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Nemocnice v Krnově
i v Bruntálu uvolňují lůžka

PLICNÍ ODDĚLENÍ krnovské nemocnice bylo nutné vyklidit, aby
se uvolnila lůžka. Foto: SZZ Krnov

testovaných osob v areálu
Podhorské nemocnice v
Bruntále. Jsou schopni zde
zvládat přes 100 odběrů
denně. Vzorky jsou následně
zpracovány v laboratoři
AGELLAB.
Také krnovská nemocnice
musela omezit neplánované
operace a reorganizovat oddělení, kde řádí koronavirus
i oddělení standardní. „V krnovské nemocnici již prodě-

lalo infekci 15 procent zaměstnanců. Třetina z kolegů
je již po karanténě zpět
v práci a měli by být podle
všech předpokladů nějakou
dobu imunní vůči covidové
infekci. V současnosti je mimo práci přibližně deset
procent zaměstnanců, ať už
na ošetřovném, v karanténě,
nebo se starají o děti. Práce
se v nemocnici zvládá, ale
opravdu s plným nasazením

pracovníků a mediků, kteří
nám pomáhají,“ shrnul ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. Vyzval občany se zdravotnickým
vzděláním, kteří pracují mimo obor, aby podpořili nemocnice jako brigádníci.
Někteří zaměstnanci nemocnic si také vzali neplacené volno, aby neohrozili své
vážně nemocné příbuzné.
Před koronavirovou pandemií krnovská nemocnice neměla vlastní infekční služby,
a posílala pacienty do spádové Slezské nemocnice
v Opavě. Spolupráce s Opavou pomohla vyřešit jarní
vlnu pandemie, ale od září už
bylo nutné zajistit minimálně 25 infekčních lůžek také
v Krnově. Proto v krnovské
nemocnici vyklidili plicní
oddělení a pacienty přemístili na internu. Tak v Krnově
vzniklo první covidové oddělení. Pro pacienty v těžkém
stavu nemocnice vyčlenila
šest lůžek na jednotce intenzivní péče. Následně bylo
nutné v krnovské nemocnici
vyklidit také ortopedii a pro
pacienty v těžkém stavu vyčlenit šest lůžek na ARO.
Lůžka se dál rychle plní.
Poslední zálohou krnovské
nemocnice je ještě uzavřené
rehabilitační oddělení s dvaceti lůžky. Krnovská nemocnice denně provádí okolo 180
stěrů z dutin pro testy metodou PCR. Návštěvy jsou samozřejmě už dávno zakázané. V mimořádných případech jsou možné jen návštěvy dětských pacientů a
také u pacientů, kteří jsou v
závěrečné fázi života. Tatínkové mohou být u porodu,
ale platí pro ně řada omezení.

Terénní služby nelze vykonávat on-line
Opava – Stále zůstávají
v první linii. Během posledních měsíců se v náročných
podmínkách nouzového
stavu denně starají v Charitě
Opava přibližně o dvě stovky
zejména seniorů z Opavska.
Kromě péče o klienty musí

také důsledně dbát na to, aby
je covidem nenakazily. „Při
sebemenších náznacích jakéhokoliv onemocnění naše
zaměstnankyně ihned stahujeme,“ ujišťuje manažerka
opavské Charity Petra Thiemlová. Charita Opava provo-

zuje v rámci terénních služeb
Charitní ošetřovatelskou
službu, Charitní pečovatelskou službu a mobilní hospic
Pokojný přístav. Díky spolupráci s Fakultou veřejných
politik Slezské univerzity
v budoucnu poslouží k vy-

Počet pacientů s diabetem bude stoupat
Ostrava – Diabetoložka Eva
Račická, místopředsedkyně
České diabetologické společnosti, v rozhovoru pro Deník
říká: „Dobrá kompenzace diabetu chrání před závažnou
infekcí.“ S diabetem se v ČR
nyní léčí přes milion diabetiků. Dle predikcí bude počet
pacientů dále stoupat a v roce
2030 by se mohlo jednat o 1,3
milionu léčených pacientů.
V čem spočívá nebezpečí
cukrovky obecně?

V akutních komplikacích
(hypoglykémie)
a v dlouhodobých následcích.
Dlouhodobě vysoká hladina
krevního cukru u onemocnění diabetem poškozuje jak
malé, tak velké cévy. Poškození cév se u lidí s diabetem
může ukázat jak v podobě
srdečního infarktu, který u
nich hrozí 3x častěji než u

ostatních, mozkové mrtvice
(4 x čtyřikrát častější výskyt)
a ischemické choroby dolních končetin, tak také jako
poškození zraku nebo ledvin.
Může zhoršovat diabetes průběh onemocnění covid-19?

Špatně kompenzovaná cukrovka s přítomností komplikací, včetně obezity, zvyšuje
riziko komplikovanějšího průběhu infekčních onemocnění,
včetně covid-19. Naopak u
dobře kompenzovaného diabetika bez komplikací může
být riziko podobné jako u lidí
bez diabetu. Výhodné je proto
využití moderních antidiabetik, která snižují nejen hladinu
cukru v krvi, ale také krevní
tlak a hladinu lipidů a riziko
komplikací obecně snižují.
Velmi vhodné je také preventivní očkování například proti
chřipce a pochopitelně při

vyšším výskytu viróz dodržováním hygienických zásad.
Je rozdíl mezi léčbou diabetiků dříve a nyní?

