Dwie nowe karetki zasilą flotę pogotowia ratunkowego podstacji w Dębicy

Dwie nowe karetki zostały oficjalnie przekazane do korzystania na terenie powiatu dębickiego przez
Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego. Specjalistyczne i nowoczesne pojazdy będą służyć
obsługującej teren naszego powiatu podstacji PSPR Mielec.
We wtorek 31 maja 2022 odbyła się konferencja prasowa podsumowująca roczną działalność PSPR
na terenie naszego powiatu. Jak podkreślił starosta dębicki Piotr Chęciek, dotychczasowa współpraca
samorządu z obsługującą nasz region jednostką ratownictwa z Mielca układa się bardzo dobrze, chociaż
początkowo istniały pewne wątpliwości co do sprawdzalności tego sytemu. – Wszyscy mieliśmy spore
obawy, bo zmiany oznaczały, że teoretycznie nie będziemy mieli wpływu na działania pogotowia
ratunkowego na naszym terenie – zauważa starosta. – Od początku jednak dyrektor Grzegorz Gałuszka
zapewniał, że będzie stawiał na rozwój i – jak widać – dba, by tabor był nieustannie sprawny
i niezawodny, a więc rzeczywiście realizuje swoją obietnicę.
Starosta zadeklarował też, że podejmuje działania zmierzające do przekazania na rzez PSPR Mielec
działki będącej własnością powiatu, która miałaby zostać wykorzystana do celów stworzenia
funkcjonalnego zaplecza – zbudowania bazy dla mieleckiej podstacji działającej w Dębicy.
Dyrektor PSPR w Mielcu – Grzegorz Gałuszka poinformował o wprowadzeniu do systemu dwóch
nowych ambulansów: „P” i „S” – podstawowego i specjalistycznego, które będą służyć podstacji
w Dębicy. Podkreślił, że to nie jedyne i nie ostatnie działania zmierzające w stronę poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. – W ciągu 2 lat udało nam się w sumie pozyskać 11
ambulansów, które pracują w systemie ratownictwa medycznego w ramach konsorcjum – podkreślał
dyrektor Gałuszka. – Możemy mówić o współpracy, wymianie doświadczeń, wspólnym udoskonalaniu
procedur, nowych możliwościach pozyskiwania sprzętu i pieniędzy, dostępie do szkoleń na najwyższym
poziomie. Kolejne nowości do Dębicy trafią już niebawem – m.in. do dębickich karetek przekazane
zostaną mobilne aparaty USG, wyposażone w tablety. Zestawy Philips Lumify będą służyć do szybkiej
oceny stanu pacjenta.

Kierownik dębickiej podstacji PSPR – Witold Ruszel zauważa, że praca ratownika to bardzo wymagające
zadanie, a być może dla osoby postronnej nie zawsze jest jasne, dlaczego przekazanie nowoczesnych
karetek i wyposażenie ich w świetny sprzęt to takie ważne wydarzenie. – Kiedy w walce o zdrowie
i życie pacjenta liczą się sekundy, docenia się wielką wagę komfortu pracy – podkreśla dębicki
kierownik, jednocześnie ratownik medyczny. – Jeśli wszystko jest nowe, sprawne, bezawaryjne,
wówczas można się skoncentrować na medycznej stronie działań, a nie walce z usterkami czy brakiem
nowoczesnych rozwiązań.

_________________
Karetka „S”, tzw. „eska”, to karetka specjalistyczna, reanimacyjna, która jest używana
w stanach zagrożenia życia. Jej obsługę stanowi minimum trzyosobowy zespół, w którym
przynajmniej jedna osoba to lekarz.

Karetka „P”, podstawowa – pracują w niej co najmniej dwie osoby, ratownicy medyczni lub
pielęgniarki. Obecność lekarza w zespole ambulansu „P” nie jest wymagana. Wyposażenie
karetki „P” jest przystosowane do reagowania w przypadkach jak wypadki, urazy
i zachorowania, gdzie nie wymaga się udziału ambulansu „S”.
Czy wyposażenie tych konkretnych nowych karetek („S” i „P”) znacznie różni się od siebie?
Nie, w praktyce obydwa ambulanse są wyposażone na tak samo wysokim poziomie, w sprzęt
najnowszej generacji. W karetce „S” znajduje się jednak większy zasób leków, które mogą być
podawane tylko pod kontrolą lekarza.
Kto decyduje o tym, jaka karetka wyjedzie?
Obecnie jedna dla całego województwa skoncentrowana dyspozytornia medyczna znajduje się
w Rzeszowie i tam odbierane są wezwania z tego obszaru. 17 listopada 2020 r. Minister Zdrowia
zatwierdził plan działania systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” dla województwa
podkarpackiego, w którym ujęto funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w ramach
jednego podkarpackiego rejonu operacyjnego.
WIĘCEJ INFORMACJI:
https://pogotowie-mielec.pl/sprzet-od-wosp-dla-mieleckiego-pogotowia-bedzie-sluzyl-w-karetkachtypu-s/

