Zbrali 116 pulznih oksimetrov
Akcija Rotary kluba Škofja Loka več kot uspešna – Oksimetri takoj donirani v uporabo Zdravstvenemu domu
Škofja Loka – pet oksimetrov doniranih blejskemu Zdravstvenemu domu
Predsednica Rotary kluba Katjuša Koprivnikar (v nadaljevanju
RC) Škofja Loka je povedala, da
se je s prošnjo za pomoč pri nakupu pulznih oksimetrov (pulzni
oksimeter je namenjen vsem bolnikom, ki imajo bolezen covid-19
in sodijo v rizično skupino) obrnil
direktor Zdravstvenega doma
Škofja Loka. Njegovo prošnjo je
podprl tudi član RC Škofja Loka,
zdravnik Andrej Šubic. Koprivnikarjeva: »Člani smo soglasno
sklenili, da podpremo akcijo, saj
menimo, da lahko na tak način
pomagamo številnim posameznikom in sistemu. RC Škofja
Loka je v ta namen namenil 500
evrov, dodatno pa so se za donacijo odločili tudi posamezni
člani kluba. Možnost za podporo
nakupu pulznih oksimetrov smo
objavili tudi na naši FB-strani,
tako da bi se lahko odzvali tudi
posamezniki.« V zelo kratkem
času, v treh dneh, so zbrali 1430
evrov.

Oksimetri romali
tudi na Bled

Njihov član David Jezeršek je
poskrbel, da so bili pulzni oksimetri kljub velikim potrebam
na trgu takoj dobavljivi in tudi
donirani v takojšnjo uporabo.
ZD Škofja Loka jih je bilo doniranih 40, posredovali so jih tudi
v ZD Žiri, ZD Gorenja vas in ZD
Železniki, pet pa so jih donirali
ZD Bled. »K akciji je pristopila tudi
Občina Škofja Loka, ki je prav
tako zagotovila večjo količino
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pulznih oksimetrov, zato se je akcija lahko zaključila,« je še dodala
predsednica RC Škofja Loka.

Zbranih več sredstev

Koordinator te zbiralne akcije je bil Fedja Vraničar, ki je
povedal, da je bila pobudnica
akcije zbiranja oksimetrov namestnica direktorja Zdravstvenega doma Škofja Loka in vodja
ambulante nujne medicinske
pomoči dr. Tina Kmet Gril.
»Za tovrstno akcijo se je odločila, ker se je število okuženih s
SARS-CoV-2 in rizičnih bolnikov
zelo povečevalo in bolniki, ki so
klicali na NMP, so bili že v hudi
dihalni stiski. Zato jim je bilo
treba hitro priskrbeti pulzne
oksimetre, ki zaznajo t. i. tiho
hipoksemijo. To pomeni, da
so bolniki že v hipoksiji (pomanjkanje kisika v krvi), vendar
še nimajo občutka težke sape.
Tiho hipoksemijo pa zazna
pulzni oksimeter in če pacient
pravočasno pride v bolnišnično
oskrbo, je njegova prognoza
boljša,« je poudaril koordinator
Vraničar, sicer podpolkovnik
Slovenske vojske, in dodal, da
so zbrali skupaj 116 pulznih
oksimetrov. Vraničar: »Sprva
je zdravstveni dom prošnjo za
pomoč poslal županu Občine
Škofja Loka, Lions in Rotary
klubu ter nekaj podjetjem na
Loškem. Odziv je bil zelo dober
in kmalu se je zbralo dovolj
sredstev za nakup potrebnega števila oksimetrov. K akciji
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zbiranja oksimetrov so se dejavno vključili tudi koncesionarji ZD Škofja Loka, ki so prav
tako kontaktirali s podjetji. Na
koncu se je zbralo bistveno več
sredstev, kot se jih je dejansko
potrebovalo.

Škofja Loka tudi predstavniki
koncesionarjev ZD Škofja Loka
in zdravstvenih postaj Gorenja
vas, Železniki in Žiri. »Delo koordinatorja sem opravljal tudi v
prvem valu, in sicer od 17. aprila
do 17. maja,« je poudaril sobesednik, ki je tudi koordinator za
covid-19 za Škofjo Loko (njegova naloga je koordinacija med
Zdravstvenim sistemom, CSS in
Občino Škofja Loka ter Civilno
zaščito). Povedal je, da so se
razmere na Škofjeloškem dokaj
umirile, vedno več medicinskega osebja je že prebolelo covid19 in se vrača nazaj na delovna
mesta, s tem pa se kadrovska
stiska manjša, za kar imajo veliko
zaslug tudi občani in občanke,
ki zgledno upoštevajo predpisane ukrepe.
Saša Bešter

Vraničar koordinira tudi
covid-19 v Škofji Loki

Fedja Vraničar je še povedal, da
je bil s sklepom župana Občine
Škofja Loka 20. oktobra imenovan za opravljanje nalog v
koordinacijski skupini za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvenega sistema v Zdravstvenem
domu Škofja Loka, in sicer za
pomoč pri dejavnostih Centra
slepih in slabovidnih in koordinacijo s Civilno zaščito Škofja
Loka. V koordinacijski skupini so poleg predstavnikov ZD
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