Pressemeddelelse fra Konservative i Varde
10. november 2009
På vegne af Konservative kandidater til byrådet i Varde Kommune samt som Konservativ kandidat
til Regionsrådet for Region Syddanmark udtaler nuværende byrådsmedlem Niels Christiansen følgende:
De Konservative © ønsker aftale om AKUT hjertemodtagelse på Hjertecenter Varde.
Fra Konservativ side vil vi arbejde for, at borgerne i også denne del af Region Syddanmark kan få
sikkerhed for, at akutte hjertepatienter fra Varde/Esbjerg-området vil kunne nå frem til et sygehus med tilstrækkelige kompetencer i tide. Derfor er brug af Hjertecenter Varde til akutte hjerteoperationer en helt naturlig løsning på det nuværende uholdbare problem.
Konservative byråds- og regionsrådskandidater fra Varde kommune gæstede forleden Hjertecenter Varde, hvor adm. direktør og overlæge Ricardo Sanchez inspirerende fortalte om Hjertecentret
og det igangværende, store nybyggeri i Varde. I den forbindelse fremgik det, at den forsvarlige
transporttid for en akut hjertepatient normalt anses at være op til 90 minutters transport inden at
patienten skal nå sygehuset. Den transporttid tid kan i dag ikke altid overholdes. Blandt andet ikke
fra regionens nordvestlige hjørne omkring Nørre Nebel, som tilmed i store dele af året rummer
rigtig mange borgere og turister.
Borgere som har været ramt af en blodprop i hjertet har oplevet det moderne udstyr, der er i dagens hjerteambulancer. Udstyr som bevirker, at der hele tiden er direkte kontakt til sygehusene.
Det kan derved fra sygehuset under kørslen vurderes, om den akutte patient skal køres til Esbjerg
eller helt til Odense. Men Esbjerg har i dag desværre ikke kapacitet til at behandle alle typer af
blodpropper – det kan kun Odense. Ricardo Sanchez fortalte, at Hjertecenter Varde i dag kan foretage alle former for hjerteoperationer og at privathospitalet har specialister (læger) på døgnvagt.
Med Hjertecenter Vardes mulighed for døgnvagt og rådigheden over alle specialer indenfor hjertekirurgi, så er det et helt naturligt ønske, at Hjertecenter Varde kan få tildelt opgaven med at indgå som supplement til Esbjerg sygehus som akut modtagelseshospital for hjertepatienter fra bl.a.
Varde og Esbjerg kommuner.
Vi skal have et sygehusvæsen, som i praksis kan tilgodese alle dele af region Syddanmark. Det vil
de Konservative kandidater fra Varde kommune, som opstiller til byrådet og regionsrådet derfor
klart arbejde for.

Ønskes yderligere uddybning kontakt venligst Niels Christiansen på tlf. 21 41 86 00.

