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W dobie epidemii personel bielskiego Szpitala Pediatrycznego pracuje bez wytchnienia i w ekstremalnych warunkach. Z jednej strony, cieszy się szacunkiem i wdzięcz-
nością pacjentów, a z drugiej - obawia się fali hejtu oraz tego, że stres udziela się bliskim. Niektórzy medycy wyprowadzili się ze swoich domów. Mieszkańców proszą o 
zrozumienie i rozwagę, a decydentów o doposażenie szpitala. Mimo że pod maseczką tego nie widać, to - jak przekonują lekarze z pediatryka, którzy opowiedzieli „Kro-
nice” o swojej pracy - dla małych pacjentów kryje się tam jeszcze uśmiech.

Lekarze z „Pediatryka” walczą o małych pacjentów

Uśmiech spod maseczki
Marcin
Kałuski
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Cała doba 
na nogach

Pandemia koronawirusa 
wymusiła nową organizację 
pracy w Szpitalu Pediatrycz-
nym w Bielsku-Białej, któ-
ry przecież nie ma charak-
teru placówki zakaźnej. - To 
przede wszystkim ochrona 
osobista, czyli odpowiednie 
zabezpieczenie: maski, czep-
ki, przyłbice, gogle, fartuchy 
lub kombinezony i rękawicz-
ki. Podejście do każdego pa-
cjenta wymaga zdecydowa-
nie więcej czasu i środków, a 
każdy pacjent musi być zba-
dany, tym bardziej, że w opie-
ce ambulatoryjnej dominują 
teraz e-porady. Ilość perso-
nelu musi być dostosowana 
do ilości pacjentów, tak aby 
zapewnić bezpieczeństwo, a 
jednocześnie zminimalizo-
wać ewentualną możliwość 
zakażenia personelu i wyłą-
czenia z pracy szpitala - opi-
suje Lidia Zuber-Fabia, ordy-
nator Oddziału Pediatrycz-
nego. Jak dodaje Anna Me-
rak, p.o. ordynatora Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, ograniczono licz-
bę personelu pielęgniarskie-
go, a osoby pracujące w szpi-
talach dla dorosłych zostały 
wykreślone z grafi ku.

Szczególne procedury 
wdrożono w Oddziale Nie-
mowlęcym. - Lekarze i pielę-
gniarki stanęli przed wyzwa-
niem opieki nad dziećmi pre-
zentującymi objawy infekcji 
dróg oddechowych, gorącz-
kujących. Nie leczymy dzie-
ci z potwierdzonym zakaże-
niem koronawirusem, ale na 
podstawie badań decyduje-
my, kto może być leczony w 
oddziale zachowawczym. Ze 
względu na długi czas ocze-
kiwania na wynik wymazu 
w kierunku SARS CoV2 (od 
2 do nawet 4 dni), perso-
nel oddziału został wyzna-
czony do prowadzenia dzie-
ci wymagających izolacji (do 
czasu uzyskania wyniku). W 
związku z tym praca zosta-
ła zreorganizowana - tak, by 
zespół pracujący w oddzia-
le nie kontaktował się z in-
nymi pracownikami szpita-
la. Żeby w ramach oddziału 
stworzyć zespoły pracujące 
razem, liczbę pracowników 
ograniczamy do niezbędne-
go minimum. Wydłużone zo-
stały dyżury pielęgniarek do 
24 godzin. Niestety, nie dys-
ponujemy odpowiednią licz-
bą izolatek, jednak z zaanga-
żowaniem personelu sprząta-
jącego staramy się stworzyć 
bezpieczne warunki hospita-
lizacji dla pacjentów oraz ich 
opiekunów - przybliża Anna 
Heczko, ordynator Oddzia-
łu Niemowlęcego. Jak doda-

je, zmieniono też listę dyżu-
rów lekarskich i pielęgniar-
skich, m.in. ze względu na 
wiek i zdrowie pracowników, 
w związku z czym dyżury się 
wydłużyły.

Wdzięczni 
rodzice

Bielscy lekarze chwalą 
sobie kontakt z rodzicami. 
Ordynator Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Tera-
pii zauważa, że mimo iż pa-
cjentami są noworodki i dzie-
ci w ciężkim stanie, to ro-
dzice podchodzą ze zrozu-
mieniem do obecnej sytu-
acji. - Współpraca z pacjen-
tami w szpitalu układa się do-
brze. Pacjenci aktualnie do-
ceniają możliwość konsulta-
cji, badań, hospitalizacji i ro-
zumieją konieczność zabez-
pieczenia siebie i persone-
lu - dodaje ordynator Oddzia-
łu Pediatrycznego. - Nasi pa-
cjenci i ich rodzice są bardzo 
wyrozumiali. Mimo że wcho-
dzimy do sali przebrani, nie 
widać spod masek naszych 
twarzy i uśmiechów, to jed-
nak udaje się nawiązać kon-
takt, a przy kolejnym badaniu 
dzieci są odważniejsze i po-
godniejsze. Rodzice trzyma-
ją się zasad izolacji (w trak-
cie oczekiwania na wynik za-
równo pacjent jak i opiekun 
podlegają izolacji), utrzymu-
ją z personelem kontakt te-
lefoniczny, a gdy potrzebna 
jest dodatkowa interwencja, 
to wzywają personel. Wyka-
zują cierpliwość w oczeki-
waniu na wyniki, przekazują 
nam słowa wdzięczności za 
pomoc, co mocno nas moty-
wuje. Dodatkowo obserwu-
jemy, że w Izbie Przyjęć jest 
mniej bezzasadnych porad, 
pacjenci w oparciu o telepo-
rady swoich lekarzy prowa-
dzących leczeni są głównie w 
warunkach domowych - cie-
szy się ordynator Oddziału 
Niemowlęcego.