Zatímco dříve se léčba diabetiků zaměřovala výhradně na úpravu hladiny cukru v
krvi, cílem moderní antidiabetické léčby je snížit i další
zdravotní rizika diabetiků. Za
posledních zhruba 13 let bylo
v České republice schváleno
a zavedeno přes 20 nových
antidiabetických léčiv. Jedním z nich jsou GLP-1 agonisté, které upravují hladinu
cukru v krvi a byla u nich také prokázána schopnost
chránit srdce a cévy diabetiků. Vliv mají rovněž na snižování hmotnosti, přičemž
nadváha a obezita jsou další
komplikací zvyšující riziko
srdečně-cévních onemocnění. (vrt)

tvoření nouzového manuálu
pro podobné situace. O realizaci projektu projevila zájem
přímo Charita ČR, která je
schopna poznatky rozšiřovat
na území celé republiky do
praxe poskytovatelů terénních sociálních služeb. (jih)

Když je v obýváku rušno
jako v hospodě
Cestou z práce do obchodu koupit basu piv, lahev vína pro manželku a flašku slivovice nebo
whisky, kdyby pivo došlo. Pak už stačí jen se
rozvalit u gauče před televizí. Tak nejspíš vypadá „společenský“ život stále rostoucího počtu
lidí v Moravskoslezském kraji. A nejen tady,
samozřejmě. I když statistiky obchodníků pasovaly náš kraj mezi premianty v nákupech alkoholu. Ale tady se jaksi pilo vždycky více než
jinde… Hospodští můžou v této době jen smutně chodit po sídlištích a sledovat, jak jejich potenciální hosté otevírají jednu lahev za druhou
za blikotu televizních obrazovek.
A třeba v Ostravě místo do obvyklých hospod
vyrážejí strážníci přímo do domovů. Narostl
totiž taky počet lidí, kteří se bez hospodského
ruchu neobejdou ani doma, a to se samozřejmě
nezamlouvá sousedům. A tak má místní městská policie s rušením klidu o polovinu více zásahů, než ve stejné době před rokem. A těžko
říct, zda to bude lepší. No, spíš horší. Lepší časy
jsou zatím skoro v nedohlednu. Dokonce
i v neděli, kdy jsou obchody zavřené, narostl
počet „zoufalců“, kteří si špatně spočítali zásoby a vyrážejí na otevřené čerpací stanice pro
skoro dvakrát dražší alkohol. Opravdu tam
chodí místo pro naftu a benzin pro alkohol…
Můžu to potvrdit, minulou neděli jsem se zařadil do fronty na pumpě v pěším dosahu domova kvůli pár desítkám k večeři. Holt jsem si
špatně vypočítal zásoby. I já s nadějí hledím do
snad blízké budoucnosti, kdy se člověk bude
moct setkat s přáteli nad čerstvě načepovaným, oroseným pivem...

Krátce z regionu

Hasiči vyprošťovali
zapadlý vůz popelářů
Albrechtice – Profesionální hasiči ve čtvrtek ráno
vyráželi pomoct vytáhnout zapadlý popelářský
vůz v Albrechticích na Karvinsku. Najel totiž na
nezpevněnou část silnice a zapadl. „Jednotka po
příjezdu zjistila, že vozidlo vážící 15 tun najelo na
silně podmáčenou zem na krajnici a uvízlo,“ řekl
mluvčí hasičů Lukáš Popp.
Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů
ze stanice Havířov a těžká vyprošťovací technika
ze stanic v Karviné a Ostravě-Zábřehu. Vůz byl
navíc nakloněn na rodinný dům a hrozilo jeho
zavalení.
„Během čtyřiceti minut se podařilo vůz postavit
opět na kola na silnici, aniž by se poškodil dům v
jeho blízkosti,“ dodal Popp. Po sbalení vybavení
se posádky vrátily zpět na své základny. (red)

INZERCE

VYSOKÁ KVALITA
ZA NÍZKOU CENU
Balea
Vital pleťový krém
proti vráskám
denní nebo noční
50 ml

74

Intenzivně vyživuje a revitalizuje
pleť a chrání ji před ztrátou
vlhkosti. Pleť získá elasticitu
a pružnost, vrásky jsou zmírněny.

90
Kč

14,98 Kč za 10 ml

* Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz.
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Krnov, Bruntál – V okrese
Bruntál dál přibývá pacientů
pozitivně testovaných na
covid-19. „Situace je vážná,
nikoliv však zoufalá,“ řekl
ředitel krnovské nemocnice
Ladislav Václavec. Krajská
nemocnice v Krnově i soukromá Podhorská nemocnice
v Bruntálu musely projít řadou změn, aby zajistily dostatek lůžek pro infekční pacienty.
V Podhorské nemocnici,
kterou v Bruntále provozuje
AGEL, přebudovali interní
oddělení na samostatnou
izolovanou COVID jednotku
s kapacitou 20 lůžek. Její kapacita už je téměř zaplněná
pacienty s pozitivním testem
na covid-19 a další čekají, zda
jim tuto předběžnou diagnózu potvrdí výsledek testů.
Tři pacienti leží na JIP ve
vážném stavu a vyžaduji intenzivní péči. Na rozdíl od
první vlny na jaře už také
v Bruntálu zaznamenali komunitní přenos a těžší průběh koronavirové nákazy.
„Akutní péče není v nemocnici omezena,“ ubezpečuje
Jaromír Soušek, předseda
představenstva Nemocnice
AGEL Podhorská.
„NonCOVID“ pacienti jsou
v Bruntálu hospitalizovaní
na novém oddělení.
„Abychom pro tyto pacienty
zabezpečili lůžka, omezili
jsme plánovanou neakutní
operativu. Zatížení zdravotníků je však extrémní a je na
hranici únosnosti. Nesmírně
si vážíme jejich obrovského
nasazení a profesionálního
přístupu,“ doplnil Soušek.
Razantně se také zvýšil počet
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