Aktuální situace v nemocnicích
Dosavadní vývoj počtu nemocných s covid-19 vede k trvalému nárůstu počtu pacientů vyžadujících
přijetí do nemocnic České republiky. Rezervní kapacita, zejména lůžek pro poskytování intenzivní péče,
se ve většině krajů dostává na hranice svých absolutních možností bez reálné možnosti dalšího
navýšení. Řada krajů z tohoto důvodu vyhlašuje situaci ekvivalentu „hromadného postižení osob“, což
ve své podstatě znamená změnu organizace poskytování zdravotní péče v omezených podmínkách,
s primárním cílem poskytnutí zdravotní péče co největšímu počtu pacientů s co nejvyšší nadějí na
příznivý klinický výsledek.
Přes maximální možné navyšování lůžek, maximální využívání veškerého dostupného (včetně
nouzového) zdravotnického personálu a enormní snahu všech zdravotníků nejsou nemocnice schopny
garantovat dodržování obvyklých standardů (odborných, personálních a ošetřovatelských) a
poskytovaná péče nabývá v různé míře charakteru „péče poskytované za situace nedostatku vzácných
zdrojů“. V některých případech je nutné z důvodu nedostatku kapacity využít pro nemocné s covid-19
dočasně i lůžka vyhrazená pro pacienty bez covid-19.
Krajští koordinátoři usměrňují organizaci poskytování zdravotní péče tak, aby nemocnice byly i nadále
schopny přijmout pacienty vyžadující neodkladné ošetření, případně hospitalizaci. To vše ale za cenu
výše uvedené nemožnosti dodržení obvyklých standardů. Je rovněž nepochybné, že stávající situace
je spojena s odsouváním tzv. odkladné péče u řady jiných pacientů. Nicméně nelze připustit situaci,
aby nebyla zajištěna základní nezbytná péče a pacient v akutním stavu nebyl ošetřen.
Nadále jsou v maximální možné míře využívány převozy pacientů mezi nemocnicemi, včetně
mezikrajového transportu, často s využitím letecké záchranné služby. Je aktivována zahraniční pomoc,
Česká republika žádá zahraničí (Německo, Švýcarsko, Polsko) o pomoc s umístěním pacientů
vyžadujících zejména intenzivní péči, v rozsahu minimálně v řádu desítek pacientů. Flexibilita využití
možnosti umístění pacienta v rámci zahraniční pomoci je ovlivňována nutností splnění řady formálních
podmínek, bez nichž země nabízející pomoc realizaci této pomoci neumožní. Je nutno rovněž
konstatovat, že realizace této pomoci neprobíhá okamžitě a vyžaduje poměrně složitou koordinaci
mezi Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí.
Rozhodování o poskytnutí intenzivní péče musí být prováděno výlučně na základě odborného
posouzení přínosu takové péče, v souladu s profesními normami, existujícím platným právním
rámcem a etickými principy medicíny.
Jedině důsledným dodržováním základních protiepidemických opatření každým z vás lze přispět ke
zlepšení stávající situace.
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