TISKOVÁ ZPRÁVA z 13.3.2020
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Informace spoluobčanům
Jako jedna z prvních nemocnic v republice jsme měli vypracovaný Pandemický plán aktualizovaný na variantu
COVID-19, a to již 25.2.2020. Krizový štáb nemocnice zvýšil dne 10.3.2020 aktivaci pandemického plánu z fáze
0 ( riziko zavlečení – importu ) do fáze 1 ( předpoklad komunitního šíření ) infekce COVID-19 v regionu FM.
Kritická epidemiologická zátěž, jak již jsme informovali, nastala před 14 dny s návratem velkého množství
spoluobčanů z jarních prázdnin z rizikové oblasti severní Itálie. Bohužel musíme konstatovat, že karanténní
režim u této skupiny obyvatel byl minimální a navíc další občané města do rizikové oblasti dále cestovali.
Bohužel také víme o případech, kdy lidé při vstupní triáži zapírali, že se vrátili z postižených oblastí, a to proto,
aby mohli jít na pravidelnou ambulantní kontrolu.
S aktivací fáze 1 pandemického plánu jsme plošně v nemocnici ukončili neakutní péči a rozhodli o vybudování
vlastního infekčního pavilonu. Současně jsme zahájili plošné testování všech nově příchozích pacientů
k hospitalizaci se symptomatologií respiračního onemocnění/virózy a dále testování všech zdravotníků
v počínající fázi virózy tak, abychom onemocnění COVID-19 zachytili včas a minimalizovali tak rizika přenosu
na pacienty a na další zdravotníky.
Ke dni 12.3.2020 evidujeme prvního pozitivně testovaného zdravotníka z gynekologicko-porodního oddělení
s lehkým průběhem onemocnění - byla zahájena jeho ambulantní léčba a do karantény byli preventivně
posláni všichni zdravotníci z rizikového kontaktu. Dle našeho trasování šlo o komunitní nákazu, tedy o
onemocnění, které bylo získáno v populaci – zdravotník nikde necestoval, dokonce zrušil na základě pokynu
krizového štábu nemocnice svou dovolenou, a to bez kompenzace cestovní kanceláře. Krizový štáb nemocnice
se rozhodl z preventivních důvodů omezení šíření nákazy ukončit provoz gynekologicko-porodního oddělení,
a to na dobu minimálně 14 dnů.
V současnosti jako největší problém řešíme příliš dlouhé čekání na výsledek laboratorních testů (12-20 hodin).
Naším cílem je dosáhnout času max. 2hod., tak abychom mohli adekvátně reagovat na případný vysoký počet
závažně nemocných v případě explozivního šíření infekce mezi obyvateli.
Nemocnice velmi kvituje všechna restriktivní populační opatření ze strany státu a doufá v jejich dodržování ze
strany obyvatel. Jedině tak lze zabránit velké vlně (v zahraničí přirovnávané k tsunami) závažně nemocných
akutních pacientů, která bude nad kapacitní možnosti zvládnutí ze strany nemocnice.
Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že při plném průběhu epidemie je nemocí případně karanténou vyřazeno
50 % zdravotníků, což je rovněž alarmující.
Vyzýváme spoluobčany, aby s banálními problémy nevyhledávali nemocnici, pacienti s lehkým průběhem
respiračního onemocnění a virózy budou směřováni do domácí léčby na základě konzultace.
Doufáme, že všechna restriktivní opatření zpomalí šíření epidemie natolik, že budeme schopni zvládat naše
fungování o všechny akutní závažně nemocné pacienty, tedy nejenom ty pandemické.
Všichni zaměstnanci nemocnice udělají maximum, aby zminimalizovali šíření nákazy v nemocnici a důrazně
žádáme pacienty a veřejnost o disciplínu a dodržování základních pravidel slušnosti.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že tuto situaci společně zvládneme.
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