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Wiceprezes NRPiP:

W szpitalach psychiatrycznych jest
coraz więcej zakażonych pacjentów

Mariola Łodzińska

Z epidemią koronawirusa zmaga się system opieki zdrowotnej na całym świecie. Cały czas rośnie
liczba zarażonych. Odnotowano już ponad 50 mln zakażeń. W Polsce w poniedziałek MZ
poinformowało o 21 713 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia. O tym, jak wygląda
sytuacja w szpitalach psychiatrycznych podczas pandemii - opowiedziała Medexpressowi wiceprezes
NRPiP Mariola Łodzińska.
W szpitalach psychiatrycznych jest coraz więcej zakażonych pacjentów. A wszystko dlatego, że
pacjenci rzadko kiedy są testowani na koronawirusa.
- Ostatnio doszło do dramatycznej sytuacji w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, gdzie
żaden pacjent nie był testowany na koronawirusa. Chory został przewieziony do szpitala
specjalistycznego. Okazało się, że był zakażony COVID-19. Jego stan był bardzo poważny. Pacjent
zmarł. W wyniku zaistniałej sytuacji przetestowano wszystkich pacjentów wspomnianego oddziału
psychiatrycznego. Okazało się, że 70 proc. z nich jest zakażonych COVID-19 - powiedziała Łodzińska.
Zdaniem wiceprezes NRPiP szpitale psychiatryczne nie są przygotowane do zajmowania się
zakażonymi pacjentami. - Panuje w nich system pawilonowy, są tam bardzo duże oddziały czasem
nawet 70-łóżkowe (wszystko zależy od szpitala i jego struktury organizacyjnej) - wyjaśniła Łodzińska Jest niezwykle trudno w takich warunkach zadbać o bezpieczeństwo pacjentów, personelu,
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zorganizować pracę w taki sposób, by oddzielić faktycznie zdrowych od chorych - dodała.
Co więcej nie przeprowadza się testów wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach
psychiatrycznych. - Jeśli personel zarazi się koronawirusem stanowi zagrożenie dla pacjentów.
Pielęgniarki są zmuszone wówczas pójść na kwarantannę. Trzeba je zastąpić innymi. Nie jest to łatwe.
A wszystko dlatego, że praca z pacjentem psychiatrycznym wymaga dużych umiejętności, chociażby
nawiązywania relacji z pacjentem, porozumiewania się z nim, odczytywania jego potrzeb. Nie każda
pielęgniarka ma ku temu predyspozycje - powiedziała Łodzińska.
- Choremu psychiatrycznie pacjentowi trzeba np. wyjaśnić, dlaczego musi być izolowany i zachować
reżim bezpieczeństwa. Jest to trudne zadanie. U pacjentów będących w kryzysie nasila się lęk,
niepokój związany z wydarzeniami, które mają dookoła niego miejsce. Pacjenci potrzebują wsparcia
rodziny, ciepła, bliskości. Podczas pandemii brakuje im kontaktu z najbliższymi osobami najbliższymi,
relacji interpersonalnych z rodziną. Pielęgniarki w tych trudnych chwilach tym bardziej muszą wykazać
się empatią w stosunku do chorego - dodała.
W poniedziałek NRPiP przygotuje pismo do RPP ws. opracowania standardu testowania zarówno
pacjentów, jak i personelu na oddziałach psychiatrycznych. - Pacjenci psychiatryczni powinni być
traktowani na równi z innymi. Niestety psychiatria jest pomijana, dlatego, że chorzy nie potraﬁą o
siebie walczyć - powiedziała Łodzińska. - Przez wiele lat pracowała na oddziale psychiatrycznym.
Uważam, że należy zadbać o pacjentów. Mam nadzieję, że resort zdrowia podejmie odpowiednie
działania, aby w najbliższym czasie zapewnić bezpieczeństwo chorym - dodała.
Przypomnijmy:
9 listopada resort zdrowia poinformował o 21 713 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia
koronawirusem z województw:
śląskiego (4373),
małopolskiego (2650),
wielkopolskiego (1983),
dolnośląskiego (1719),
mazowieckiego (1630),
łódzkiego (1269),
podkarpackiego (1260),
lubelskiego (1201),
pomorskiego (1122),
kujawsko-pomorskiego (1018),
zachodniopomorskiego (819),
warmińsko-mazurskiego (694),
opolskiego (591),
lubuskiego (543),
podlaskiego (497),
świętokrzyskiego (344).
Z powodu #COVID19 zmarło 45 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi
schorzeniami zmarło 128 osób.
Aktualna liczba zakażonych koronawirusem: 568138/8 045 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym
osoby zmarłe).
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