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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se řadí počtem lůžek a
poskytované péče k většinovému průměru zdravotnických lůžkových zařízení
v ČR. V současné době máme 521 lůžek a 895 zaměstnanců. Zdravotnickou
péči nabízíme obyvatelům ve spádové oblasti bývalého okresu Česká Lípa se
110 000 obyvateli.
Na našem okrese se již po ukončené těžbě uranu nenachází žádný velký
zdroj nebezpečí. To ale neznamená, že se nebudeme krizovou připraveností
zabývat. Ba naopak.
Již několikrát jsme v okrese přímé nebezpečí ohrožení a postižení obyvatel
řešili. Ať už se jednalo o průmyslovou havárii (dopravní nehoda cisterny
s kyanidem), nebo hromadná dopravní nehoda s větším počtem raněných.
V neposlední řadě se snažíme být připraveni přijmout pacienty i z jiných
lokalit (okresů či krajů), kde pravděpodobnost masivnějšího postižení obyvatel
hrozí, a nebo s jinými kraji na likvidaci mimořádné události spolupracovat.
K přijetí většího počtu postižených pacientů nám však zoufale chybí lůžka
s intenzivní péčí. Proto v koncepci naší nemocnice je toto vybavení jako
prioritní úkol.
Příprava na likvidaci mimořádné události neznamená mít pouze někde
v šuplíku zpracovaný Traumatologický plán, který většinou ne úplně všichni
zaměstnanci mají řádně prostudovaný. Taková příprava znamená především
veškeré plány procvičit.
Naše nemocnice pravidelně každý rok zahrnuje do svých plánů i plán cvičných
akcí. Plán těchto cvičení je vždy konzultován s ředitelem pro zdravotní obory a
hlavní sestrou, případně s krizovým štábem NsP a odvíjí se od samotných
potřeb zdravotnické, nebo technicko-provozní oblasti.
Vzhledem k tomu, v minulosti prošel velkou změnou centrální příjem naší
nemocnice, soustřeďovali jsme veškerou pozornost na procvičování právě
tohoto oddělení. Podařilo se nám také z centrálního příjmu NsP vytvořit tzv.
dispečink (kontaktní místo).
Každoročně naše nemocnice procvičuje možnou mimořádnou událost typu příjem většího počtu postižených. V současné době se ale velmi intenzivně
věnujeme možnosti mimořádné události vnitřní (vlastní), např. požár, selhání
dodávek, havárie produktovodů apod. Naše nemocnice ve zpracování plánů a
nácviků navázala velmi úzkou spolupráci s Nemocnicí Blansko, tato spolupráce
se ukázala jako velmi výhodná a přinesla pro obě organizace spoustu
pozitivních novinek v oblasti bezpečnosti a krizové připravenosti.
Z každé cvičné akce vyhodnocujeme všechny připomínky, které dále
zpracováváme – protože cvičení dělá MISTRA !!!!

