Szpital Południowy: Awaria instalacji tlenu dla chorych.
Straż pożarna dowiozła 285 butli z rezerwy
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W środę po południu w Szpitalu Południowym dała o sobie znać przeciążona instalacja
tlenowa. Straż pożarna awaryjnie dowiozła 285 butli z tlenem medycznym z rezerw
rządowych. Dziś na Pileckiego przyjedzie też nowy 3 tonowy zbiornik na tlen.
W Szpitalu Południowym przez ostatnie dni leżało 270 pacjentów chorych na Covid-19, w tym ponad
40 pod respiratorami. Instalacja tlenowa w budynku, który w przyszłości ma być szpitalem z różnymi
oddziałami, nie była zaprojektowana dla takiego obciążenia. Miasto zaapelowało do wojewody o
zmniejszenie liczby łóżek covidowych.
W środę podczas narady z ministerstwem zdrowia, NFZ i wojewodą postanowiono, że powstanie
nowy szpital tymczasowy na Okęciu, a liczba łóżek na Ursynowie zostanie zmniejszona do 196, w tym
50 respiratorowych.
- To ograniczenie wynika z wyliczeń modułów tlenowych. Równolegle będziemy też analizować
możliwości zwiększenia wydolności instalacji. Na pewno wszystkich pacjentów nie będziemy
przenosić, ale nie wiem też, czy przy działającej placówce modyfikowanie takiej instalacji będzie
technicznie możliwe - mówiła rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Awaria. Rozważano ewakuację
Po południu przeciążona instalacja dała o sobie znać. Zaczęły się psuć reduktory, które przy tak
dużym obciążeniu zużywały się szybciej niż normalnie. Zwołano sztab kryzysowy. W grę wchodziła
nawet ewakuacja chorych do Szpitala Praskiego, gdzie miasto planuje utworzyć dodatkowe łóżka
covidowe.
Najgorszego scenariusza udało się uniknąć. Straż pożarna błyskawicznie dowiozła na Pileckiego 285
butli z rezerw banku tlenu.
- Instalacja działa, ale prewencyjnie są dostarczane z czterech tak zwanych "banków tlenu"
działających w PSP butle z tlenem medycznym - powiedział Karol Kierzkowski, rzecznik
mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że dostarczone butle o pojemności 40 litrów każda
w razie braku tlenu wystarczą na zasilenie instalacji na 24 godziny.
Instalacja w szpitalu zostanie zmodyfikowana i przystosowana do większych obciążeń - postanowiono
na naradzie sztabu kryzysowego.
- Aby to zrealizować potrzebne jest zmniejszenie jej obciążenia. W związku z tym postanowiono, że
szpital w dalszym ciągu nie będzie przyjmował nowych chorych, w najbliższych dniach szpital
planuje też rutynowe wypisy pacjentów, których stan zdrowia na to pozwala. Zredukowanie
obciążenia instalacji, przy wsparciu z dodatkowego zbiornika i butli z tlenem pozwoli na jej
modyfikację i dostosowanie do większej liczby pacjentów - poinformowała w środę wieczorem Ewa
Filipowicz, rzeczniczka wojewody.
W czwartek do Szpitala Południowego dostarczony zostanie nowy zbiornik na tlen medyczny, który
pomieści 3 tony tego gazu oraz 100 butli rezerwowych. Przerabiana będzie instalacja tlenowa dla
potrzeb pacjentów, którzy w tym czasie będą mieli zapewniony tlen z butli.
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