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Minister zdrowia:

Wprowadzimy testy antygenowe do zespołów
ratownictwa medycznego

Fot. MedExpress TV

W środę o godz. 14. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ
Filipa Nowaka.
Minister zdrowia:
Dzisiaj odnotowaliśmy 15 362 nowych zakażeń. Wynika to z przejścia na inny system sprawozdawczości,
do tej pory bazowaliśmy na rejestrach sanepidu, które były w sposób centralny raportowane. Ten system
charakteryzował się opóźnieniami.
Ten wcześniejszy system sprawozdawczości nie pokazywał stanu bieżącego tylko stan sprzed min. doby.
Nowy system ma zupełnie inną jakość. Polega na zapisach informatycznych, które wpisywane są już na
poziomie laboratorium do systemu.
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To opóźnienie, które zlikwidowaliśmy powoduje przesunięcie momentu, kiedy pokazujemy, gdzie jesteśmy
w pandemii. Mimo pewnej tendencji zmniejszenia, to dzienna liczba zachorowań 10-15k to wciąż ogromne
obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej.
Ten bezpiecznik, który wprowadziliśmy, zadziałał, bo liczba zachorowań jest mniejsza, ale obserwujemy
również, że w skali ogólnopolskiej pojawiają się dni, kiedy liczba hospitalizacji maleje.
Mamy bardzo dużą liczbę zgonów. Dzisiaj mamy liczbę, która jest największa w całej epidemii. To
najtrudniejsze zagadnienie. Intensywnie pracujemy, żeby na każdym etapie procesu leczniczego zapewnić
takie rozwiązania, które będą ją zmniejszały.
Pierwszym kluczowym zagadnieniem jest, żeby zespoły ratownictwa medycznego działały w sposób
sprawniejszy, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie testów antygenowych do zespołów
ratownictwa medycznego.
Testy antygenowe są kluczowe, bo szybkie oznaczenie pacjenta, czy jest pozytywny, czy negatywny
ułatwia prowadzenie ścieżki tego pacjenta. Pacjent z wynikiem pozytywnym nie będzie obciążał SORu i
traﬁ od razu do szpitala covidowego.
Mamy system, który pozwala monitorować liczbę łóżek, żeby zespoły wiedziały, gdzie mogą być kierowane
z pacjentem. Tu bardzo chcę podziękować za wsparcie , którzy w realny sposób polepszyli jakość tego
systemu.
Przygotowaliśmy program oparty o wykorzystanie pulsoksymetrów. Ten system się rozwija. Objęliśmy nim
już ok. 500 pacjentów. Chcielibyśmy, żeby wszyscy pacjenci z pozytywnym wynikiem byli do tego
programu włączeni i otrzymali darmowo pulsoksymetr.
Szpitale tymczasowe są naszą ostatnią, czwartą linią obrony, którą będziemy wykorzystywali przy
ewentualnej 3. fali pandemii, bo takie ryzyko nad nami wisi. Może nałożyć się na szczyt zachorowań
grypowych, który ma miejsce w okolicy lutego/marca.
Szpitale tymczasowe, które teraz przygotowujemy w każdym województwie, są naszym zabezpieczeniem,
gdyby ta trzecia fala się pojawiła. To oznacza, że na pewno do marca nie będzie można się wycofać z
budowy czy działania szpitali tymczasowych.
Ta trzecia fala nie jest nieunikniona. Zależy od naszego zachowania, od tego jak w najbliższym czasie
będziemy się zachowywali. Stąd nasza decyzja o skumulowaniu ferii w jednym terminie, które powinny
odbyć się pod hasłem #ZostańWDomu.
Na forum europejskim prowadzone są rozmowy o tym, żeby skoordynować swoje decyzje. Ostateczne
decyzje dot. tego jak będą w ferie wyglądały różne obostrzenia będą powiązane z tym, jakie rozwiązania
będą ustalone w mechanizmie europejskim.
Nadal głównym zabójcą w Polsce jest nowotwór i choroby kardiologiczne. Przygotowaliśmy takie
rozwiązanie, które ma wesprzeć ﬁnansowo ośrodki onkologiczne i zapewnić pacjentom onkologicznym
dostęp do szpitali.
25 listopada resort zdrowia poinformował o 15 362 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia
koronawirusem z województw: śląskiego (1941), mazowieckiego (1577), wielkopolskiego (1420), kujawskopomorskiego (1321), pomorskiego (1126), zachodniopomorskiego (1011), łódzkiego (1010), małopolskiego
(933), lubelskiego (932), warmińsko-mazurskiego (858), dolnośląskiego (825), podkarpackiego (590),
lubuskiego (504), opolskiego (459), podlaskiego (449), świętokrzyskiego (303). 103 zakażenia to dane bez
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wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 152 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi
schorzeniami zmarły 522 osoby.
Liczba zakażonych koronawirusem: 924 422/ 14 988 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba
zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy
na opiekę dla osób, które były podopiecznymi domów pomocy społecznej, zachorowały na kCOVID-19 i
przebywają w izolatoriach. Finansowanie całodobowej opieki zostanie zwiększone z 220 złotych do 270 i
330 złotych.
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