Olecko dnia 17.10. 2019

Protokół nr 8 /2019

Ze szkolenia Izby Przyjęć "Olmedica" w Olecku ( lista obecności w załączeniu )

Zakres szkolenia :
Postępowanie personelu Izby Przyjęć na wypadek zdarzenia masowego ,
katastrofy (ćwiczenia z udziałem ZRM , lekarzy)zdarzenie symulowane .
Prowadzący : Tomasz Dziokan, Barbara Muraczewska

Dnia 17.10.2019 Izba Przyjęć Olmedica w Olecku wzięła udział
w ćwiczeniach Służb Ratowniczych z postępowania w wypadkach masowych
i katastrofach .
Organizatorem akcji były: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Olecku , "Olmedica " Sp. z o o. w Olecku oraz PWSZ Suwałki.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w izbie
przyjęć Olmedica Sp. z o.o była plg. oddziałowa Barbara Muraczewska .
Dnia 17.10.2019 roku o godz 11:00 pielęgniarki Izby Przyjęć (Jurgielewicz
Agnieszka i Agnieszka Winiarek ) przez radiostację zostały poinformowane,
że w budynku hotelowym Dworek Mazurski jest pożar. Jest 21 poszkodowanych .
Przekazano, że do Izby Przyjęć w Olecku

zostanie przetransportowanych

6 poszkodowanych oznaczonych kolorem:
✔ 1czerwony,
✔ 2 żółtych
✔ 3 zielonych

Pielęgniarka Agnieszak Winiarek telefonicznie poinformowała dyrektora do spraw
lecznictwa i pielęgniarkę oddziałową Barbarę Muraczewską o zdarzeniu i ilości
poszkodowanych .
Dyrektor

do

spraw

lecznictwa

Magdalena

Skowrońska

poinformowała:
➢ koordynatora ratownictwa medycznego w Olsztynie,

telefonicznie

➢ ordynatora oddziału chirurgicznego Sławomira Sapieżkę oraz
➢ prezes "Olmedica" Katarzynę Mróz .
Pielęgniarka oddziałowa Barbara Muraczewska telefonicznie poinformowała o tym
wypadku pielęgniarkę naczelną Grażynę Fiertek .
Ordynator oddziału chirurgicznego telefonicznie poinformował o zdarzeniu:
➢ lekarzy dyżurnych oddziału chirurgicznego;
➢ lekarza dyżurnego bloku operacyjnego
Segregacji pacjentów przywiezionych przez ZRM S i P na izbie przyjęć dokonał
ordynator oddziału chirurgicznego.

W wyniku segregacji do szpitala została przyjęta na oddział chirurgii ogólnej
pacjentka

z podejrzeniem krwotoku wewnętrznego "ostry brzuch" i

z oparzeniem III stopnia kończyn górnych. Pielęgniarki izby przyjęć założyły
dokumentację medyczną i przekazały w systemie informatycznym pacjentkę na
oddział chirurgiczny . Pacjentkę została przetransportowana przez pielęgniarki
oddziału chirurgicznego na blok operacyjny.

Pacjent z oparzeniem II stopnia kończyn górnych i otwartym złamaniem podudzia
prawego po wykonanej

diagnostyce i zaopatrzeniu oparzenia

został

przetransportowany karetką transportową do oddziału urazowo ortopedycznego.
4 kolejnych pacjentów po zaopatrzeniu oparzeń I stopnia i obserwacji na izbie
przyjęć zostali wypisani do domu z zaleceniem kontroli w por chirurgicznej .

Po zakończonej symulacji organizatorzy omówili błędy z uczestnikami,
które zaobserwowali, które są do wyeliminowania na przyszłość .

Protokołowała Barbara Muraczewska

