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Nemocnice i škola. Univerzitní
studenti pomáhají v první linii

Tip Deníku
Za památnou lípou Hadí
královnou
Dolní Moravice, kdykoliv

V měsíci říjnu si připomínáme Den stromů. Podnikněte
s dětmi výlet k nejmohutnějšímu stromu Moravskoslezského kraje –
k památné lípě staré přes 500 let, kterou místní
dle staré pověsti nazývají Hadí královna. Strom se
nachází v obci Dolní Moravice, za Moravickým
potokem poblíž domu číslo 3 a tyčí se do výšky
úctyhodných 24 metrů.

Praxe studentů Slezské
univerzity probíhá na
běžných i „covidových“
odděleních nemocnic
v kraji. Jejich „útočištěm“
jsou i odběrová místa nebo škola pro děti záchranářů, sester či hasičů.
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VERONIKA BERNARDOVÁ

Podzimní čarokrásu zachytila svým objektivem
Dana Křenková.

Další fotografie najdete na webu
Bruntálského a krnovského deníku
v rubrice Čtenář reportér.

Krátce z regionu

Polsko kvůli covidu
zpřísňuje.
Zavírá restaurace
Region – Také v Polsku se zvyšují počty nakažených koronavirem. Ve čtvrtek tam měli 13 632
pozitivních. Premiér Mateusz Morawiecki proto
oznámil, že vláda zpřísní opatření proti šíření nákazy. Od soboty na příští dva týdny zůstanou zavřené bary a restaurace, s výjimkou zařízení, kde
si je možné jídlo odnést s sebou. Společně se bude
moci setkat nejvýše pět lidí. Děti budou smět
chodit ven pouze od 8 do 16 hodin, a to pouze v
doprovodu dospělého. Děti od čtvrtých tříd výše
se budou muset učit dálkově. Předseda vlády rovněž vyzval seniory starší 70 let, aby zůstali doma.
Pokud nová přísnější opatření nezaberou, vláda
nevyloučila celostátní karanténu včetně uzavření
hranic a omezení pohybu obyvatel země. (red)

Ve Slezské nemocnici
přibudou lůžka
Opava – Opavská Slezská nemocnice navyšuje
lůžkovou kapacitu pro pacienty hospitalizované
s koronavirem. Ke čtvrtku 22. října leželo v nemocnici 53 pacientů s covidem, v karanténě bylo
36 pozitivně testovaných zaměstnanců. Zcela zaplněn už je pacienty infekční pavilon S a část
prostor na interním oddělení N2. V dalších dnech
se proto kapacita rozšíří o dalších 15 lůžek, a to na
interním pavilonu N1. Celkově tak bude v nemocnici k dispozici 85 míst pro pacienty s covidem. Pro ty, kteří vyžadují intenzivní péči, je vyčleněna JIP na infekčním oddělení a na ARO.
„I pro pacienty ve vážném stavu hledá nemocnice
další lůžkové kapacity. Nemocnice musela téměř
zastavit veškerou neakutní péči a omezuje příjmy
na interním, urologickém a ortopedickém oddělení,“ uvedl mluvčí opavské nemocnice Jiří Krušina. Podle ředitele Karla Sieberta se téměř denně
schází k jednání krizový štáb. „Hledáme další
možnosti, jak řešit aktuální stav.“ (ber)
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Barevný podzim je tady

Opava – Posluchači Slezské
univerzity se aktivně zapojují do pomoci a často i nad
rámec svých povinností. Získané nadstandardní poznatky budou později využívat ve svých profesích.
Budoucí všeobecné sestry
a studenti sociální patologie
a prevence zkoušejí na vlastní kůži, jaké to je vykonávat
zvolené povolání v krizové
situaci při pandemii a za nestandardních podmínek.
Svou praxi provádějí na běžných i covidových odděleních v nemocnicích po celém
kraji. „V opavské Slezské nemocnici pracuje čtyřiadvacet
našich studentů, v ostravské
Fakultní nemocnici jich máme aktuálně patnáct a v ostravské Městské nemocnici
deset. Další jsou umístěni
v nemocnicích v Krnově,
Karviné, Třinci nebo na ostravské LDN v Sanatoriu JIH,“
říká proděkanka pro nelékařské zdravotnické programy Slezské univerzity Yvetta
Vrublová.

