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Изготвени са указания за подготовката на лечебните и здравните заведения на
територията на областта при усложнена зимна обстановка. Това каза д-р Гергана
Джамбова, директор на РЗИ-Видин на заседание на Щаба за изпълнение на областния
план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, предаде
репортер на Радио “Фокус”- Видин. Тя посочи, че с нейна заповед е назначена комисия,
извършила проверка във всички лечебни и здравни заведения. „В МБАЛ „Св. Петка” във
Видин при проверката бе констатирано, че е създадена организация за своевременно
транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки и болни, нуждаещи се от
хемодиализа, както и тежкоболни.
//
При необходимост има възможност за временно увеличаване на легловата
база. Отоплението на болницата е подсигурено като е сключен договор с фирма, която
периодично доставя необходимото оборудване и метаново гориво. Обемът на горивото
в цистерната е достатъчно за отоплението на цялата сграда на болницата в
продължение на пет дни. Обезпечен е резерв от лекарствени средства и медицински
консумативи за извършване на лечебно-диагностична дейност за период от около 30
дни. Наличната техника е в изправно състояние и е в готовност за работа при зимни
условия. Автомобилите са преминали технически преглед и са оборудвани със зимни
гуми”, уточни д-р Джамбова. Тя допълни, че електроенергията в сградата на болницата
се осигурява от две независими електропроводни линии. Към момента в болницата във
Видин няма налично резервно електрозахранване. Изработен е технически проект за
паралелно свързване на критичните структури и отделения в лечебното заведение към
автономен независим автоматизиран източник, но прокетът не е реализиран, поради
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липса на финансови възможности. Д-р Гергана Джамбова коментира още, че във
връзка с горните констатации на директора на болницата е връчен констативен
протокол с предписание да предприеме действия за осигуряване на автоматизирано
резервно електрозахранване, което да обхваща критичните структури и отделения на
лечебното заведение. За ЦСМП-Видин тя каза,че е актуализирана системата за
оповестяване на личния състав на центъра. Автомобилите са с безлимитни карти за
зареждане с гориво. Резервът от медикаменти и медицински консумативи за спешна
помощ е за период от около 30 дни. Специализираните медицински екипи са подготвени
за работа при усложнена зимна обстановка. Медицинската техника и апаратура се
поддържат в добро състояние. Линейките и реанимобилите са подготвени за работа в
зимни условия. Налице е и резерв от няколко автомобила, които при необходимост да се
включват при транспортирането на спешноболните.
Радио “Фокус”- Видин
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