Jasielski szpital w okresie pandemii
W okresie od 01.02.2020 r. do 15.05.2020 r. w czasie trwania pandemii koronawirusa w Szpitalu w Jaśle:
1) przyjęto 3 515 pacjentów w oddziałach szpitalnych oraz 3 647 w SOR
2) na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i WZW było leczonych 238 pacjentów
3) wykonano ogółem 522 testy w kierunku Covid-19 w tym: 194 dla pacjentów hospitalizowanych,
283 dla pacjentów zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego – niehospitalizowanych,
45 dla osób przebywających na kwarantannie zgłaszających się w 12 dniu do Punktu Pobrań)
4) w powyższym okresie wykonano 767 zabiegów operacyjnych
W ramach walki z epidemią COVID – 19 Szpital otrzymał dofinansowanie Ministra Finansów
(poprzez Urząd Wojewódzki, realizacja i rozliczenie Powiat Jasielski) decyzją z dnia 09.03.2020 r.
nr MF/FS1/4143.3.24.2020.MF.63. Dotacja pochodzi z rezerwy ogólnej i przeznaczona jest na realizację
zadań związanych zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem ASRS-CoV-2
i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.
Kwota dotacji wynosi 780.055,00 zł w tym na wydatki bieżące 78.655,05 zł a na zakupy majątkowe
701.399,95 zł.
W zakres rzeczowy wchodzą środki ochrony osobistej tj. kombinezony, półmaski, przyłbice, osłony
na buty, fartuchy, maseczki, rękawice, gogle oraz sprzęt i aparatura medyczna : urządzenie
do fumigacji, dekontaminator powietrza, respiratory (2 szt.) centrala wraz z 3 kardiomonitorami, pompy
infuzyjne (2 szt.), łóżka do intensywnej terapii (2 szt.), ssaki (2 szt.) pulsoksymetry (2 szt.) oraz aparat
RTG do zdjęć przyłóżkowych.
Dotacja na dzień dzisiejszy została wykorzystana w 90 %. Zakończenie realizacji tego zadania planuje
się na koniec czerwca 2020 r.
Szpital jest także partnerem w projekcie pn. ‘Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie
województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS – CoV-2” , gdzie rolę
lidera projektu pełni Urząd Marszałkowski. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego programu
operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Podziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia.
Planowana wysokość wparcia wynosi 820.249,93 zł w tym wydatki bieżące 171.099,96 zł a zakupy
majątkowe 649.149,97 zł.
Zakres rzeczowy projektu wchodzą ; środki ochrony osobistej : fartuchy, gogle, kombinezony, maski,
rękawice, przyłbice. Środki dezynfekcyjne: chusteczki, gaziki, pianki, naboje. Sprzęt i aparatura
medyczna : respiratory (2 szt.), bronchofiberoskop, termometry bezdotykowe (12 szt.), dekontaminatory
( 2 szt. do powietrza i 1 szt. do powierzchni).
Projekt w zakresie zakupu środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych został zrealizowany.
W zakresie sprzętowym realizacja nastąpi po uzgodnieniu z liderem projektu. Zgodnie z projektem
umowy partnerskiej projekt winien zakończyć się do 31.12.2020 r.
Oprócz wsparcia instytucjonalnego szpital otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe.
Darczyńcami są fundacje, stowarzyszenia, bank, instytucje państwowe, przedsiębiorcy i osoby prywatne
z terenu powiatu a także spoza niego. Wysokość tego wsparcia szacuje się na około 2 mln zł a liczba
darczyńców wynosi około 200. W zakres darowizn rzeczowych wchodzą aparatura, sprzęt medyczny
środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne a także artykułu spożywcze.

Do grona darczyńców, którzy udzielili największego wparcia należą:
1 Fundacja Grupy PERN ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 pieniężna
Płock

8 Fundacja PGNiG S.A. Warszawa
9 OTCF S.A. ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka
10 NSG TM sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno
(wchodząca w skład Nowy Styl Group)
11 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ul.
Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa,
12 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul.
Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
13 KOSMEPOL Sp. z o.o.
14 Bank Spółdzielczy w Bieczu
15 Fundacja Otwartych Serc

rzeczowa
rzeczowa
rzeczowa

16 Naturex ul. Baczyńskiego 29, 38-200 Jasło
17 Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
18 LAMELA Sp. z o.o. ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

rzeczowa
rzeczowa

na zakup łóżek do
intesywnej terapii 6szt,
kamora laminarna
maseczki i fartuchy
ochronne
respirator 2szt.
respirator
USG
środki ochrony osobistej
dofinansowanie do
kontenerów
respirator
środki ochrony osobistej
urządzenia do
oczyszczania powietrza
pakiet ochrony osobistej
120 szt.
maska chirurgiczna z
gumką 20000 szt.
żel dezynfekcyjny
respirator do karetki
dofinansowanie do
aparatury medycznej
środki ochrony osobistej
samochód

rzeczowa

przyłbice

2 Spółka FORMIKA Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 9, 05-808
Parzniew
3 Zakład Farmaceutyczne Polfarma S.A.
4 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej
5 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej
6 Fundacja SIĘ POMAGA
7 FUNDACJA LOTOS ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

rzeczowa
rzeczowa
pieniężna
pieniężna
rzeczowa
pieniężna

rzeczowa
rzeczowa
rzeczowa
pieniężna
pieniężna

280 000,00

217 246,50
132 791,90
105 000,00
80 000,00
74 699,06
70 000,00
59 400,00
49 500,00
47 881,80
46 489,85
44 200,00
32 640,00
31 792,26
27 460,00
24 696,00
21 500,00
20 910,00

Łącznie jest to kwota: 1 366 207, 37 zł.
Na zakup aparatu USG darowizny przekazało Miasto Jasło100 tys. oraz poszczególne gminy:
Gmina Jasło 32.858,00 zł, Gmina Skołyszyn 20.000,00 zł, Gmina Brzyska 6.600,00 zł,
Gmina Nowy Żmigród 10.000,00 zł, Gmina Tarnowiec 9.300,00 zł, Gmina Osiek Jasielski 6.000,00 zł,
Gmina Kołaczyce 10.000,00 zł
Ministerstwo Zdrowia przekazało na rzecz szpitala wsparcie rzeczowe w postaci środków ochrony
osobistej i środków dezynfekcyjnych.
Dziękuję wszystkim, którzy byli i są zaangażowani w pomoc dla Szpitala Specjalistycznego w
Jaśle. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania składam wszystkim wymienionym wyżej darczyńcom
oraz dyrekcji i pracownikom szpitala.
W imieniu dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki przekazuję
podziękowania wszystkim Radnym Rady Powiatu w Jaśle obecnej i poprzedniej kadencji za środki
finansowe na przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, inwestycji realizowanej
w latach 2018-2020 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” za kwotę
5 mln 100 tys. zł. Oddział został oddany do użytku w dniu 18 maja 2020 r. w 100. rocznicą urodzin Ojca
Świętego Jana Pawła II.

