Спешната помощ в малките населени места е като селска здравна служба на колела
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Обучението на работещите в спешната медицинска помощ дори закъсня, от 2000 година
не е имало такова , а от тогава почти всички в ЦСМП във Видин напуснаха и дойдоха
нови хора. Това каза за Радио “Фокус”- Видин д-р Любомир Виденов, завеждащ ЦСМП –
филиал Видин.Той посочи, че при обучението по проекта „ПУЛСС – Практически увод в
лечението на спешните състояния” ще се набляга повече на практическите занятия,
което е много важно за екипите. „Всички трябва да минат на това обучение. Като
излезеш на повикване не знаеш какво ще завариш”, допълни д-р Виденов. Според него
идеята за обучение на парамедици за Спешната помощ не е приложимо за по-малките
градове като Видин. „Ние отиваме на домашно посещение, поставяме диагнозата и
изписваме лекарствата. Парамедикът не върши такова нещо – отива, взима го от
улицата пострадалият, качва го в линейката, включва му банката и го кара в Спешния
център.Парамедикът не се занимава с рецепти, с поставяне на диагноза”, обясни д-р
Виденов. Той посочи, че сега в малките населени места Спешна помощ обслужва
възрастните хора по малките населени места. „Викат ни и ние започваме - мерим
кръвно, поставяме диагноза , предписваме лекарства”, допълни лекарят. Той посочи, че
в общини като Димово, Кула, Брегово Спешната помощ е като селска здравна служба на
колела. Според него парамедиците ще имат приложение в спешните центрове в
големите градове като Сфоия, Пловдив, Бургас. Във видинския филиал на ЦСМП
текучество на кадри няма. „Голямото текучество бе преди 4 - 5 години. Тогава много
специалисти се изнесоха към големите градове. Сега има известно успокоение. Но нови
кадри не идват. За последните десет години идваха само лекари, завършили по линия
на Влашката асоциация в Румъния медицина”, обясни д-р Виденов. Радио “Фокус”Видин
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