Szpital na Winiarach planuje
dodatkowy zbiornik na tlen.
Placówka złożyła wniosek o
dofinansowanie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, leczący chorych na
COVID-19, planuje instalację dodatkowego zbiornika na tlen
wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury tlenowej.
Placówka złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze
środków rządowych.
– Będziemy dostawiać w najbliższym czasie następny zbiornik
tlenu i modernizować instalację. Chcemy skorzystać ze
środków, jakie rząd przeznacza na tlenoterapię, która w
dobie covida jest bardzo ważna – zapowiedział podczas
piątkowej telekonferencji dyrektor płockiego WSzZ Stanisław
Kwiatkowski. Jak zaznaczył, wniosek placówki o
dofinansowanie instalacji nowego zbiornika tlenu i
modernizacji istniejącej infrastruktury tlenowej, złożony do
wojewody mazowieckiego i pozytywnie przez niego oceniony,
trafił już do Ministerstwa Zdrowia.
– Tlenu zużywa się bardzo dużo, nawet trzy tony dziennie.
Mamy uzgodnione dostawy, zarówno do szpitala wojewódzkiego,
jak i tymczasowego. Nie wyobrażamy sobie, żeby w tych
trudnych czasach mogło zabraknąć tlenu – powiedział
Kwiatkowski. Zwrócił przy tym uwagę, iż tlen konieczny jest
nie tylko do leczenia pacjentów covidowych, ale także innych
chorych oraz do ich rehabilitacji.
Obecnie WSzZ w Płocku posiada zbiornik tlenu o pojemności 10
ton i dodatkowo koncentrator, który na dobę produkuje 2 tony
tlenu – nowy zbiornik tlenu ma być mniej więcej tej samej
wielkości, co działający tam aktualnie.

Dyrektor płockiego WSzZ podkreślił, iż w dalszym ciągu
obserwowany jest tam trend spadkowy przyjęć pacjentów z
powodu COVID-19. Jak podał, w piątek rano przebywało tam 46
chorych tej grupy, w tym 26 w samym WSzZ, a 20 w będącym
oddziałem tej placówki szpitalu tymczasowym – w tym czasie
dwie osoby oczekiwały na wyniki testów w kierunku SARSCoV-2. Trend spadkowy istnieje i mam nadzieję, że on się
utrzyma – ocenił Kwiatkowski.
Odnosząc się do bieżącej pracy płockiego WSzZ na innych
oddziałach, dyrektor tej placówki zaznaczył, iż wciąż
przybywa tam pacjentów internistycznych, co sprawia, że
maleje tam liczba wolnych łóżek tego typu, np. w piątek na
oddziale kardiologii nie było ich wcale, a na oddziale
neurologicznym konieczne było zorganizowanie siedmiu tzw.
„dostawek”.
Jak przekazał Kwiatkowski, WSzZ otrzymał informację, że
Szpital Świętej Trójcy z powodu braku zabezpieczenia w tlen
wstrzymał do 6 maja przyjęcia na oddział covidowy, który
powstał tam na oddziałach internistycznym i pediatrycznym. –
W związku z tym będziemy w tym czasie praktycznie jedyną
lecznicą zabezpieczającą zdrowotnie rejon pół miliona
mieszkańców. To jest bardzo niepokojące – podkreślił
dyrektor płockiego WSzZ.
Kwiatkowski przypomniał, że w innych placówkach w regionie,
w tym w Sierpcu, Gostyninie, a także Ciechanowie,
działalność szpitalnych oddziałów o profilu internistycznym
jest obecnie ograniczona, co dodatkowo obciąża płocki WSzZ.
Jak dodał, dotyczy to także funkcjonowanie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.
WSzZ w Płocku ma 39 łóżek dla chorych na COVID-19, w tym 11
intensywnej terapii, na oddziałach zakaźnym i na OIOM-ie, a
w szpital tymczasowy ma 67 łóżek dla pacjentów tej grupy, w
tym 7 łóżek intensywnej terapii. WSzZ, oprócz działalności
leczniczej prowadzi też szczepienia przeciwko COVID-19 – od

końca grudnia 2020 r. do piątku wykonano tam 20 tys.
szczepień.

Fot. WSzZ Płock.