STUDENTI se aktivně zapojují do pomoci ve zdravotnictví i školství. Foto: archiv SLU

Studentky programu Všeobecná sestra pomáhají nad
rámec své běžné praxe a rozpisu služeb ve Slezské nemocnici též na testovacích
odběrových místech nebo na
triáži pacientů, kde se oddělují potenciálně nakažliví od
ostatních. Při kontrole příchozích pacientů na vstupu
do nemocnice se potýkají
nejen s nepřízní podzimního
počasí, ale často i s nervozitou a občasnou neochotou
kontrolovaných.
„Práci zdravotní sestry
jsem si vybrala, miluji ji, ať už

bude situace jakkoliv složitá,
my to zvládneme. Hlavně
musíme zatnout zuby a navzájem si pomáhat. V této
nelehké situaci je nejdůležitější ohleduplnost, sounáležitost,“ míní studentka 2.
ročníku programu Všeobecná sestra Sabina Mitregová.
Záslužný díl práce odvádějí
rovněž studenti 2. ročníku
studijního programu Sociální
patologie a prevence Fakulty
veřejných politik. V tomto
krizovém období pokračují
v zákonem povolené pedagogické praxi. „Tři naše stu-

dentky a jeden student pomáhají na opavské Základní
škole Edvarda Beneše, která
nyní funguje jako ‚sběrná
škola‘. Stará se o děti pracovníků integrovaného záchranného systému i sociálních služeb. Právě na této
škole vykonávali dříve praxi
ve školní družině, a proto
v této náročné situaci nezaváhali,“ přibližuje garantka
odborné praxe studijního
programu Sociální patologie
a prevence Vladimíra Kocourková aktivity svých studentů.

Velitel strážníků si vybojoval jednu posilu
IVAN PAVELEK

Odry – Neschopnost zajistit
plnohodnotnou dvousměnnou službu v případě, že si
někdo vezme dovolenou
a podobně, takovými argumenty přesvědčoval velitel
oderské městské policie Josef
Vérosta zastupitele Oder, aby

schválili navýšení počtu
strážníků o jednoho dalšího.
V současné době je městská policie v početním stavu
8 + 1.
Denní i noční směnu zajišťují dva strážníci a stávající
počet je na hranici udržitelnosti zajištění čtyřiadvacetihodinové směny. „V jednu

dobu jsme to řešili i nařízením přesčasů, což bylo ale finančně nákladné a na druhou stranu, strážníci byli vyčerpaní. Dochází k plánovanému čerpání dovolené,
chlapi marodí a podobně,“
popsal Vérosta.
Řekl, že v momentě, kdy
zruší jednu nebo dvě směny,

občané volají na telefon na
služebně, že strážníky není
vidět a on se snaží zdůvodnit,
že v daném stavu nejde tato
směny obsadit.
Většina zastupitelů nakonec zvedla pro navýšení o o
jednoho strážníka ruku.
Město bude stát zhruba 600
tisíc korun ročně.

V Karviné začali s alternativními testy
TOMÁŠ JANUSZEK

Karviná – V nemocnici
Karviná-Ráj začali v pátek
zdravotníci s odběrem testů
na koronavirus, jejichž výsledky se stanou podkladem
metodologie pro řízené, případně plošné testování.
Studii si u karvinské nemocnice objednalo ministerstvo zdravotnictví a jejím
úkolem je popsat metodologii a nastavení odběrových
míst včetně pracovních postupů a personálního obsazení. Nemocnice na vzniku
studie spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava
a Zdravotním ústavem v Ostravě.
„Nemocnice má bohaté
zkušeností s odebíráním
vzorků a nastavení pracov-

ních postupů díky aktivní
spolupráci s OKD, kde zajišťujeme plošné testování,“
přiblížila mluvčí nemocnice
Věra Murínová.
V praxi vše probíhalo tak,
že udělali test na koronavirus
lidem, kteří byli k odběru
posláni praktickým lékařem
nebo hygieniky. Těm, kdo
souhlasili, udělali kromě
klasické metody PCR (výtěr
z nosohltanu) navíc výtěr ze
slin. A nakonec třetí vzorek
se bere také z nosohltanu,
a je vyhodnocen takzvanou
antigenní metodou, která je
jednak levnější něž klasický
test a také rychlejší. Výsledek
je znám do 15 minut. Vzorky
se porovnají a zjistí se tak,
zda je tato metoda vhodná
pro plánované plošné testování.

TESTOVÁNÍ vyhodnotí v Karviné. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

K vyhodnocení studie potřebuje nemocnice přibližně
600 vzorků.
Stovka jich bude od zaměstnanců OKD, kde probíhá
plošné testování už dva měsíce, 200 vzorků dodá odběrové místo ve Fakultní nemocnici Ostrava a dalších 150
mobilní odběrový tým
v Kopřivnici.
Výhodou tzv. antigenní

metody je rychlost vyhodnocení vzorku, ale na druhé
straně má poměrně vysoko
chybovost.
Náměstek pro zdravotní
péčí Nemocnice v KarvinéRáji Miroslav Homza je toho
názoru, že každé řešení lepší
než žádné řešení. A pokud
bude citlivost okolo 90 procent, tak si myslím, že by to
mohlo pomoci,“ řekl Homza
pro ČT.
Potřebný počet vzorků
budou na odběrovém místě
v Karviné odebírat v sobotu,
případně ještě v v pondělí.
„Výsledky laboratorních
vzorků mohly být v polovině
příštího týdne, kdy bychom
také chtěli studii taky odevzdat,“ dodala mluvčí karvinské nemocnice Věra
Murínová.
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