Medyk 
też człowiek

Ostatnio w kraju zrobiło 
się głośno o nieludzkim trak-
towaniu medyków. Bywa, że 
są obrażani czy nawet przega-
niani z miejsc publicznych, a 
nawet własnych... mieszkań. 
- Niepokoi fala hejtu, jaki za-
czął się pojawiać i skierowa-
ny jest przeciw personelowi 
medycznemu. Lekarze, pielę-
gniarki, ratownicy medyczni 
to też są ludzie i ich wytrzy-
małość psychiczna może być 
różna. Te osoby należy obec-
nie wspierać dobrym słowem, 
dodawać otuchy i chwalić, bo 
odwrotny stosunek społeczeń-
stwa może przynieść skutek w 
postaci zamykania placówek 
medycznych. Jeżeli chodzi o 
personel naszego szpitala, to 
go podziwiam i szanuję oraz 
wierzę, że wytrzyma tyle, ile 

będzie trzeba - mówi Ewa 
Bachta, dyrektor Szpitala Pe-
diatrycznego. - Niepokoją nas 
doniesienia z kraju o roszcze-
niach wobec personelu me-
dycznego związane z niepo-
myślnym przebiegiem choro-
by lub z nieświadomym na-
rażeniem pacjenta przez za-
każony personel - przyznaje 
dr Anna Heczko. - Z naszej 
strony dokładamy wszelkich 
starań, by ryzyko zminima-
lizować - zapewnia. Tłuma-
czy przy tym, że zdaje sobie 
sprawę, że kontaktując się z 
potencjalnie zakaźnymi pa-
cjentami, medycy narażają 
zdrowie swoje, jak i pośred-
nio swoich rodzin. - Dlatego 
część pracowników oddzia-
łu zmieniła miejsce zamiesz-
kania, aby ograniczyć moż-
liwość przekazania infekcji 
najbliższym. Nasze rodziny 
wspólnie z nami dźwigają cię-
żar stresu związanego z nara-
żeniem w pracy. Nasze dzie-
ci pozostają w tym czasie pod 
opieką rodziny i nawet one 
przeżywają tę sytuację. Py-
tają czy wrócimy do domu po 
dyżurze... - opowiada szefo-
wa Oddziału Niemowlęcego.

Sprzęt 
na wagę życia

W pediatryku chwalą 
starania dyrekcji, władz po-
wiatu i społeczeństwa, dzię-
ki czemu jest stały dopływ 
środków ochronnych, jednak 
potrzeby ciągle są ogrom-
ne i są obawy o przyszłość. 
- Uważam, że kadra szpita-
la robi w obecnej sytuacji 
co możliwe, a ja ze swojej 
strony staram się zabezpie-
czyć ją w odpowiedni sprzęt 
i odzież ochronną. Żeby jej 
praca była bezpieczna, uru-
chomiono osobne wejście 

do izolatki w Izbie Przyjęć, 
osobne wejście dla persone-
lu tak, aby nie dochodziło do 
spotkań z pacjentami w wej-
ściu głównym. Założono tak-
że domofon IP i wprowadzo-
no wiele procedur, które w 
szerszym gronie ustaliliśmy 
po to, aby jak najbezpiecz-
niej pracować - wylicza dy-
rektor placówki. - Ilość środ-
ków ochrony osobistej suk-
cesywnie się zwiększa dzię-
ki działaniom dyrekcji i or-
ganu założycielskiego (po-
wiatu - przyp. red.) oraz ak-
cjom społecznym, prowadzo-
nym przez różne instytucje, 
rodziny i znajomych perso-
nelu. Stan zabezpieczenia 
personelu jest coraz lepszy 
- stwierdza dr Lidia Zuber-
Fabia. - Trzymamy się pro-
cedur, jeżeli chodzi o zakła-
danie środków ochrony indy-
widualnej. Ale korzystamy z 
nich racjonalnie, wiedząc, 
że w całej Polsce brakuje na 
przykład maseczek FFP2/3. 
Ze strony dyrekcji otrzyma-
liśmy wsparcie w kwestii za-
bezpieczenia podstawowych 

środków ochrony, jednak wo-
bec zwiększającej się liczby 
hospitalizowanych pacjen-
tów zapotrzebowanie będzie 
również rosło. Bardzo dzię-
kujemy za wsparcie firm i 
osób prywatnych w zakupie 
przyłbic, środków dezynfekcji 
i maseczek ochronnych. Każ-
dy taki gest dodaje odwagi w 
walce z epidemią - ocenia dr 
Anna Heczko.

