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Szpital tymczasowy w przyszłym tygodniu
Sytuacja epidemiczna w regionie oraz przygotowania do otwarcia szpitala tymczasowego to główne tematy
briefingu prasowego wojewody Zbigniewa Koniusza.

– Przy wzroście liczby infekcji wszystkie struktury państwa nie pozostają bierne i również w świętokrzyskim – z uwagi na to,
że wzrosty zachorowań są u nas także niebagatelne – musimy rozwijać potencjał bazy łóżkowej związanej z covidem – mówił
wojewoda podczas spotkania zorganizowanego na terenie szpitala tymczasowego w Targach Kielce.

- W tym tygodniu weszły w życie decyzje dotyczące przekształcenia kilku szpitali, w całości lub częściowo, na placówki
dedykowane do walki z covidem. W tej chwili potencjał łóżkowy na terenie województwa, jeszcze bez wejścia w życie decyzji
w sprawie szpitala tymczasowego, to jest przeszło 1350 miejsc. Decyzja na szpital w Targach Kielce obowiązuje od
przyszłego tygodnia. Chcemy, aby został on uruchomiony w następną sobotę. Początkowy moduł wynosi 56 łóżek z opcją
rozwinięcia do 300 – podkreślił Zbigniew Koniusz. – Wiążemy ze szpitalem tymczasowym duże nadzieje. Sprzęt jest
systematycznie podłączany, jesteśmy na etapie kompletowania kadry medycznej. Wstępne telefony, które wykonaliśmy w
ciągu ostatnich dni, wskazują na to, że potencjał z jesieni zeszłego roku trochę się uszczuplił, ale jest nadal duży. Deklaracje
pracy potwierdziło przeszło 300 osób. Wykładnią sprawności działania jest deklaratywność lekarzy, bo na nich się opiera
główny ciężar – tych mamy około 20. Mam nadzieję, że potencjał 300-łóżkowy szpitala tymczasowego nam wystarczy – dodał
wojewoda.

Zgodnie z ostatnimi decyzjami wojewody, prawie 40 miejsc dla chorych na koronawirusa zadysponowano w szpitalu
powiatowym w Opatowie, a w szpitalu specjalistycznym w Czerwonej Górze zabezpieczono 15 dodatkowych łóżek. W szpitalu
powiatowym w Pińczowie do dyspozycji chorych jest 78 łóżek. W czwartek wydana została decyzja na postawienie w stan
gotowości szpitala MSWiA w Kielcach z potencjałem 130 łóżek, w tym 20 łóżek intensywnej opieki medycznej i
respiratorowych. Potencjał szpitala tymczasowego w Targach Kielce to 300 łóżek znajdujących się w dwóch halach. Na razie
planowane jest otwarcie jednej hali. Jak zaznaczył wojewoda, w przypadku zwiększającej się liczby zachorowań, szpital w
Targach Kielce jest możliwy do rozbudowania dla potrzeb pacjentów.
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