Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

INWESTYCJE KOMR W ROKU 2022
Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat intensywnie wspiera i z powodzeniem finansuje działalność
Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku. Jesteśmy wdzięczni władzom
Województwa Mazowieckiego - na czele z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem – że również w roku 2022 ze
środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego udało się zrealizować niezwykle potrzebne
zakupy i zadania inwestycyjne.

W bieżącym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał do użytkowania dla KOMR dwa nowe pojazdy, tj.
Mercedes Benz Vito typu chłodnia do przewozu produktów spożywczych oraz Mercedes Benz Citan Tourer typu
minifurgon – auto osobowo-dostawcze. Łączna wartość przekazanych samochodów to 310 402,80 zł.
Dzięki środkom finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego udało nam się ostatnio zakupić bardzo
nowoczesny i funkcjonalny sprzęt rehabilitacyjny, z którego z powodzeniem już korzystają nasi Mieszkańcy. Łączna
wartość zakupionych urządzeń to 946 101,98 zł.
Pozyskany sprzęt to:
1. Przenośny (zewnętrzny) egzoszkielet EKSO do reedukacji chodu wraz z modułem oraz kontrolerem - jest to u
rządzeniepomagające w wykonywaniu ruchów wstawania z krzesła oraz siadania na nim, uczy przenoszenia
ciężaru ciała między kończynami, wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe;
2. Dwa podnośniki sufitowe wraz z szynami i siedziskami - Heymer Uno Light- niezbędne do pielęgnacji dla osób
wymagających pomocy przy czynnościach życia codziennego;
3. Dwa podnośniki sufitowe typu suwnicowego wraz z szynami, łukami, uchwytami, trawersami i siedziskami –
Heymer Uno Light;
4. Zestaw do megnetostymulacji wraz ze sterownikiem i wyposażeniem - Viofor JPS System Classic który, ma
poprawić czynności ruchowe, działa przeciwbólowo zmniejsza napięcie mięśniowe i spastyczność;
5. Aparat do terapii uciskowej z mankietami - LYMPHATRON DL1200H- urządzenie służące do terapii
przeciwobrzękowej, związanej z zaburzeniami krążenia limfy;
6. Urządzenie (system) do ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczeń równoważnych oraz ćwiczeń wstawania
i siadania - Cyfrowa platforma treningowa ActivLife.
Ponadto w roku bieżącym zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja dachu w części A KOMR w
Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do Dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego
(pracowniczego)”. Modernizacja pokryć dachowych Ośrodka była konieczna ze względu na ich zły stan techniczny
wynikający z blisko 30 – letniego użytkowania. Całkowity koszt wykonania modernizacji ok. 3870 m2 powierzchni
dachów wraz z nadzorami wyniósł kwotę 1 513 713,06 zł.
Niezwykle istotnym z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania KOMR w Dąbku był również zakup inwestycyjny
związany z nabyciem i zainstalowaniem nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN w postaci
nowoczesnej centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem towarzyszącym PANASONIC. Środki finansowe na ten cel
pochodzące również z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosły kwotę 69 429,81 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W KOMR W ROKU 2022 ZE
ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYNIOSŁA DOTYCHCZAS KWOTĘ 2 839 647,65 ZŁ.

1

