Nie ruszy oddział intensywnej
opieki medycznej w szpitalu
tymczasowym w Płocku. Brak
pielęgniarek
Od poświątecznego wtorku, czyli 6 kwietnia, miał ruszyć w
szpitalu tymczasowym w Płocku oddział intensywnej terapii. –
Sprawa się skomplikowała z powodu pielęgniarek
anestezjologicznych – mówił Stanisław Kwiatkowski, dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku podczas
dzisiejszej telekonferencji prasowej.
– Dziś o godz. 12:30 spotykamy się z kierownictwem placówki
tymczasowej i będziemy rozmawiać o rozwiązaniu tego problemu
– dodał dyrektor. Wyjaśnił również, że do uruchomienia OIM w
szpitalu tymczasowym potrzeba od 18 do 20 pielęgniarek, oraz
6-8 lekarzy. Podkreślił, że zwiększona liczba personelu na
oddziałach covidowych wynika z 3-4 godzinnych zmian. – Nikt
nie wytrzyma w kombinezonie i masce osiem godzin na
oddziale. Personel musi się zmieniać.
Dyrektor Kwiatkowski zapowiedział, że jeżeli nie uda się
uruchomić OIM-u, to kierownictwo placówki podejmie decyzję o
uruchomieniu kolejnego modułu w szpitalu tymczasowym, czyli
22-24 łóżka. Nie ukrywał, że bardzo odciążyłoby placówkę
uruchomienie łóżek covidowych w Szpitalu św. Trójcy. – Mają
tam personel, a do tymczasowego musimy ściągać ludzi –
podkreślił. Dyrektor zaznaczył, że wypełnione są szpitale
covidowe w Sierpcu oraz w Gostyninie. – W tej sytuacji
możemy liczyć tylko na siebie.
Szef szpitala wojewódzkiego wyraził swój pesymizm w stosunku
do działania oddziału interny. – Myślę, że w tym tygodniu
nastąpi sytuacja krytyczna. Łóżek na internie może zabraknąć

– podkreślił. Dodał, że w lecznicy na Winiarach mają obecnie
12 wolnych łóżek na internie. – Na taki rejon to jest nic –
stwierdził.
Uruchomienie oddziału intensywnej terapii w płockiej
placówce tymczasowej to dziesięć łóżek dla osób chorych na
koronawirusa w najcięższym stanie. Do tej pory do szpitala
trafiają jedynie pacjenci bez chorób towarzyszących. W
przypadku pogorszenia ich stanu zdrowia muszą zostać
przewiezieni do szpitala wojewódzkiego.
We wtorek w płockim szpitalu przebywa 113 pacjentów z
potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Z tego 49 przebywa w
szpitalu tymczasowym.

