
"~ " Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

BRZ.0012.4.3.2:O.2AJo KOŁO

Protokół Nr 15 /2020

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

z dnia 12 marca 2020r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech

Spliter. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyły także: Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole oraz Lina Urbaniak- Naczelnik

Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia. Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia było omówienie procedur postępowania w przypadku pacjentów

podejrzanych o zarażenie koronawirusem.

o Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała, że w szpitalu obowiązują wewnętrzne

procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia

koronawirusem. Szpital w Kole ma opracowaną strategię postępowania od momentu identyfikacji

pacjenta z podejrzeniem wirusa, który zgłosił się do POZ. Następnie ratownik medyczny, który
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wyposażony jest w maskę, kombinezon i inne środki zabezpieczające, robi rozpoznanie medyczne

pacjenta w specjalnym pomieszczeniu, który oddelegowany został wcześniej do izolatki.
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Pani Wiśniewska wyjaśniła, że w ostatnich dniach w powiecie kolskim odnotowano

pierwszy przypadek pacjenta, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem. Jest to

osoba niepełnoletnia. która zgłosiła się do szpitala w Kole. Z informacji jakie uzyskał lekarz osoba

ta miała wcześniej kontakt z osobami, które wróciły z Holandii. Zgodnie z przyjętymi procedurami

pacjent został najpierw skierowany do izolatki, po czym lekarz ubrany w odpowiedni kombinezon

dokonał oceny stanu zdrowia pacjenta i podjął decyzję o skierowaniu pacjenta do specjalistycznego

szpitala w Pożnaniu. Zgodnie 'z procedurami, szpitale w których nie funkcjonują oddziały zakaźne,

mają obowiązek przetransportować pacjenta do najbliższej placówki posiadającej tego typu oddział.

Wyniki badań wykluczyły u niepełnoletniej osoby .zakażenie koronawirusem. okazało się że pacjent

choruje na grypę i wróci do domu, aby kontynuować leczenie. Postępowanie personelu szpitala w

Kole ww. przypadku było prawidłowo przeprowadzone, czynności podejmowane były właściwie.

Po dostarczeniu pacjenta do Poznania dokonano dezynfekcji POZ oraz ambulansu.

Dyrektor Wiśniewska wspomniała, że szpital w Kole do tej pory posiadał tylko 2

kombinezony ochronne na stanie. Sanitariusze wykorzystali je do transportu nastolatka do szpitala

zakaźnego w Poznaniu ..Działania, aby pozyskać nowe kombinezony z agencji rezerw, jednak tam
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też są ograniczone sztuki. Obecnie oczekuje na kombinezony oraz maski zamówione w hurtowni

farmaceutycznej. Szpital posiada zapas środków dezynfekujących.

Dyrektor Iwona Wiśniewska przestrzega, że osoby mające bliski kontakt, czyli dłuższy niż

15 minut, z osobom, która ma takie objawy, jak: gorączka, katar, kaszel i duszność, powinna przede

wszystkim skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod

numerem alarmowym, który jest dostępny dla mieszkańców naszego powiatu, miasta i wszystkich

gmin. Dzwoniąc pod wskazany numer każdy otrzyma niezbędne informacje o sposobie

postępowania. Obecnie sytuacja jest cały czas monitoringowana, służby są w pogotowiu.

Pani Wiśniewska przestrzegała również jak należy chronić się przed wirusem. Przede

wszystkim należy unikać dużych skupisk ludzki. Ważną kwestią jest przestrzeganie higieny

osobistej, należy często myć ręce wodą z mydłem. Wskazane jest, aby kichanie czy kaszel

odbywały się w przedramię lub w chusteczkę jednorazową, która należy odorazu wyrzucić doo koszta. Osoby, które wróciły z zagranicy lub miały kontakt z osobą zarażoną, powinni przejść 14

dniową kwarantannę.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.00

Protokółowała
Malwina Morzycka
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