Lekarze wyliczają też 
najpilniejsze potrzeby i naj-
większe problemy. - Braku-
je nam na pewno możliwości 
przesiewowego badania per-
sonelu, co odbywa się w nie-
których szpitalach co tydzień. 
Brakuje nam specjalistyczne-
go sprzętu do dezynfekcji po-
mieszczeń, na przykład za-
mgławiacza. Brakuje izola-
tek ze śluzą i podciśnieniem. 
Brakuje szybkich testów na 
koronawirusa. Chcielibyśmy 
mieć pewność, że środków 
ochrony indywidualnej - far-
tuchów, kombinezonów i ma-
sek - wystarczy do końca wal-
ki z epidemią - opisuje ordy-
nator Oddziału Niemowlę-

cego. - Pojawiają się trud-
ności - potwierdza dyrektor 
Ewa Bachta. - Na przykład 
taka, która dotyczy obsługu-
jących nas laboratoriów - w 
ciągu dwóch tygodni zmie-
niono nam aż trzykrotnie la-
boratorium, do którego mo-
żemy wysyłać wymazy, co siłą 
rzeczy spowodowało niema-
łe zamieszanie - opowiada.

Cierpliwość i 
rozwaga

Lekarze z bielskiego 
pediatryka przekonują, że 
wszyscy mamy wpływ na jak 
najszybsze wygranie walki z 
epidemią. - Chcemy zaapelo-
wać o cierpliwość i rozsądek. 
Prosimy o stosowanie się do 
zaleceń Ministerstwa Zdro-
wia pomimo ich uciążliwości, 
bo wydaje się, że mają sens 
i przynoszą efekty w porów-
naniu z innymi krajami Eu-
ropy - analizuje dr Lidia Zu-
ber-Fabia. Dr Anna Hecz-
ko apeluje z kolei do miesz-
kańców o podawanie praw-
dziwych informacji podczas 
wywiadu epidemiologiczne-
go, by nie narażać personelu 
na kontakt z zakażeniem bez 
odpowiednich zabezpieczeń 
i co za tym idzie - nie nara-
żać kolejnych pacjentów na 
infekcję. - Udowodniono w 
badaniach chińskich, że 91 
procent dzieci miało infek-
cję koronawirusem po kon-
takcie z chorym członkiem 
rodziny - więc od tych infor-
macji zależy nasze dalsze po-
stępowanie. W chwili obec-
nej nie posiadamy takiej ilo-
ści środków ochrony osobi-
stej, by cały personel przy 
kontakcie z każdym pacjen-
tem był zabezpieczony - stąd 
nasz apel. W razie wątpliwo-
ści, warto najpierw zadzwo-
nić z zapytaniem, gdzie się 
udać. Prosimy również o sto-
sowanie się do zaleceń Głów-
nego Inspektora Sanitarne-
go oraz Ministerstwa Zdro-
wia. Apelujemy o ogranicze-
nie kontaktów, noszenie ma-
seczek w miejscach publicz-
nych oraz zachowanie zasad 
zdrowego stylu życia - zwra-
ca się do mieszkańców.

Czechowicki zakład Valeo, zajmujący się produkcją części i podzespołów dla prze-
mysłu motoryzacyjnego ruszył z codzienną produkcją przyłbic.

Motoryzacyjny gigant pomaga

300 przyłbic dziennie
Każdego dnia w fabry-

ce produkowanych jest oko-
ło 300 przyłbic ochronnych. 
Pakowane są w kopertach po 
10 sztuk. Na każdej znajduje 
się kod QR z linkiem do fi l-
mu instruktażowego o mon-
tażu. Produkcję w firmie 
wdrożyli Mateusz Mamica i 
Marcin Woźnica. Wykorzy-

stano powszechnie udostęp-
niony projekt Mateusza Dyr-
dy i Konrada Klepackiego.

50 sztuk z prototypowej 
serii dyrektor zakładu Grze-
gorz Zięba przekazał bur-
mistrzowi Marianowi Bła-
chutowi. - Dotychczas przy-
łbice z czechowickiego Va-
leo zostały przekazane m.in. 

do szpitali w Bielsku-Bia-
łej, Żywcu i Krakowie. Cie-
szę się, że próbkę naszej pro-
dukcji możemy również prze-
kazać gminie, wspierając ją 
w ten sposób w działaniach 
związanych z przeciwdzia-
łaniem rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa - powie-
dział. (mk)

W trudnych chwilach szpital otrzymał spontaniczną i bezinteresowną pomoc od wielu fi rm 
i osób. 


