
DLA KOGO ZBIERAMY ŚRODKI:

W bardzo trudnej sytuacji znalazły się wszystkie szpitale na Ukrainie. Nawiązaliśmy

kontakt z położnymi pracującymi w dwóch z nich. Są to Dom Macierzyński nr 3 Rady

Miejskiej Mikołajowa i Szpital Położniczy nr 4 w Zaporożu. Co miesiąc w każdym z tych

szpitali położne przyjmują około stu porodów.

NA CO ZBIERAMY ŚRODKI (ceny orientacyjne) :

 Jednorazowy zestaw porodowy (narzędzia + obłożenie) - 1 sztuka ok. 45 zł)
 Jednorazowy zestaw porodowy noworodkowy (pielucha tetrowa, czapeczka, miarka

centymetrowa jednorazowa, 2x serweta fizelinowa, 1x serweta z podszyciem
nieprzemakalnym) /12 sztuk w opakowaniu/ - ok. 700zł

 Nici chirurgiczne rozpuszczalne z igłą: rozm. 1 ; 1/2koła okrągła ; HR48 ; 90cm
(opakowanie po 12 sztuk; ok. 145zł)

 Kaniula dożylna, wenflon KD-FIX /50 szt. ok. 37zł)
 G18 – 1.3x45 mm /zielony/
 Kaniula dożylna, wenflon KD-FIX ; G20 – 1.1x32 mm (50 szt. mok 37zł)
 Nelatonowy cewnik rozm 10 (50 sztuk ok. 90zł)
 Nelatonowy cewnik rozm 12 (50 sztuk ok. 90 zł)
 Cewnik Foleya rozm. 14 (10 szt. ok. 32 zł)
 Cewnik Foleya rozm. 16 /10 szt. ok. 32 zł)/
 Wzierniki jednorazowe ginekologiczne (100 szt. ok. 156zł))
 Aparaty do kroplówek (ok. 2,30 zł sztuka)
 Rękawiczki jednorazowe niejałowe (S, M, L) (100 szt. ok. 20 zł)
 Rękawiczki jednorazowe jałowe (6, 7, 8) (ok. 15 zł za pudełko)
 Środek antyseptyczny do skóry (odkażanie) (ok. 20 zł za butelkę 250 ml)
 Środek antyseptyczny do odkażania ran (ok. 32 zł za butelkę 250 ml)
 Środek dezynfekujący do pomieszczeń (o. 20 zł.)
 Fartuch flizelinowy jednorazowy ( 10 szt. ok. 30 zł)
 Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy (ok. 8 zł)
 Fartuch foliowy niejałowy (100 szt. 40 zł)
 Gaziki jałowe10x10 (sztuk 2 ; ok. 0,75 zł)
 Gaziki niejałowe 10x10 (100 sztuk ok. 10 zł)
 Gaziki jałowe 5x5 (0,38 zł za 2 szt.)
 Gaziki niejałowe 5x5 (100 sztuk ok. 3,60 zł)
 Wkładki połogowe (podpaski) jedna paczka ok.10 zł
 Podkłady medyczne niejałowe 90x60 (op. 100 sztuk ok. 120 zł)
 Nici chirurgiczne rozpuszczalne z igłą: rozm. 1 ; 1/2koła okrągła ; HR48 ; 90cm

(opakowanie po 12 sztuk; ok. 150 zł)



SPRZĘT:

 Lampy ładowalne Ok. 150-200zł sztuka
 Materace dziecięce z ogrzewaniem Ok. 150-200zł sztuka
 Aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków - od 38 tysięcy zł.

LEKI:

 Oksytocyna w amp. 5j.m
 Tobrex (krople do oczu niemowląt)
 Methergina (podanie dożylne, domięśniowe)
 Oxycodone 10 amp./1 ml
 Paracetamol 1g 100 ml, iv (10 szt.)
 Ketonal 100mg/2 ml (10 amp.)
 Biofazolin 1g
 Plasmalyte 500ml
 Sól Fizjologiczna (Natrium chloratum) fres 0,9% 500ml
 Glucosum, 5%, iniekcje


