Regionen skal sikre ærlige svar
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LÆSERBREVE
Tragiske fejl sker, selv om ingen ønsker det, og den manglende lydfil kan
være betydningsløs. Men flere forhold i redegørelsen om 3-årige Htaws død
savner ordentlig besvarelse.
Hvorfor blev adrenalin ikke givet straks ved hjertestop under vejledning af
læge fra Vagtcentralen, men først 24 minutter senere efter sekundær
ambulances ankomst? Var personalet på den første ambulance
utilstrækkeligt uddannet, eller blev der givet forkert vejledning fra
Vagtcentralen?
Når anæstesisygeplejerske har erfaret, at turen med akutlægebilen på det
tidspunkt kan gøres på 12-14 minutter, der overfor mig bekræftes af tidligere
indsatsleder, der fra regionen har mange års erfaring med udrykning i
tilsvarende hurtigt køretøj, hvorfor siger regionen så, at den med udrykning
ville have tøffet sig frem med 60-70 km/t? Det ligner i mistænkelig grad forsøg
på at gøre tidsfaktoren så stor at det ikke havde gjort forskel.
Man må erkende, at hvis adrenalin var givet straks ved hjertestop og ikke
først 24 minutter senere, samt at hvis akutlægebilen havde været i drift og
lagt den livreddende inkubation efter 15 minutter+ i stedet for over 1 time
efter på hospitalet, havde drengens chancer været væsentligt større. Al
erfaring og faglig viden tilsiger, at der ikke blev givet optimal behandling, og at
akutlægebilen kunne have gjort en afgørende forskel.
Regionsledelsen må træde i karakter og undersøge, hvorfor der i
akutberedskabet fra tid til anden sker disse åbenlyse fejl med døden til følge,
der er sket flere gange tidligere. Også Htaws død er en tragisk hændelse, der
ikke står til at ændre, og som vi alle begræder. Men det mindste regionen kan
gøre, er at erkende utilstrækkelig behandling og ærligt afdække forløbet for at
forebygge, at noget lignende sker igen.
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