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W imieniu własnym ale przede wszystkim mieszkańców naszego miasta zwracam się do 
Pana Prezydenta, a także za Pana pośrednictwem do Państwa Radnych o rozważenie możliwości 
zarezerwowania w przyszłorocznym budżecie kwoty w wysokości 180 tys . zł na zakup dla trzech 
ZRM w Zgierzu urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. 
Moja interpelacja podyktowana jest także złożonym we wrześniu pismem przez Dyrektora 
Naczelnego WSRM Pana Krzysztofa Janeckiego do Pana Prezydenta w przedmiotowej sprawie. 
Zaznaczę tu , że Pan Dyrektor w tej sprawie zwrócił się do wszystkich samorządów na terenie 
naszego województwa. 
Z uwagi na fakt, iż stawiki ryczałtu dobowego za funkcjonowanie zespół ratownictwa medycznego 
nie zmieniły się w ciągu ostatnich ośmiu lat, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego nie 
posiada środków, które mogłaby zaangażować w zakup tego rodzaju sprzętu. 

System mechanicznej kompresji klatki piersiowej jest przenośnym narzędziem, stworzonym 
w celu eliminacji problemów wynikających ze stosowania procedury ręcznej kompresji klatki 
piersiowej . 
System umożliwia zastąpienie jednego z członków ZRM w trakcie reanimacji, co przy 
dwuosobowych składach ZRM, które obecnie są w Systemie PRM jest niezwykle istotne. 
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji na podstawie wielu randomizowanych badań ustaliło 
algorytm postępowania u pacjentów w stanie zatrzymania krążenia. 
Udowodniono, iż kluczowe dla uzyskania powrotu spontanicznego krążenia i oddechu oraz powrotu 
do zdrowia są dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej (mocno, szybko i bez przerwy). 
Badania wykazują istotnie większą skuteczność oraz efektywność i lepsze rezultaty przyrządowego 
masażu serca , w porównaniu z masażem ręcznym. 
Ponadto, pacjent reanimowany przy użyciu tego urządzenia może być jednocześnie transportowany 
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co nie jest możliwe przy tradycyjnej resuscytacji, ponieważ 
w momencie transportu pacjenta w stanie zatrzymania krążenia w przedziale medycznym znajduje 
się tylko jeden ratownik medyczny. 
W Zgierzu stacjonują 3 zespoły podstawowe w dwuosobowym składzie i jeden ZRM 
specjalistyczny z lekarzem( który zabezpiecza cały powiat zgierski). 
W roku 2018 ZRM na terenie naszego miasta udzieliły pomocy 7817 pacjentom a w roku bieżącym 
od 1 stycznia do 30 września 5906 pacjentom. 

Pozyskanie powyższych urządzeń dla ZRM w Zgierzu w znacznym stopniu usprawniłoby 
pracę zespołów dwuosobowych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo naszych mieszkańców . 
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W odpowiedzi na złożoną interpelacje w sprawie zakup urządzeń do mechanicznej kompresji 
klatki piersiowej dla trzech zespołów ZRM w Zgierzu oraz zabezpieczenia kwoty 180 tys. zł 
w przyszłorocznym budżecie, chciałbym poinformować, że zdrowie i życie naszych 
mieszkańców to temat bardzo ważny również dla mnie. Z przykrością przyjmuje informację, 
że stawki ryczałtu dobowego za funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego nie 
zmieniały się w ciągu ostatnich ośmiu lat, dlatego rozumiem problemy z jakimi na co dzień 
spotykają się zespoły ratownictwa medycznego. Niemniej jednak w temacie zaproponowanym 
przez Panią Radną należy przeanalizować możliwości prawne przekazania sprzętu 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego z uwagi na fakt, iż nie jest to placówka miejska 
oraz możliwości projektu budżetu miasta na rok 2020 w celu zarezerwowania ewentualnych 
środków na zakup sprzętu. 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

www.umz.zgierz.pl 
www.miasto.zgierz.pl 

tel. (42)714 31 00 
fax (42) 714 31 14 

e-urzad(5)um7.7pipr7 ni 


