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Pijani awanturnicy, walka o życie
i... za mało pieniędzy, by ratować
Łódź
Prawie300osóbtrafiłowweekendnaSORdo szpitalaim.
Kopernika.Tonajwiększytego
typuoddziałwregionie.Lekarzecałądobęratujątużycie
Agnieszka Jędrzejczak

b Pijany mężczyzna leżał na ulicy. Dostał drgawek. Karetka przywiozła go na SOR do „Jonschera”

b Dr Timler podkreśla, że trzeba zmienić finansowanie SOR-ów

Czekają nawet 6 godzin

–Sąjednakitakiesytuacje,że
bliscychoregowzywająkaretkę,
a później kontakt z nimi się urywa – przyznaje doktor Agnieszka Stępień-Cent z SOR-u w szpitalu im. Jonschera.
Tak było w przypadku starszej kobiety, która trafiła na SOR
do„Jonschera”zdusznością.Była jedną z 42 pacjentów, którą
szpitalprzyjąłwweekend.Lekarze udzielili także 75 porad.

Jak długo pacjenci będą czekać
w izbie przyjęć? Trudno powiedzieć, bo na SOR-ze obowiązuje kwalifikacja. Pacjentom przydzielane są kolory – na razie trzy,
ale wkrótce w szpitalu będzie
ich pięć. Czerwony oznacza stan
zagrożenia życia – tacy pacjenci mają pierwszeństwo, żółty to
chory, który wymaga leczenia,
ale jego życie nie jest zagrożone
i czeka do 60 minut. Pacjenci
oznaczeni kolorem zielonym
mogą być leczeni ambulatoryjnie i to oni czekają najdłużej, nawet do sześciu godzin.
Dla lekarzy pracujących w
szpitalnym oddziale ratunkowym to codzienność. Jest tu też
jedyne w regionie centrum urazowe,dlategonaoddziałtrafiają
pacjenci z wypadków. Karetki

przyjeżdżającokilkadziesiątminut, a liczba przyjętych w ciągu
doby chorych nie spada poniżej
stu. W miniony weekend (od
piątku do niedzieli) przyjęto 276
osób. – Osoby poszkodowane
podczas weekendu odczekały
doponiedziałku.Izbaprzyjęćbyła wtedy przepełniona – przyznajedoktorDariuszTimler,kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego w „Koperniku”.

Pomoc otrzyma każdy
Na dyżurze jest zawsze dwóch
lekarzy. To wykwalifikowani
specjaliści, których pomoc obejmuje praktycznie każdy zakres
medycyny. Jednak pacjenci coraz częściej traktują SOR jak
przychodnię.
– Przychodzą osoby, które
twierdzą, że kilka dni temu źle

się czuły i chcą się przebadać
– mówi doktor Timler.
Problememsąteżawanturnicy, zwłaszcza osoby po alkoholu. Ponad 5 prom. miał mężczyzna, który trafił w weekend
naSORdoszpitalaim.Jonschera.
Pił od kilku dni, przechodnie
znaleźligonaulicyiwezwalikaretkę. Był jeszcze w stanie mówić.PobadaniachipodaniupłynówtrafiłdoZakładuMedycyny
Uzależnień. Kolejnego pijanego
też przywieziono z ulicy. Mężczyzna dostał drgawek. Lekarze
wspominają jednak pewien
przypadeksprzedkilkulat.Mężczyzna przyszedł z ręką przybitą do dwumetrowej deski, którą
niosłoczterechjegoznajomych.
Chory w otoczeniu kilkuosobowej rodziny to na SOR-ze także
standard.
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Chodnik czeka na zastępcę Hiltona
Łódź Śródmieście
Uzbiegual.KościuszkiiMic-kiewiczapołożonostarepłyty
chodnikowe,choćtosąsiedztwotrasyW-Z.Magistrattłumaczy,żetotymczasowewyjście
Agnieszka Magnuszewska
a.magnuszewska@dziennik.lodz.pl

