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poddanych kwarantannie. 18 pod nadzorem
epidemiologicznym
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W piątek, 27 marca na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłosiła się kobieta u której, jak się
później okazało test potwierdził zakażenie covid-19. Pracownicy szpitala, którzy mieli z nią
bezpośredni kontakt poddani zostali kwarantannie. Pacjentka hospitalizowana jest w
szpitalu zakaźnym w Łodzi.
Osoby, który miały bezpośredni kontakt z zakażoną poddane zostały kwarantannie. Po siedmiu
dniach pobrany zostanie od nich wymaz, który pozwoli na potwierdzenie, bądź wykluczenie
zakażenia.
– Bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, pobieramy i dostarczamy do laboratorium
wymazy. Działamy przy pełnej współpracy z miejscowym sanepidem. Tę współpracę oceniam na
bardzo wysokim poziomie – mówi w rozmowie z „Głosem” Dariusz Diks, zastępca dyrektora szpitala
ds. medycznych.

Lekarze, pielęgniarki, salowe, pracownicy ochrony zdrowia to jedna z najbardziej narażonych grup w
pandemii koronawirusa. Mimo powtarzanych apeli, by osoby, które zauważyły u siebie niepokojące
objawy wskazujące na możliwość zakażenia covid-19, nie zgłaszały się bezpośrednio do lekarzy, jak
pokazuje praktyka, w sytuacji zagrożenia ignorują instrukcję.
To o czym mówią medycy to potrzeba dysponowania tzw. szybkimi testami, umożliwiającymi niemal
natychmiastowa diagnozę, w praktyce pozwalające zarządzającym szpitalem podjąć decyzję o
odsunięciu pracownika od stanowiska pracy lub nie. Niestety WSZ wciąż szybkimi testami nie
dysponuje.
– Każdy pacjent z ostrą niewydolnością oddechową traktowany jest przez nas jako osoba potencjalnie
zakażona. Do każdego pacjenta pochodzimy z dużą ostrożnością, odpowiednio zabezpieczeni – o
stosowanych środkach ostrożności – mówi lekarz.
WSZ, podobnie, jak inne szpitale w całym kraju wymagają natomiast doposażenie w niezbędne
środki ochrony osobistej.

Pomóżmy szpitalowi
Ich wsparcie dla nas jest nieocenione. W tych trudnych chwilach możemy liczyć właśnie na
nich. Muszą być bezpieczni, by sami nie byli narażeni na koronawirusa.
Zarządzający szpitalem dziękują za dotychczasową pomoc jaka w ostatnich dniach popłynęła
do WSZ z różnych środowisk, od mieszkańców. Niestety, lista potrzeb wciąż jest bardzo
długa, a zasoby, którymi dysponują pracownicy kurczą się w niepokojącym tempie.
Szpital potrzebuje indywidualnych środków ochrony: kombinezonów, przyłbic, gogli,
fartuchów ochronnych.
W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę covid-19, szpital zwrócił się do mieszkańców z prośbą o
wsparcie finansowe.
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