Brežice, 29. september 2009
Splošna bolnišnica Brežice pripravljena na morebitno pandemijo gripe
Z namenom učinkovitega odziva na morebitni izbruh pandemske gripe je Splošna bolnišnica
Brežice s pripravami – v katere je predvidela različne ukrepe - začela že sredi leta. Tako je bil
izdelan Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe, zagotovljena ležišča, predvidena je okrepitev
vrst zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev in sodelavcev z upokojenimi in štipendisti bolnice
in nenazadnje tudi z izobraževanjem – tako zaposlenih kot tudi članov društev bolnikov v
Posavju.
V načrtu pripravljenosti na pandemijo gripe so natančneje opredeljene naloge in ravnanje
zdravstvenih. Načrt tako natančno opredeljuje ločen vhod za bolnike z gripo kot tudi ločeni
sprejemni ambulanti ter izolacijska oddelka za odrasle in otroke. V prvi fazi je predvidenih 30
postelj za odrasle ter 20 postelj za otroke, v drugi fazi je tem posteljam možno dodati še 25
postelj s priključitvijo novega oddelka, v tretji fazi pa bi bila namestitev bolnikov na vseh
oddelkih, s čemer bi lahko nudili 128 postelj. S tem bi pokrili potrebe po hospitalizaciji, ki izhajajo
iz izračuna pristojnega zavoda zdravstvenega varstva za potrebe gravitacijskega območja. Z
načrtom je opredeljena tudi oskrba zavoda z zdravili, zdravstvenimi pripomočki, zaščitnimi
sredstvi in hrano.
V primeru morebitnih kadrovskih problemov zaradi povečane stopnje hospitalizacije huje
ogroženih bolnikov in obolevanja kadra je v načrtu pripravljenosti predvidena odjava pregledov
in posegov, ki niso nujni.
K sodelovanju smo – v primeru, da do pandemije pride – povabili tudi upokojene sodelavce.
Nekateri izmed njih so se na povabilo že odzvali. Poleg tega pa na pomoč računamo tudi iz
študentskih vrst, še zlasti pa na štipendiste bolnišnice.
V poletnih mesecih so bili vsi zaposleni v bolnišnici seznanjeni z načrtom in s predvidenim
delovanjem bolnišnice v času pandemije gripe. Organizirano je bilo tudi predavanje, v okviru
katerega so bile natančneje predstavljene značilnosti gripe in pomen cepljenja, osebna zaščitna
sredstva ter njihova pravilna uporaba.
V okviru bolnišnice deluje tudi več društev, ki združujejo bolnike. Za člane Društva za srce in
ožilje Posavje ter člane Koronarnega kluba Posavje je bilo prav tako organizirano predavanje o
gripi, higieni rok, ravnanju v primeru okužbe, simptomih in znakih, ko je potrebno poiskati
zdravniško pomoč.
Zavedamo se tudi potrebe po dobrem sodelovanju z zdravstvenimi domovi. Zaradi omejenih
prostorskih in kadrovskih zmogljivosti bodo poostreni kriteriji za sprejem v bolnišnico. V kriznih
razmerah je še zlasti pomembno dobro in usklajeno delovanje vseh partnerjev v postopku
zdravljenja.
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