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Odpowiadając na zgłoszone przez Pana Radnego zapytanie podczas obrad XX 

sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 26 stycznia 2012 r. oraz w nawiązaniu do wcześniejszej 

informacji dotyczącej rozmieszczenia przenośnych defibrylatorów na terenie naszego 

miasta, pragnę podkreślić, że placówki dysponujące tymi automatycznymi urządzeniami 

reanimacyjnymi HeartSine Samaritan PAD typ SAMP 300P na podstawie podpisanych 

umów użyczenia, zostały wskazane do ich posiadania ze względu na organizowane przez 

te placówki imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, często o charakterze masowym, 

co stanowi dodatkowe zabezpieczenie medyczne i daje możliwość szybkiej reakcji 

na ewentualne sytuacje powodujące zagrożenie życia ludzkiego. 

Przychodnie miejskie również wytypowane zostały ze względu na konieczność 

udzielania szybkiej pomocy medycznej, tak by stworzyć warunki do udzielenia 

natychmiastowej pomocy osobie w stanie zagrożenia życia, gdyż w większości na terenie 

placówek ochrony zdrowia znajdują się osoby z problemami zdrowotnymi, a w przeszłości 

zdarzały się sytuacje nagłych zasłabnięć i stosowania działań reanimacyjnych. 

W obecnym stanie umieszczenie w radiowozach Straży Miejskiej defibrylatorów 

wiązałoby się z dokonaniem alokacji istniejących zasobów, co nie wydaje się dobrym 

rozwiązaniem. 

Komendant Straży Miejskiej ocenił, że wybór placówek do rozmieszczenia urządzeń 

reanimacyjnych został dokonany właściwie i nie można teraz pozbawić żadnej z nich 
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Zdaniem Komendanta Straży Miejskiej najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie 

4 defibrylatorów i wyposażenie każdego z trzech samochodów, którym dysponuje Straż 

Miejska a także zainstalowanie tego urządzenia na stanowisku dowodzenia 24 h 

( dyspozytorni) w budynku Straży Miejskiej. 

Strażnicy miejscy mają bowiem prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej przy wykonywaniu obowiązków służbowych, często uczestniczą 

w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia a posiadanie takiego przenośnego 

urządzenia reanimacyjnego wzmocniłoby skuteczność działania w tym zakresie. 

Uważam, podobnie jak Pan Radny, że strażnicy miejscy, po odpowiednim 

przeszkoleniu z zakresu Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej i Automatycznej 

Defibrylacji Zewnętrznej z użyciem przenośnego defibrylatora, mogliby nieść pomoc 

potrzebującym, zwłaszcza teraz w sytuacji ograniczonych możliwości ratownictwa 

medycznego na terenie naszego miasta. 

W budżecie miasta Zgierza w 2012 roku nie zaplanowano środków finansowych 

na zakup przenośnych defibrylatorów. 

Mam nadzieję, że pomysł ten podzielą inni radni Rady Miasta Zgierza przy 

przeznaczeniu miejskich środków budżetowych na ten ważny cel, w sytuacji pojawienia się 

możliwości zrealizowania tego zakupu. 
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