ZPRÁVY ZE ZÁCHRANKY
ZZS KVK V ROCE 2014
ÚVODNÍ SLOVO:
Proč zprávy ze záchranky?
Rozhodli jsme se touto cestou
sdělovat některé informace,
které považujeme za důležité.
Toto první vydání je spíše o
shrnutí roku 2014, ale materiál
bude vydáván pravidelně a
budeme v něm informovat o
tom, jaké zásadní kroky se na
naší záchrance dějí.

Dále bychom se zde chtěli
věnovat
prevenci
či
upozorněním
na
některé
situace, které mohou být pro
občany
nebezpečné
v souvislosti
s poškozením
jejich
zdraví.
Samozřejmě
z nich bude jasné, jak takové
situaci předejít.
Své místo zde budou mít také
ukázky z některých našich
výjezdů, které jsou něčím
zajímavé.

Zařadili jsme také část „otázky
a odpovědi“, ve kterých se
budeme snažit objasnit některé
informace,
které
čtenáře
zajímají nebo které jsou
v povědomí veřejnosti úplně
v jiném
světle,
než
ve
skutečnosti. Budeme rádi za
náměty do této části, které
můžete zasílat na e-mail:
pr@zzskvk.cz

V roce 2013 si záchranka nastavila
vysoké cíle, kterých se podařilo
dosáhnout. V roce 2014 bylo tedy
potřeba udržet pozitivní růst
organizace, vytvořit plán investic
do obnovy a modernizace a rozjet
projekty s tím související. Teď, na
konci roku 2014 můžeme říci, že se
opět podařilo splnit to, co
organizaci posunulo zase o několik
kroků dál. Abychom ale byli
konkrétní, rádi bychom shrnuli
některé důležité projekty.

V

Systém rendez-vous a lékaři
Jako všechny záchranky a většina
zdravotnických zařízení i my jsme
se
potýkali
s hraničním
nedostatkem personálu v kategorii
„lékař“. Díky doladění systému
rendez-vous a doplnění lékařského
personálu se podařilo tuto kategorii
stabilizovat tak, že nyní o lékaře
nemáme nouzi a stav je naplněn.
Služba KORONER
Od ledna 2014 začal fungovat
koroner od 15:30 do 7:00 hodin.
Značně se tak uvolnily ruce
výjezdovým lékařům. Od roku 2015
zřizujeme
tuto
služby
v nepřetržitém provozu.

Obnova vozového parku
V roce 2014 se podařilo nakoupit 5
vozů RZP (velká sanitka se
záchranáři) a 3 vozy Rendez-vous
(malá sanitka s lékaři). Objednány
byly další vozy RZP a zbytek
plánujeme obnovit z evropských
dotací. V roce 2015 by měl být
kompletně obnoven vozový park.
Obnova proběhla také u vozu pro
převoz novorozenců.
Pokrytí
kraje
výjezdovými
základnami
V roce 2014 jsme rozšířili pokrytí
kraje na 13 výjezdových základen.
Dle dostupných údajů a statistik
ZZS KVK je toto pokrytí již
optimální.
Přístrojové vybavení a ochranné
pracovní pomůcky
Rok 2014 s sebou přinesl obnovu
spousty přístrojů a došlo i na
vybavení novými technologiemi.
Jelikož ochrana zaměstnanců patří
mezi priority organizace, byli
zaměstnanci vybaveni novými
uniformami a dalšími ochrannými
pomůckami, které je chrání při
výjezdech. Další technologie a
modernizace jsou v plánu na příští
rok.

PF 2015 trochu jinak
Do nového roku 2015 bych
chtěl všem popřát co nejméně
chyb a riskantních situací, které
vedou
k našim
výjezdům.
Protože ale počet výjezdů
neustále roste a v roce 2015 se
evidentně neudrží na dnešním
průměru 90ti pacientů denně
chtěl bych popřát všem našim
zaměstnancům,
aby
jejich
úspěšnost při záchraně života
byla minimálně tak vysoká, jako
je nyní.
Dále bych rád celé veřejnosti
navrhl
do
roku
2015
předsevzetí:
Při poskytnutí první pomoci jde
o minuty, které mohou
zachránit život. Pokud si
nebudete vědět rady, není se
čeho bát. Naše operátorky na
lince 155 vám budou vždy dávat
přesné pokyny, jak pomoci.
Když se dostanete do situace,
kdy budete moci pomoci,
nebuďte
„ti
přihlížející“,
nejhorší je nedělat nic.
MUDr. Roman Sýkora

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak důležité je pro záchranku držet krok s technikou?
„Snažíme se držet krok celkem úspěšně. Vzhledem k neustálému počtu
výjezdů je zejména v některých částech techniky znát opotřebení. Obměna
je nutná a nové technologie naopak znamenají šetření času a „uvolnění
rukou“ našim lidem. Máme sestavený plán obměny a díky dobrému
hospodaření, které se nám daří držet, můžeme provozovat záchranku
s moderním vybavením.“
Jaký byl rok 2014?
„Náročný a úspěšný. Podařilo se realizovat spoustu projektů, stabilizovat
personál a dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Daří se také neustále
zvyšovat kvalitu poskytované péče, která je na vysoké úrovni. Jsem
s výsledky roku 2014 spokojen a vážím si celého týmu, který se na této
úspěšnosti podílí.“
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