SPOtkANIA Z LUDŹMI MEDYCYNY

SOBOTA

 Czy zdaniem pana doktora pacjenci wiedzą, z jakimi
dolegliwościami i w jakich
sytuacjach powinno się szukać pomocy w szpitalnym
oddziale ratunkowym?
– Nieliczni. SOR-y w założeniu mają udzielać pierwszej
pomocy w stanach bardzo
ciężkich, sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.
Tutaj stan chorego ma być
przede wszystkim ustabilizowany, a w dalszej kolejności
chory ma mieć wykonane
specjalistyczne badania,
udzieloną specjalistyczną
pomoc.
Do naszego oddziału ratunkowego w ciągu doby trafia
od czterdziestu do ponad stu
pacjentów, przez cały ubiegły roku trafiło 33 tys. chorych. Obliczyliśmy, że prawie 20 tysięcy z nich nie potrzebowało pomocy lub potrzebowało pomocy, którą
mogło otrzymać na przykład
w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Pozostali,
czyli dwie piąte zgłaszających się, wymagało hospitalizacji, aczkolwiek niekoniecznie na terenie naszej
placówki.
 Czyli z katarem pacjent
na SOR też przyjdzie...
– Ostatnio zauważamy, że
szpitalne oddziały ratunkowe zastępują pacjentom gabinety podstawowej opieki
zdrowotnej, stanowią sposób
na uzyskanie specjalistycznej porady lekarskiej z ominięciem systemu poradni
specjalistycznych. Zdarza
się też, że pacjenci zgłaszają
się do nas w godzinach nocnych, bo jak mówią, w dzień
pracują i nie mają czasu, aby
pójść do lekarza. Niektórzy
wprost mówią, że nie korzystają z pomocy lekarza
pierwszego kontaktu, bo ich
zdaniem taki lekarz niewiele
może dla nich zrobić. Nie
wiemy, czy taka postawa pacjentów wynika z braku zaufania, czy też z doświad-

czeń będących efektem
wcześniejszego leczenia w
podstawowej opiece zdrowotnej. Wśród pacjentów
zgłaszających się do naszego
SOR-u są osoby, które były u
nas po pomoc już kilkanaście czy kilkadziesiąt razy.
Rekordzista był u nas 130 razy w ciągu kilku lat, choć należy zaznaczyć, iż kilka z
tych wizyt było rzeczywiście
związanych z ciężkim zachorowaniem.
Zdarza się, że pacjenci zgłaszają się do nas z bólem zęba
– od razu zaznaczę, że dentysty w SOR-ze nie ma – lub z
małymi dziećmi. Jeżeli
dziecko ma wysoką gorączkę lub inne dolegliwości w
znacznym stopniu niepokojące rodziców, to lepiej bezpośrednio pojechać z nim do
oddziału ratunkowego szpitala im. M. Konopnickiej
przy ul. Spornej, na izbę
przyjęć do szpitala im. J. orczaka lub do „ atki Polki”.
Ale też nikogo, nawet jeśli
zgłosi się z mniej poważną
dolegliwością, nie odsyłamy
bez udzielenia mu pomocy
medycznej.
 Niektórzy lekarze, w tym
specjaliści, sami podpowiadają pacjentom, że najszybciej będą mieli zrobione badanie, jeśli zgłoszą się z dolegliwościami do szpitalnego oddziału ratunkowego...
– Pacjenci również tego nie
zatajają. Zdarza się, choć to
rzadkie przypadki, że dzwonią do nas lekarze z informacją, że wysyłają do nas pacjenta do diagnostyki, bo bez
niej nie potrafią sprecyzować, co tak naprawdę mu dolega.
 Zgłasza się zatem do SOR
pacjent z katarem. Co dzieje
się dalej?
– Pacjent rejestruje się w
izbie przyjęć. Jeśli rzeczywiście ma tylko katar, to zostaje poinformowany, że będzie
musiał poczekać, bowiem
pierwszeństwo mają pacjen-

