КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1797 София , бул. „Д-р Г..М.Димитров № 42”,тел.(02)982 61 63, факс (02) 982 62 10

Уважаеми колеги следователи и съдебни служители,
Във връзка с дарителската кампания за закупуване на апарат за
плазмофереза Ви уведомяваме, че към дата 08.12.2020г. в откритата
набирателна сметка са постъпили малко над 171 хиляди лева.
Направихме проучване за най-съвременните такива апарати на пазара,
които да са висококачествени и надеждни диагностикуми, и с необходимата
експертна помощ при въвеждането им и в хода на ежедневната работа, както и
за последващ сервиз, инсталиране, пускане в действие, гаранционен и
извънгаранционен сервиз на апаратурата.
От разгледаните предложения се спряхме на апарат AURORA на
производителя Fresenius Kabi, предлаган на българският пазар от „Антисел
България“ ООД.
Автоматизираните устройства, които ще бъдат дарени, са от най-ново
поколение на германска компания, лидер в производството на такъв вид
апарати. Апаратите осигуряват лесно и бързо събиране на висококачествена
плазма. Събраната плазма е почти напълно пречистена от кръвни клетки.
Качеството и високото ниво на пречистване на плазмата се дължи на
уникалната технология на работа на апарата - въртяща се мембрана в
комбинация с филтрация. С една процедура, от един донор могат да се съберат
до 3 терапевтични дози плазма.
На ведомствения сайт на НСлС в секция „Съобщения“ са качени
разяснителни бележки с подробности на цените на апаратите и консумативите
към тях и подробна информация за апаратите. Средствата след превеждане на
гласуваните суми и от СБКО се очаква да стигнат за закупуване на два нови
апарата от по 75 хиляди лева и три рециклирани такива от по 15 хиляди лева
единия.
Направи се проучване съвместно с Асоциация на прокурорите за
лечебните заведения, които в момента се нуждаят от такава апаратура и да им
се дари закупената от КСБ и АПБ, като е искано мнението на представители
на Националния оперативен щаб и Министъра на здравеопазването. Ще се
съобразим при предоставянето на апаратурата с препоръките на
компетентните медицински институции. Разяснено ни бе, в кои болници в
страната има нужда и същевременно тези, за които вече е закупена и
предоставена такава медицинска апаратура, като това да включва и
възможността, същата да бъде ефективно използвана, да има обучен персонал
и условия за извършване на тези манипулации и не на последно място,
достатъчен брой граждани преборили коварния вирус и желаещи да дарят така
необходимата кръвна плазма.
УС НА КСБ
За допълнителна информация се обръщайте към Петко Петков и Стефан
Петров

