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Karambol na „11” Ogień strawił dach
Na szczęście bez ofiar!

W poniedziałek - 31 stycznia, przed godz. 6.00, na krajowej „11”, w miejscowości Turze, kierujący audi 31-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa nie dostosował prędkości jazdy
do panujących na drodze warunków, w następstwie czego
na łuku drogi wpadł w poślizg, po czym zjechał na przeciwny pas drogi i zderzył się czołowo z mercedesem -

busem. Zderzenie to spowodowało dalsze
konsekwencje – doszło do kolizji z kolejnymi samochodami: skodą, vw polo oraz
ciężarowym mercedesem.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli
trzeźwi, sprawcę ukarano mandatem
karnym.

„W związku ze znacznym wzrostem
liczby pacjentów przyjmowanych do
szpitala z powodu infekcji dróg oddechowych oraz wzrastającą liczbą zakażonych wirusem A/H1N1 w otoczeniu,
wprowadzam z dniem 26.01.2011 do
odwołania bezwzględny zakaz odwiedzin chorych w szpitalu. W oddziale
pediatrycznym może przebywać z
dzieckiem wyłącznie jedna osoba z
rodziny, bez dodatkowych odwiedzin z
zewnątrz”.

Tej treści zarządzenie dyrektora ZZOZ,
Henryka Sicińskiego, widnieje w Internecie na stronach powiatu ostrzeszowskiego, a informacja o zakazie odwiedzin
na drzwiach wejściowych do szpitala.
Zarządzenie jest bolesne dla osób mających w szpitalu swych bliskich, zabrania
bowiem ich odwiedzin, ale wzbudza też
lęk, bo powołuje się także na obecność
„w otoczeniu” wirusa A/H1N1, czyli
„świńskiej grypy”.
Szerzej o powodach wprowadzonych
w zarządzeniu ograniczeń mówi pielęgniarka epidemiologiczna ostrzeszowskiego szpitala – Marzena Górska.
„Obecnie na terenie szpitala nie
stwierdziliśmy tzw. świńskiej grypy u
żadnego z badanych pacjentów, natomiast, jak co roku, w sezonie od października do kwietnia istnieje wzmożona
zachorowalność na szczepy wirusa i
w związku z tym pacjenci trafiający do
szpitala z infekcjami górnych czy dolnych dróg oddechowych są również pod
tym kątem badani.
Aby
zapewnić
bezpieczeństwo
pacjentom i personelowi szpitala, w
okresie wzmożonej zachorowalności
stosuje się zakaz odwiedzin na terenie
szpitala. Robi się to na wniosek kierownika zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych lub pielęgniarki epidemiologicznej.

nostki PSP oraz 4 jednostki OSP. Pożar
udało się opanować. Mimo że był to
kompleks budynków (do budynku gospodarczego przylegała stodoła), nie doszło
do rozprzestrzenienia się ognia. Spaleniu
uległ dach na domu mieszkalnym i na
budynku gospodarczym.
Straty oszacowano na 90 000 zł. Wartość uratowanego mienia to 150 000 zł.

fot. S. Szmatuła

Grypa w szpitalu –
zakaz odwiedzin

29 stycznia w Szklarce Przygodzickiej
doszło do pożaru dachu domu i przylegającego do niego budynku gospodarczego.
Prawdopodobnie na skutek nieszczelności przewodu kominowego zapaliła się
więźba dachowa.
W pożarze, na szczęście, nikt nie ucierpiał – domownicy o własnych siłach opuścili budynek.
W działaniach udział wzięły dwie jed-

Anita

LUTOWA DZIEWCZYNA
Wniosek taki trafia do dyrektora szpitala,
a ten drogą zarządzenia wydaje zakaz.
W zarządzeniu powołuje się na wzrost
zachorowań na grypę typu A/H1N1, czyli
na tzw. „świńską grypę”, ale odnosi
się to nie tylko do naszego powiatu,
lecz jego otoczenia i miejscowości
ościennych. Jest dużo trudno leczących
się infekcji, oddziały są obłożone, dlatego wzmożono badania, by określić, z
kim mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o
wirus grypy, to mówimy w tej chwili o
trzech wirusach: jest tzw. grypa sezonowa, jest wirus pandemiczny i wirus A/
H1N1. Nam chodzi o wykluczenie „świńskiej grypy”. Leczenie wdrażamy zgodnie z lekarską oceną stanu pacjenta,
uwzględniając
aktualne
zalecenia
konsultanta ds. chorób zakaźnych. U
pacjentów, u których inne wskaźniki nie
wskazują na infekcję wirusową, wykonujemy również dodatkowe badania.
Próbki do badań diagnostycznych w
kierunku grypy A/H1N1 wysyłane są do
jednego z ośrodków referencyjnych, w
naszym przypadku – do Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Łodzi. Wyniki badań otrzymujemy najpóźniej w ciągu 24 godzin.
Zakaz odwiedzin obowiązuje do
odwołania, jego czas będzie zależał od
sytuacji
sanitarno-epidemiologicznej
w kraju, regionie i w szpitalu. Zazwy-

czaj ten czas przeciąga się do kwietnia.
Jeżeli uznamy, że nasi pacjenci są bezpieczni, wówczas zakaz będzie odwołany. Medycyna nie jest nauką ścisłą i
o pewnych sprawach nie można wyrokować jednoznacznie, będziemy jednak
na bieżąco monitorować sytuację i gdy
tylko będziemy pewni, że pacjenci są
bezpieczni – zakaz odwołamy”.
Ze słów pielęgniarki epidemiologicznej wynika, że pozostaje nam czekać, aż
wirusy grypy osłabną, i mieć nadzieję,
że stanie się to jak najszybciej.

K. Juszczak

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu.

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe.
Operacja kasacji jest
bezpłatna.
Zapewniamy odbiór
własnym transportem.
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