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Szpital Narodowy przygotowuje kolejne
łóżka dla pacjentów COVID-19

Fot. Getty Images/iStockphoto

Iwona Sołtys z CSK MSWiA poinformowała, że rośnie liczba osób hospitalizowanych w Szpitalu
Narodowym. Szpital kompletuje personel medyczny niezbędny do przyjęcia kolejnych pacjentów;
aktualnie leczonych jest 214 osób, a do jutra (11 marca 2021) liczba dostępnych łóżek zostanie
zwiększona z 220 do 248.
Równolegle trwają także ostatnie prace związane z udostępnieniem pacjentom górnego piętra Szpitala
Narodowego, na którym dotychczas zorganizowany był punkt szczepień przeciwko COVID-19.
Pomiędzy 6 a 9 marca Centrum Koordynacyjne Szpitala Narodowego odebrało 117 zapytań o
możliwość przyjęcia pacjentów; zgodnie z obowiązującymi kryteriami zakwaliﬁkowanych zostało 90
pacjentów, co oznacza wzrost o 60 proc. w stosunku do poprzedniego, analogicznego okresu.
Ile łóżek jest ﬁzycznie przygotowanych dla pacjentów chorych na COVID-19, ile z nich jest
aktualnie udostępnionych i z czego wynika różnica?
Każdego dnia w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym obsługiwane są łóżka, na których
przebywają osoby chore oraz zapas łóżek wolnych, dostosowany do obecnej sytuacji epidemicznej w
Polsce, będący rezerwą dla osób, które mogą potrzebować hospitalizacji.
Pierwsza część szpitala tymczasowego na PGE Narodowym, która została uruchomiona w listopadzie
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2020 roku dysponuje 300 łóżkami. W drugiej części ﬁzycznie dostępne jest 200 łóżek.
W sumie na terenie PGE Narodowego przygotowane jest 500 miejsc dla osób chorych na COVID-19.
Wszystkie przygotowane łóżka mają dostęp do instalacji tlenowej, a w związku z tym, że szpital
posiada własny system pozyskiwania tlenu z powietrza, nie ma ryzyka, że go zabraknie. Dodatkowo,
zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, istnieje możliwość - jeśli zaistnieje taka potrzeba zwiększenia liczby łóżek do 1200.
Aby możliwe było uruchomienie kolejnych łóżek z puli 500 ﬁzycznie przygotowanych na PGE
Narodowym, szpital musi zapewnić personel medyczny, który będzie w stanie leczyć nowo przyjęte
osoby.
System dostosowywania liczby dostępnych łóżek i liczby pracującego przy nim personelu do potrzeb
wynikających z bieżącej sytuacji epidemicznej działa od początku funkcjonowania szpitala
tymczasowego. Dzięki niemu możliwe jest bardzo precyzyjne i efektywne zarządzanie pracą placówki.
Szpital cały czas poszukuje medyków gotowych do pracy przy kolejnych udostępnianych łóżkach.
Informacje o aktualnych rekrutacjach są dostępne pod adresem: cskmswia.pl/pl/praca/pracaspecjalizacje-i-programy-stazowe-w-csk-mswia-w-warszawie
Zasady kwaliﬁkacji pacjentów do przyjęcia w szpitalu tymczasowym
Zgodnie ze strategią walki z COVID-19, każdy pacjent wymagający hospitalizacji jest wstępnie badany
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), gdzie ustalany jest plan jego leczenia. Szpitale tradycyjne,
bo tylko takie posiadają SOR, po badaniu pacjenta podejmują decyzję, czy pacjent zostaje na
hospitalizacji, czy jego stan pozwala na relokację do jednego ze szpitali tymczasowych bądź - w
stanach łagodnych - do izolatorium. W praktyce oznacza to, że każdy pacjent przywożony karetką do
szpitala tradycyjnego musi zostać zbadany i jeżeli stan pacjenta na to pozwala, może on zostać
przetransportowany do szpitala tymczasowego.
Gdzie szukać aktualnych statystyk dotyczących Szpitala Narodowego?
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pomoc medyczną szpital tymczasowy udostępnia kolejne łóżka
z puli ﬁzycznie przygotowanych 500 sztuk. Zmiana liczby udostępnionych łóżek jest okresowo
publikowana na stronie szpitala tymczasowego, gdzie udostępniane są statystyki dotyczące:
liczby zapytań o możliwość przeniesienia pacjenta z innych szpitali;
liczbę przyjętych w danym okresie pacjentów;
liczbę pacjentów obecnych w szpitalu w momencie publikacji statystyki;
liczbę wszystkich pacjentów, którzy byli hospitalizowani;
liczbę łóżek udostępnionych w danym momencie, czyli łóżek, które znajdują się pod opieką personelu
medycznego.
Szczegółowe informacje o tym, jak konstruowany jest skład personelu medycznego są dostępne pod
adresem:
media.szpitalnarodowy.pl/aktualnosci/pr/644377/informacja-na-temat-zasad-zatrudniania-personeluw-szpitalu-tymczasowym
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