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Kritickú situáciu hlási aj nemocnica v Poprade, Okresný úrad apeluje na občanov
Epidemiologická situácia v pandémii ochorenia COVID-19 sa v posledných týždňoch pod Tatrami
vyvíja nepriaznivo, čo sa prejavuje aj v kritickej situácii v Popradskej nemocnici, ktorá dnes funguje na
hranici svojich kapacít, o čom informoval riaditeľ nemocnice Erik Chorvát počas Krízového štábu
Okresného úradu Poprad, ktorý mimoriadne zasadal 19. marca 2021.
V Nemocnici Poprad a.s. majú už takmer naplnené kapacity lôžok pre pacientov s ochorením COVID19. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú plné, zdravotnícki pracovníci zažívajú najväčší nápor za
celé trvanie pandémie. V nemocnici sa obávajú vzhľadom na vypätý stav, že niektorým pacientom,
ktorí sa ocitnú v situácii pri ohrození zdravia alebo života, nebude technický možné poskytnúť
dostatočnú lekársku pomoc. Je dôležité povedať, že medzi hospitalizovanými dnes v nemocnici už
neprevládajú len staršie osoby a väčšina pacientov nie sú ľudia z profesií, kde je riziko nákazy
najväčšie ako zdravotní pracovníci, predavači, zamestnanci školských zariadení a podobne. Ukazuje
sa, že v celom okrese prevláda silné nekontrolované komunitné šírenie vírusu v bežných rodinách a
drvivá časť hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sú ľudia z prostredia, kde sa dôsledne
nedodržiavajú epidemiologické pravidlá.
Situácia v otvorených školských zariadeniach a centrách sociálnych služieb je v okrese na teraz
stabilizovaná, avšak RÚVZ so sídlom v Poprade vo svojom územnom obvode eviduje výrazný nárast
počtu osôb, ktorým laboratórnymi testami RT-PCR a antigénovými testami bola potvrdená
prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. Nemocnica, polícia, regionálny úrad verejného zdravotníctva
a ostatné zložky v okrese Poprad činné pri riešení tejto krízovej situácie vykonávajú svoje úlohy už
nad rámec svojich kapacitných možností, je ťažko nájsť ešte nejaké rezervy, preto bez úzkej
súčinnosti a pomoci všetkých občanov sa situácia môže ešte zhoršiť.
Nepriaznivú situáciu by podľa krízového štábu mohlo zlepšiť okrem plošného očkovania, ak by široká
verejnosť dôrazne a naďalej obmedzila svoju mobilitu mimo svojho bydliska, rešpektovala
obmedzenia slobody pohybu v zmysle uznesenia vlády a opatrenia orgánov verejného zdravotníctva,
pri nevyhnutnom pobyte vo vonkajších priestoroch dodržiavala opatrenia (prekrytie horných
dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov), vyhýbala sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí a ľudí
bez rúšok.
Zároveň Okresný úrad apeluje na občanov, aby osoby s pozitívnym ochorením Covid-19 a osoby,
ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie Covid-19 dôsledne dodržiavali izoláciu v
domácom prostredí. Iba osobnou zodpovednosťou každého z nás a dodržiavaním preventívnych
opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v záujme ochrany verejného zdravia
prispejeme k zlepšeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Poprad
a vyhneme sa ďalším úmrtiam a kolapsu nemocnice, ktoré reálne hrozia.
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