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Karvinská hornická nemocnice je připravena zajistit potřebnou interní péči
Karvinská hornická nemocnice urychleně zareagovala na momentální výpadek rájecké
interny a přijala opatření nezbytná k zajištění kvalitní a dostupné péče pro pacienty z Karviné
a spádové oblasti.
Interní oddělení nemocnice v Karviné-Ráji od pondělka nepřijímá nové pacienty. Všechny případy,
které vyžadují interní péči, jsou tudíž sváženy na příjem do Karvinské hornické nemocnice. Vedení
Karvinské hornické nemocnice proto okamžitě povolalo do služby další lékaře a sestry, aby nedošlo
k přetížení personálu, který pečuje o pacienty hospitalizované na oddělení interny.
„Protože volných míst na interně máme relativně málo, navýšili jsme kapacitu příjmové ambulance,
a to tak, že jsme uvolnili čtyři lůžka, která byla původně vyhrazena pro izolaci pacientů, u kterých je
podezření na nákazu koronavirem. Izolaci suspektních pacientů teď zajišťujeme jiným způsobem
a uvolněná lůžka máme k dispozici pro pacienty, kteří vyžadují interní péči a mají negativní test na
COVID-19,“ popsal přijaté opatření ředitel Karvinské hornické nemocnice MUDr. Tomáš Canibal.
Kapacita lůžkového interního oddělení Karvinské hornické nemocnice činí 30 lůžek pro COVID
negativní pacienty, kteří nevyžadují intenzivní péči. Pro COVID pozitivní pacienty, kteří nevyžadují
intenzivní péči, byla vytvořena nová stanice s 25 lůžky.
„Pro COVID pozitivní pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči, jsme vyčlenili mezioborovou jednotku
intenzivní péče s kapacitou devět lůžek. Pro COVID negativní pacienty vyžadující intenzivní péči
teď využíváme jednotky intenzivní péče oddělení chirurgie páteře a ortopedie, které máme volné,
protože neprovádíme plánované zákroky,“ upřesnil ředitel Karvinské hornické nemocnice.
Dodal, že přijatá opatření, která zcela zásadně změnila původní strukturu nemocnice na covidová
a necovidová lůžka, směřují k tomu, aby nemocnice zvládla nápor pacientů interny co nejlépe a co
nejdéle.
Internám chybí personál
V souvislosti s nastalou situací upozorňuje vedení Karvinské hornické nemocnice na skutečnost, že
interní péče na Karvinsku je dlouhodobě deficitně zajišťována a interní oddělení zdejších nemocnic
jsou přeplněná. Zatímco pacientů je pořád stejně, lůžek na interních oddělení ubývá, protože se je
nedaří personálně zajistit.
„Každý impuls, který vede k omezení kapacity interních lůžek, tu situaci ještě zhoršuje. Neexistuje
funkční systém přebírání pacientů k následné péči a je tak velmi problematické přemístit zaléčeného
pacienta z akutního lůžka na lůžko následné péče,“ upozorňuje MUDr. Canibal s tím, že situaci by
pomohla zejména lepší koordinace ze strany Moravskoslezského kraje.
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