-11-00
ul. Szwajcarska 3,
61-285 Poznań
Wielkopolskie

sekretariat
tel.: (61) 87 39 421
Rzecznik Prasowy

sekretariat@szpitalstrusia.poznan.pl
staszek.rusek@szpital
-strusia.poznan.pl

komplety ochronne

w każdej ilości

SPZOZ w
Poznaniu

63.

65.

66.

Szpitale
olsztyńskie

Szpital
Uniwersytecki
im. Karola
Marcinkowski
ego w Zielonej
Górze
Wielospecjalis
tyczny Szpital
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Nowej Soli

Stanisław Rusek
tel. +48 61 8585 681

Warmińskomazurskie

Lubuskie

lek. Małgorzata
Braczkowska
Tel. 600 109 925
dr. n. med. Lidia Glinka
601 435 003
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. 68 32 96 200
ul. Chałubińskiego 7,
67-100 Nowa Sól

Lubuskie

tel. (68) 38 82 100,
dyrektor tel. (68) 38 82
357

dyrekcja@szpitalstrusia.poznan.pl
Dodatkowo nr
telefonu do głównego
BHPowca (który
będzie mógł na ten
temat rozmawiać) tel.
61 87 39 296 - 2 próby
kontaktu, ale nikt nie
odebrał tel do Głównej
Księgowej: tel. 61 87
39 038 - próba
kontaktu, ale nikt nie
odebrał

m.braczkowska@gmai
l.com
lidka.glinka@gmail.co
m

maseczki, rękawiczki, fartuchy

sekretariat@szpital.zg
ora.pl

sprzęt jednorazowego użytku - materiały do zabezpieczenia
pracowników

sekretariat@szpitalnowasol.pl

maseczki, fartuchy, rękawice, ubrania i gogle ochronne, czepki,
ochraniacze na buty oraz środki do dezynfekcji

ul. Paderewskiego 5,
37-100 Łańcut
72.

Centrum
Medyczne w
Łańcucie sp. z
o.o.

Podkarpackie

Centrala - (17) 22 40 100
Sekretariat – (17) 22 40
121
Kierownik działu
organizacyjnego A.Panek
tel.: (17) 22 40 155

ul. Bema 1,
24-100 Puławy
73.

SPZOZ Puławy

Lubelskie

Magdalena Tarczyńska
tel.: 665 588 588

sekretariat@cmlancut.pl

środki ochrony indywidualnej lub wsparcie finansowe

a.panek@cm-lancut.pl

mtarczynska@szpitalp
ulawy.pl

Płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki ochronne, odzież ochronna
(przyłbice, kombinezony, okulary, gogle), jednorazowe ręczniki
papierowe, papier toaletowy, środki czystości dla lekarzy (żele do
mycia, szampony, pasty do zębów itp.), obuwie dla personelu
medycznego (w niewielkich ilościach)

