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Piektdien, 6.maijā, Rīgā, Grebenščikova ielā 1 tika svinīgi atklātas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
brigāžu atbalsta centra „Krasts” vajadzībām rekonstruētās telpas un jaunuzceltā ēka operatīvo medicīnisko
transportlīdzekļu novietošanai un apkopei. Šis brigāžu atbalsta centrs ikdienā pārrauga 13 brigāžu darbu, kas izsaukumos
dodas gan Rīgas pilsētā, gan ārpus Rīgas*.
Telpu rekonstrukcija un ēkas celtniecība notikusi ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības
programmas ietvaros un ASV puse šim mērķim novirzījusi 782 836 ASV dolāru.
Atklājot jaunās telpas, ASV vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotā lietvede Šarona Hadsone-Dīna uzsvēra: “Šis
sadarbības projekts simbolizē draudzību starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm. Tas uzlabos NMP dienesta
spēju sniegt palīdzību vairāk kā 200 tūkstošiem iedzīvotāju. Un ceru, ka atjaunotās un rekonstruētās telpas padarīs arī
mediķu darba stundas vieglākas, patīkamākas. Esam pagodināti strādāt pie šādiem projektiem kopā ar Latviju. Tie
simbolizē mūsu apņemšanos atbalstīt Latvijas iedzīvotājus. Mēs esam ar Latviju jau kopš tās neatkarības pasludināšanas
1918.gadā. Kopā esam strādājuši, lai izveidotu spēcīgas divpusējas attiecības, kas balstās uz apņemšanos attīstīt valstu
brīvību, ekonomiku un drošāku pasauli”.
Līdz ar jauno telpu iekārtošanu, svinīgā pasākuma laikā ASV puse NMP dienestam pasniedza vēl vienu ļoti vērtīgu
dāvinājumu – 132 sejas aizsargmaskas brigādēm, kas ir ļoti nozīmīga individuālo aizsarglīdzekļu komplekta sastāvdaļa,
lai pasargātu mediķus pret kaitīgo faktoru ietekmi sniedzot palīdzību ārkārtas situācijās un katastrofās, piemēram, bīstamu
infekciju gadījumos, negadījumos ar ķīmiskām vielām u.c.
Kā uzsvēra NMP dienesta direktore Sarmīte Villere: “Šis dāvinājums ir liels solis NMP dienesta aprīkojuma uzlabošanā.
Lai arī vienmēr ceram, ka neveidosies ārkārtas situācijas, tomēr dienestam jābūt gatavam tām jebkurā mirklī, lai mēs
spētu palīdzēt saviem iedzīvotājiem”.
NMP dienests par saviem līdzekļiem iepriekš jau iegādājies aizsargkombinezonus, garos apavu pārvalkus, aizsargcimdus.
Savukārt līdz ar ASV Civilās sadarbības programmas ietvaros dāvinātajām sejas aizsargmaskām NMP dienestā veidojas
pilns individuālās aizsardzības līdzekļu komplekts personāla aizsardzībai dažādos ārkārtas gadījumos.
Jaunās sejas aizsargmaskas ir ērti un ātri sagatavojamas izmantošanai, kas ir svarīgi paaugstināta stresa apstākļos. Tās
nodrošina augstu aizsardzību pret dažādiem ārējiem kaitīgiem faktoriem, samazinot brigādes personāla iespējamu
saslimšanu vai saindēšanos, strādājot negadījuma vietā. Līdz ar to šādu individuālo aizsarglīdzekļu
nodrošinājums NMP dienestam ļaus ārkārtas situācijās saglabāt palīdzības sniegšanas kapacitāti ilgtermiņā - darbinieki
tiek pasargāti, viņi var palīdzēt citiem, un paši nekļūst par cietušiem.
Sejas aizsargmaskas nonāks visos NMP dienesta reģionālajos centros un Specializētājā medicīnas centrā, kur
nepieciešamības gadījumā tās izsniegs ārkārtas situācijā iesaistītajām brigādēm.
Foto no pasākuma: http://ej.uz/Krastsatklasana
*Papildus informācija
Līdz šim NMP dienesta brigāžu atbalsta centrs “Krasts” ikdienā pārraudzījis astoņu ātrās palīdzības brigāžu darbu, kuras
turpmāk ik rītu dežūru uzsāks jaunizveidotajā centrā. Šo brigāžu pamatdarbības teritorijā dzīvo gandrīz 220 000
iedzīvotāju un kopumā šīs brigādes pērn izbraukušas uz vairāk nekā 29 000 izsaukumiem. Taču līdz ar jauno telpu izveidi,
brigāžu atbalsta centra “Krasts” pārraudzībā ir nodotas vēl papildus piecas brigādes, kuras ikdienā dislocētas un brauc
izsaukumos Jūrmalā.
Jaunās telpas ir izveidotas atbilstoši 24 stundu režīmā dežurējoša personāla darba specifikai un vajadzībām, paredzot gan
darba un mācību, gan atpūtas telpas. Tāpat ir izbūvēta speciāla novietne operatīvā medicīniskā transporta novietošanai un
mazgāšanai, atbilstošas telpas medicīniskā aprīkojuma, inventāra un medikamentu uzglabāšanai un atjaunošanai brigāžu
darba vajadzībām u.c.

