1EMI
Dag van de Res op 13Jun2012.
Als Res van 1EMI kregen we de kans om een “veldhospitaal” Role 2 te zien ontplooien.
Inderdaad als Med Pers kenden we de vroegere “veldhospitalen” die werden opgesteld in een mooi kruis.
Maar we leven niet in het verleden maar in het heden en we kijken naar de toekomst.
Misschien is het opportuun om even de medische steun van nader te bekijken.
De medische steun wordt in functie van de opdracht, de middelen, de toestand en de omgeving in plaats
gesteld. Het doel is een adequate en snelle geconditioneerde evacuatie te beogen.
De steun bestaat normaal uit vier echelons lees “role1,2,3,4”
De eerste lijn zorg: Role 1
De role 1 omvat de eerste lijn geneeskunde. De patiënten worden in functie van dringendheid getrieërd
om nadien geëvacueerd te worden. De belangrijkste opdracht hier is de patiënt te stabiliseren om naar
achter, role 2, te evacueren. Patiënten worden getrieerd in functie van de ernst van hun wonden om de
dringendheid van hun evacuatie te bepalen. “medische stabilisatie”
Foto hieronder toont de “IN”, waar de triage gebeurt, van de Role 2

Damage control surgery: Role 2
De role 2 kenmerkt zich door de aanwezigheid van chirurgen. Als doel de patiënt chirurgisch te
stabiliseren. Het doel van deze interventie is het beperken van de schade aan de vitale levensfuncties, het
maximaal behouden van de functionele organen en het verzekeren dat de patiënt geconditioneerd is voor
een evacuatie op langere afstand naar role 3.
Foto hieronder toont de wat instrumarium uit de Role 2

Primary surgery: Role 3
De role 3 wordt als de preventieve verzorging aanzien, heeft als doel de preventieve verzorging van de
patiënt te verzekeren via primaire chirurgische interventie (« primary surgery »). Men vindt op role 3 een
aantal medische specialiteiten. Na deze primaire interventie wordt de patiënt geconditioneerd voor zijn
strategische evacuatie naar het nationale grondgebied teneinde de definitieve zorgen te krijgen.
Foto hieronder toont de “OUT” tevens afwachtingszone van de Role 2

De definitieve zorgen: Role 4
De role 4 kan men beschouwen als het thuisfront. Lees N.O.H Mil Hosp. Eenmaal ter plaatse krijgen de
patiënten een doorgedreven medische navolging van een team van specialisten ten einde hen terug
optimaal in hun beroepsleven te integreren.
Foto hieronder toont een beeld op de Role 2

De Role 2 kan men op 09Sep2012 te N.O.H. bezoeken. Het veldhospitaal werd ontplooid in LIBANON. Alles
zal opgesteld zijn op de parking van het Hosp dit houd op zijn beurt een open deur dag. Allen daarheen.
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