ci przywiezieni przez karetki pogotowia oraz pacjenci zgłaszający się w
ciężkich stanach. Część pacjentów rezygnuje, gdy usłyszy, że musi czekać, część
pyta, gdzie mogłaby uzyskać
pomoc nieco szybciej. Ale
większość cierpliwie czeka
na swoją kolej.
Zawsze pytamy też pacjenta,
co niejednokrotnie wywołuje u niego oburzenie, czy próbował uzyskać pomoc w innych placówkach, choćby u
swojego lekarza pierwszego
kontaktu, placówce nocnej i
świątecznej pomocy lekarskiej. Każdorazowo po zbadaniu chorego przez lekarza,
zleceniu badań, jeśli jest taka potrzeba, przez około pół
godziny wypełniamy dokumentację pacjenta. Na SOR-ze jest ona bardzo dokładna.
Zalecamy też dalszą kontrolę u lekarza rodzinnego.
 Często łodzianie dzwoniąc do redakcji skarżą się,
że muszą czekać po kilka
godzin na przyjęcie...
– Zdarzało się, że pacjenci z
dolegliwościami przewlekłymi, o mniejszym nasileniu
czekali po trzy – cztery godziny. Część pacjentów rezygnuje z oczekiwania, fakt ten
również odnotowujemy w
dokumentacji.
 SOR, jak na wstępie zaznaczył pan doktor, jest
przede wszystkim, aby ratować życie. Czy więcej pacjentów zgłasza się lub jest
przywożonych z zawałami
czy z udarami?
– Najwięcej trafia do nas pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, dolegliwościami
brzusznymi, bólami głowy,
drobnymi urazami, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W dalszej kolejności
są to osoby z podejrzeniem
ostrych zespołów wieńcowych, silnymi bólami brzucha, udarami niedokrwiennymi mózgu, krwawieniami
śródczaszkowymi i poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych.
 Zaczął się sezon kleszczy.
Wiem, że wielu pacjentów z
pajęczakiem w skórze pomocy szuka właśnie w szpi-
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talnych oddziałach ratunkowych. Co
by pan doktor takim osobom poradził?
– W pierwszej kolejności poradziłbym próbę samodzielnego usunięcia pasożyta,
wiele instrukcji, jak to zrobić, znajduje się w internecie. Można również zasięgnąć informacji telefonicznie w placówkach opieki
zdrowotnej. W drugiej kolejności z kleszczem można
udać się do lekarza pierwszego kontaktu, nocnej i
świątecznej pomocy lub ambulatorium łódzkiego pogotowia. Coraz częściej gabinety lekarskie są wyposażone
w drobne narzędzia specjalistyczne do usunięcia tych
pasożytów, które również
sam pacjent może kupić w
całodobowej aptece (długopisy, ssawki, lassa). Wiemy,
że pacjenci zgłaszają się do
SOR-ów, ponieważ bardzo
boją się powikłań, a więc
głównie boreliozy lub odkleszczowego zapalenia mózgu. Objawy tych chorób występują jednak w czasie ok.
miesiąca od ukąszenia, a wystąpienie rumienia obrączkowatego, gorączki czy objawów grypopodobnych pacjent może zaobserwować
samodzielnie. Należy się
wtedy zgłosić do lekarza
pierwszego kontaktu, który
dalej pokieruje chorego do
odpowiedniego specjalisty
lub szpitala.
 Czy to prawda, że na SOR
coraz częściej trafiają mężczyźni w stanach lękowych?
– W przeszłości zaburzenia
tego typu były głównie dolegliwościami obserwowanymi u młodych kobiet, obecnie regułą staje się, że na dyżur trafia jeden, czasem
dwóch mężczyzn z objawami
lęku panicznego. Najczęściej są to osoby około trzydziestki, które nie radzą sobie z problemami życia codziennego.
LILIANA BOGUSIAK-JÓŹWIAK
fot. grzegorz gałasiński

Pac jentk
 a: Jakiś czas temu odbyłam prywatnie wizytę u laryngologa - otrzymałam skierowanie do szpitala na wycięcie migdałków. Panie w rejestracji umawiając mnie na zabieg poinformowała mnie, że mam posiadać przy sobie badanie grupy
krwi, prześwietlenie płuc oraz wynik ekg. O ile mój lekarz
pierwszego kontaktu powiedział, że ekg nie ma problemu o tyle nie skieruje mnie na rtg płuc bo to jest obowiązek szpitala
przeprowadzić wszystkie badania przed zabiegiem. Wychodzi
na to że chcąc poddać się zabiegowi po 7 miesiącach oczekiwania będę musiała prywatnie zrobić prześwietlenie. Chciałam
zapytać - kto ma rację? Kto powinien wykonać wskazane badania?
ŁOWNFZ: Zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak
i lekarz specjalista kierujący pacjenta do szpitala na wykonanie
zabiegu planowego, ma w swoim obowiązku przeprowadzenie
niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie. Z kolei lekarz w szpitalu przed przyjęciem pacjenta na planowy zabieg chirurgiczny powinien pokierować
go na badania, które byłyby konieczne do przeprowadzenia danej operacji. Zatem badania, o które pani pyta powinna zlecić
placówka, w której będzie wykonywała pani zabieg chirurgiczny.
Pac jentk
 a: Moja ciotka miała udar i karetką została przewieziona do szpitala. Niestety nie miała przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. Czy w takim
przypadku będzie musiała płacić za pobyt w szpitalu?
ŁOWNFZ: Jeżeli pani krewna przebywająca w szpitalu nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do
świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenie udzielania świadczeń. Niestety
niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach
może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego
świadczenia.
Pac jent: Moja matka ma 85 lat i w ostatnim czasie jej stan
zdrowia uległ pogorszeniu. Większość czasu spędza w łóżku.
Niestety pojawił się problem z załatwianiem swoim potrzeb intymnych. W jaki sposób mogę załatwić jej pieluchomajtki? Do
tej pory kupowałem je sam, ale sądzę że stan ten może potrwać
dłużej.
ŁOWNFZ: Podstawą do uzyskania refundowanego wyrobu medycznego, w tym pieluchomajtek jest „zlecenie na zaopatrzenie
w wyrób medyczny” wystawione przez uprawnionego lekarza
specjalistę lub lekarza POZ. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne (tj. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do
zbiórki moczu) może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego. Zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział
wojewódzki NFZ, w którym jest zarejestrowany pacjent. W razie
wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane
przedstawione w zleceniu. W Łodzi zlecenia potwierdzane są
przy ul. Kopcińskiego 56 (sala obsługi). Zlecenie może zostać
złożone do zarejestrowania i potwierdzenia osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu(z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego zawartą umowę z ŁOW NFZ w zakresie
zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz osób przez niego zatrudnionych, a także osób, którym powierzył udzielanie świadczeń)
lub drogą pocztową.
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