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Liberecká záchranka má nové vozy
Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq budou od
příštího týdne vyjíždět za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje. Dnešním slavnostním předáním vozidel pokračuje plánovaná obměna
vozového parku liberecké záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj předá
záchranářům během jednoho roku ještě dalších šest sanit.
„Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme.
Jejich modernizace jde dopředu mílovými kroky a my stále od zaměstnanců sbíráme
podněty, co v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk
Kramář. „Ve chvíli, kdy bojujete o život člověka před sebou, pro nás je bezpodmínečně
nutné mít vše, co potřebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát od pacienta a jít něco
někam hledat,“ dodal a vysvětlil, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností
Fosan, která modelové tovární vozy převezme od výrobce a dále je pro potřeby
záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny každého z aut se tak promítne zejména
přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační
techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné
nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů
nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v
přímém ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují,“ řekl Kramář.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném
technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní vozidla. Hlavním kritériem pro
rozhodnutí, na které základně a které konkrétní vozy budou nahrazeny, je počet najetých
kilometrů. Po jednom mercedesu tak dostanou k dispozici na základnách v Liberci,
Českém Dubu, v Jilemnici a ve Velkých Hamrech, dva budou za pacienty jezdit v České
Lípě. A nové Škody Kodiaq, s nimiž jezdí lékař, budou k dispozici v Liberci, České
Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit
i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet
z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 25 milionů korun, které poskytl
Liberecký kraj, 8 milionů korun z rozpočtu ZZS LK stály nové Škody Kodiaq.
Slavnostního předání nových vozidel liberečtí záchranáři využili také
k poděkování zástupcům laické veřejnosti, kteří jsou první na místech, kde je nutný
zásah zdravotníků. Samolepku „Pomohla jsem zachránit lidský život“ od nich tentokrát
dostala malá slečna Lucie, která po autonehodě pomohla zachránit život svojí mamince.
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