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Szpital w gotowości
Od soboty Świętokrzyski Szpital Tymczasowy w Targach Kielce będzie przyjmował pacjentów z koronawirusem. O
przygotowaniach do otwarcia szpitala oraz o sytuacji epidemicznej w regionie poinformował wojewoda Zbigniew
Koniusz.

Na początek do dyspozycji  będzie 56 łóżek szpitalnych wraz z medycznym wyposażeniem. –  To potrzebna inwestycja, która
w płynny sposób wpisała się w rynek usług medycznych województwa. To także czas, aby umilkły jałowe dyskusje, czy
szpitale tymczasowe były potrzebne. Te szpitale były konieczne, są konieczne i są wykorzystywane. Kielecki szpital startuje
jako jeden z ostatnich w naszym kraju. Jutro planujemy otwarcie tzw. modułu podstawowego na 56 łóżek, w tym 10 łóżek
respiratorowych. Sprzęt jest i personel także jest – mówił wojewoda podczas briefingu prasowego w Targach Kielce.

–  Sytuacja epidemiczna w województwie jest trudna, podobnie jak w całej Polsce. Równolegle z otwarciem tego szpitala
przekierowywane są siły i środki na walkę z covidem do innych placówek leczniczych w regionie. Tak zwiększamy potencjał
łóżek dla chorych, abyśmy zawsze byli krok przed covidem, a nie covid krok przed nami. Wszystko wskazuje, że to nam się
na razie udaje i - mam nadzieję - że do końca będziemy w takiej właśnie relacji – podkreślił Zbigniew Koniusz. – Dziś na
pierwszej linii walki z koronawirusem mamy medyków. To moment, by sprawdzić nasze wartości  i nasze poczucie
odpowiedzialności za siebie i za innych. Sytuacja jest nadzwyczajna. Nadszedł ten czas, kiedy wszystko zależy od tak małej
grupy społecznej, jaką są medycy. Apeluję więc do środowisk medycznych: jeżeli widzicie taką możliwość, zgłaszajcie się do
pracy w tym szpitalu – mówił wojewoda.

Obecny potencjał szpitala tymczasowego to 300 miejsc dla chorych. Docelowo Targi Kielce dysponują infrastrukturą, która
pozwala na przygotowanie około 1000 miejsc dla pacjentów. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za działalność
placówki jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Aby zgłosić się do pracy w szpitalu tymczasowym należy wypełnić
formularz na stronie www.szpitalswietokrzyski.pl.
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