Koronawirus dobił mojego kolegę...
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Epidemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo. Odnotowano już ponad 56 mln zakażeń. Zmarło 1
355 631 osób. W Polsce ponad 796 tys. osób jest zakażonych. Zmarło 12 088 osób. Ratownicy
medyczni idą na pierwszy ogień w walce z koronawirusem. Często ponoszą za to wysoką cenę. Tracą
życie. Krzysztof Wilczek, ratownik medyczny pracujący w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej
opowiedział w rozmowie z Medexpressem poruszająca historię swojego 47-letniego kolegi, który
niedawno zmarł powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Miał też koronawirusa.
- Mój kolega chorował na niewydolność krążeniowo-oddechową od dłuższego czasu. Niestety ostatnio
zaraził się też koronawirusem. To go tylko dobiło, ponieważ choroba nasiliła się podczas zakażenia Ratownik, pomimo że od dłuższego czasu źle się czuł, to chodził do pracy. A wszystko dlatego, że nie
było komu go zastąpić. Leczył się sam. Sięgał po farmaceutyki, które miał pod ręką. Nie narzekał,
choć myślę, że był w fatalnym stanie. Starał się ukrywać swoją chorobę także przed rodziną. W końcu
nie wytrzymał psychicznie. Napisał do rodziny list, w którym wyznał, że jest ciężko chory i nie chce,
aby bliscy patrzyli na to, jak umiera. Po napisaniu listu zaginął. Rodzina rozpoczęła poszukiwania.
Znaleziono go w lesie (po kilku godzinach od napisania tego listu). Przewieziono w ciężkim stanie do
szpitala. Niestety było już za późno, aby go uratować. Kolega zmarł - powiedział Wilczek.
- To bardzo przykra sytuacja. Niestety kolega jest dowodem na to, że ratownicy są często na skraju
wytrzymałości ﬁzycznej i psychicznej. Pracujemy po 350 godzin w miesiącu. Nie mamy czasu dla
siebie ani dla rodziny. Trudno jest walczyć o zdrowie pacjentów i swoje w takich warunkach - dodał.
Przypomnijmy:
W czwartek MZ poinformowało na Twitterze o 23 975 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia
#koronawirus z województw: śląskiego (4377), mazowieckiego (3041), wielkopolskiego (2153),
dolnośląskiego (1808), małopolskiego (1670), pomorskiego (1499), łódzkiego (1288),
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zachodniopomorskiego (1185), lubelskiego (1108),podkarpackiego (1096), warmińsko-mazurskiego
(1025), świętokrzyskiego (945), kujawsko-pomorskiego (940), opolskiego (682), lubuskiego (641),
podlaskiego (517).
Z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi
schorzeniami zmarło 513 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 796 798/ 12 088 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby
zmarłe).
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