Choć przy skrzyżowaniu al. Kościuszki i Mickiewicza powstaje
nowy przystanek Piotrkowska
Centrum, wkrótce wymieniony
ma zostać asfalt i wyremontowane chodniki (na przeciwko
Centralu), to w jednym miejscu
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Młoda kobieta spadła z dużej
wysokości.Jejstanjestciężki.Ma
uraz wielonarządowy. Karetka
przewozi ją na SOR do szpitala
im. Kopernika. Tam zaczyna się
walkaojejżycieizdrowie.Lekarze są przygotowani. Kierownik
SOR-u uruchamia tzw. trauma
team,czylikilkuosobowyzespół
lekarzy specjalistów, który zajmie się kobietą. Przygotowano
dodatkową krew, potrzebną
do operacji. Lekarze przejmują
chorą, trafia na blok. Zostaje
wprowadzonawśpiączkęfarmakologiczną i udaje się ją ustabilizować. Chwile grozy minęły, ale
topierwszadobajestnajważniejsza. Kobieta spędzi ją w sali obserwacyjnej obok bloku.
Ale na pomoc lekarzy czeka
już kolejna osoba. Ratownicy
przywieźlimłodegomężczyznę,
który skarży się na duszności.
Lekarze muszą wykluczyć odmę, zatorowość płucną i zawał.
Po badaniach i prześwietleniu
klatki piersiowej chory dostaje
łóżkonasaliobserwacyjnej.Jest
tamczwartympacjentem.Lekarze będą monitorować go do rana, później zdecydują, czy trafi
naoddział.Podobnychprzypadków w weekend nie brakowało.
Nakorytarzuczekajeszczekilkanaście innych osób. Młodego
mężczyznęprawdopodobnieze
złamanąkościąprawejręki przywiozła żona, jest też starszy pan
z urazem głowy.
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pozostanąstarepłytkizodzysku.
Dokładnie w pobliżu działki,
na której do 2010 r. miał stanąć
hotelHilton.Modernizacjatrasy
W-Z i budowa torów do nowego
przystanku przy Centralu, wymagała demontażu chodnika
popółnocno-wschodniej stronie
skrzyżowaniaMickiewicza–Kościuszki. W tym tygodniu drogowcyzaczęliodtwarzaniechodnika, ale kładą stare płyty zamiast nowych, spełniających
wymogi strefy wielkomiejskiej.
Zgodnie z nowymi wytycznymi
powinny mieć wielkość 25 na 25
cm. – Jest to nawierzchnia tymczasowa. W tym miejscu będą
prowadzonepraceprzezBaccoli,

związane z budową hotelu,
ipoichzakończeniuBaccoliwykona chodnik w standardzie dla
strefy wielkomiejskiej – tłumaczy Marcin Masłowski, rzecznik
prezydent Łodzi.
Kiedynowychodnikzostanie
ułożony u zbiegu al. Kościuszki
iMickiewicza?Byćmożeza dwa
lata.W2013r.firmaBaccoli,która nie wybudować 5-gwiazdkowego Hiltona, poinformowała,
że do 2017 r. postawi inny, 4gwiazdkowy hotel. W zamian
za to władze Łodzi zmniejszyły
inwestorowiwielkośćodszkodowaniazaniezrealizowanieinwestycji. Firma zapłaciła 3 zamiast
10mlnzłodszkodowania.aą

Za mało pieniędzy
SOR-y borykają się z problemami, których nie dostrzegają pacjenci. Oddziały generują straty. Każdemu z nich w naszym
kraju brakuje około 3,5 mln zł.
ChoćNFZzmieniłwtymrokufinansowanieoddziałówiwciągu
sześciu miesięcy ma spłynąć
do nich o 8,5 mln zł więcej, nie

będzietowielkimratunkiem.Paradoksalnie: im więcej poważniejszych przypadków na oddziale ratunkowym, tym mniej
pieniędzyondostaje.Za pacjenta z urazem wielonarządowym
SOR bezpośrednio nie dostaje
pieniędzy. Rozliczany jest za to
oddział, na który chory później
trafi. Dzienne utrzymanie SORu w „Koperniku” kosztowało
wubiegłymroku25tys.zł,aszpitaldostawałzwrotuniewieleponad 15 tys. zł. Lekarze proponują rozwiązanie: należy określić
liczbę lekarzy i pielęgniarek, potrzebnych na oddziale. To pozwoliłoby ustalić dokładną stawkę za gotowość. Teraz oddziały
rozliczane są na podstawie ryczałtu oraz wyceny punktu i nic
nie zapowiada zmiany. a
ą
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