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Nemocnice Šumperk očkuje zdravotníky z „první linie“
Do Nemocnice Šumperk dorazila první dodávka očkovací vakcíny proti nemoci COVID-19.
Nemocnice díky ní může naočkovat celkem 110 zdravotníků. Prvních 47 zaměstnanců nemocnice se
nechalo naočkovat včera. Další zaměstnanci budou naočkováni dnes. Jde o lékaře, sestry a ostatní
zdravotníky z oddělení ARIP, infekčního oddělení nebo centrálního příjmu, kteří se nacházejí v
„první linii“ a čelí vysokému riziku nákazy.
Jedním z prvních zaměstnanců, kteří se nechali naočkovat, byl i lékařský náměstek MUDr. Josef Čikl,
který je zároveň lékařem na oddělení ARIP. „Nad tím, zda se nechám naočkovat, jsem prakticky ani
nepřemýšlel. Když denně jako lékař vidíte, co koronavirus dokáže udělat s lidským organismem, tak se
vlastně nemůžete ani rozhodnout jinak. My jako lékaři vidíme v očkování takové světlo na konci
tunelu, jak se z toho současného průšvihu dostat. Proto doufám, že až budou vakcíny dostupné pro
všechny, nechá se naočkovat co nejvíce lidí,“ říká lékařský náměstek.
V Nemocnici Šumperk také opět přibývá nakažených pacientů s covidem-19, kteří vyžadují
hospitalizaci. Zatímco v polovině prosince se zdejší personál staral zhruba o 35 pacientů, dnes je to už
téměř dvojnásobek. A tak musí od dnešního dne opět navyšovat lůžkový fond infekčního oddělení na
70 lůžek. „Aktuálně se staráme o 65 covid pozitivních pacientů, u dalších čekáme na výsledky
vyšetření. Lůžková kapacita se rychle plní, a to i na oddělení intenzivní péče,“ upozorňuje MUDr. Josef
Čikl s tím, že je důležité, aby byli lidé obezřetní a dodržovali mimořádná opatření. Situace je podle něj
komplikovaná, protože roste také nemocnost už tak vyčerpaného zdravotnického personálu.

FOTO: Jako jeden z prvních se nechal naočkovat lékařský náměstek Josef Čikl, který se také stará o
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