W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, poniżej przedstawiamy
odpowiedzi na zadane pytania:

Ad1. U żadnego z hospitalizowanych pacjentów w czasie od 4 marca do dnia otrzymania
wniosku nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Ad2. Na dzień otrzymania wniosku w PCZ nie ma żadnego hospitalizowanego pacjenta
zakażonego wirusem SARS-CoV-2.
Ad3. W PCZ nie zmarł żaden pacjent z dodatnim wynikiem testu na wirus SARS-CoV-2.
Ad4. Zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wykazem, o którym mowa w Art. 7 tej ustawy
dotyczącym podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, PCZ w Brzezinach nie jest placówką
dedykowaną do leczenia pacjentów z COVID-19.
Ad5. Nie dotyczy, ze względu na punkt 4. Jednakże, jeśli na teranie SOR/IP pojawia się pacjent,
u którego w trakcie diagnostyki, badania, zachodzi podejrzenie, iż może być zakażony wirusem
SARS-CoV-2, pacjent jest izolowany w przygotowanym na terenie SOR pomieszczeniu
izolacyjnym, ma pobierany wymaz i wykonywany test genetyczny.
Ad6. Ze względu na obszerność obowiązujących procedur przekazujemy ich tytuły/zakres
tematyczny:
P-001-E Procedura mycia i dezynfekcji rąk
P-002-E Procedura sprzątania, mycia i dekontaminacji (pomieszczenia szpitalne, sprzęt
użytkowy)
P-005-E Zasady stosowania środków ochrony osobistej
P-007-E Zasady stosowania izolacji ochronnej pacjentów
W obecnej sytuacji epidemiologicznej dla CIP/SOR opracowano procedury:
,,Sposób postępowania na wypadek konieczności wykonania diagnostyki obrazowej u
pacjenta urazowego z podejrzeniem koronawirusa"
,,Zasady pobierania i transportu wymazu"
,,Ścieżka pacjenta w CIP/SOR z podejrzeniem koronawirusa"
,, Zasady postępowania w oddziale w przypadku OCZEKIWANIA NA WYNIK TESTU".
Ustalono zasady przemieszczania się personelu, pacjentów i osób z zewnątrz na terenie
szpitala.
Wdrożono zalecenia i wytyczne MZ i GIS.
Prowadzony jest nadzór i kontrola przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dotyczący
przestrzegania obowiązujących procedur i wprowadzonych zasad postępowania.
Monitorujemy zużycie środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej ; uzupełniamy rezerw na
bieżąco.

Ad 7 Na dzień 1.04.2020 r. Szpital w Brzezinach dysponuje:

Kombinezon Tyvec 500 Expert 11 szt
Kombinezon typu ansel 76 szt
Kombinezon ochronny Pro-Chem- 35 szt
Rękawice nitrylowe Micro-Touch 11 par ( w pakiecie z kombinezonem )
Rękawice lateksowe 500 szt
Okulary ochronne 22 szt.
maseczka twarzowa: chirurgiczna 800 szt; filtr FFP2 76 szt; filtr FFP3 166 szt. ; maseczka
ochronna dla pacjenta 200 szt.
buty ochronne- 44 szt.
Ad8. Szpital posiada zestawy do pobierania testów genetycznych. Jednakże nie posiada
możliwości wykonywania badania na miejscu.
Pobrany materiał jest przekazywany do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Łodzi
a) Testy wykonywane metodą real time RT-PCR. Średni czas oczekiwania na wynik 12
godzin
b) Do dnia otrzymania wniosku wykonano w szpitalu 13 testów

Ad 9. Pacjent, jest izolowany w pomieszczeniu izolacyjnym w SOR, jest obsługiwany przez
jedną dedykowaną osobę, która posiada odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
Ad 10. W PCZ w Brzezinach nie obowiązuje żaden zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

