Zapomenutý Přerov

Záchranná stanice Červeného kříže v
Přerově
Zabezpečiti obyvatelstvu rychlou a účinnou pomoc v případech, kdy je ohrožen život jednotlivců, jest
zajisté úkolem velmi záslužným a nesnadným. Organisování a vydržování záchranné stanice v Přerově k
tomu účelu jest zajisté nejdůležitější činností místního spolku CCK., přinášející prospěch nejen obyvatelstvu
města Přerova, nýbrž i dalekého okolí. Záchranná stanice jest u nás v činnosti od 26. dubna 1929. Má
sanitní auto značky „Tatra" s příslušným inventářem a všemi pomůckami potřebnými k první pomoci. O
okamžitou pohotovost v kteroukoliv dobu denní a noční jest postaráno. Garáž i byty samaritána a šoféra
jsou v nově postaveném obecním domě na Šířavě. V případě potřeby nutno volati telefonem číslo 150.
Hlavním úkolem ZS. jest pohotovost pro případ, že náhle a neočekávaně ohrožen jest život a že nemocnému
nutno poskytnouti první pomoc a odvézti jej k lékaři. (Těžký úraz, silné krvácení, otrava a j.). Z titulu
naprosto nutné prvé pomoci konají se převozy do nejbližší nemocnice nebo k nejbližšímu lékaři zdarma. Jest
ovšem naším úkolem převážeti též jiné nemocné, avšak podobné převozy nutno zaplatiti. Příjmy tohoto
druhu jsou nejhlavnějším finančním zdrojem záchranné stanice. Převážení osob nemocných chorobami
nakažlivými se neprovádí. ZS. platí pouze dva zaměstnance, šoféra a samaritána, kteří jsou též k disposici
hasičskému sboru. Ostatní funkce jsou bezplatné. Předsednictvo ČCK. V Přerově má snahu vybudovati
místní sanitní a záchrannou službu tak, aby tato byla naprosto finančně soběstačná a nezávislá. Dosud
však bylo by si těžko mysliti její provádění bez účinné pomoci okresního zastupitelstva a obecního
zastupitelstva města Přerova. Sanitní auto až do zaplacení všech anuit jest majetkem ministerstva národní
obrany, jemuž musilo by býti vydáno za mobilisace nebo ve válce. Provoz ZS. Nabyl značných rozměrů. Od
počátku činnosti až do 1. února 1933 ujelo sanitní auto 36.345 km a převezlo 2251 osob. První pomoc bez
převozu byla poskytnuta v 58 případech.
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