Gotowość na wypadek katastrofy dla dzieci niepełnosprawnych:
Potrzeby w zakresie trwałego sprzętu medycznego
Jeśli jesteś rzecznikiem, opiekunem lub członkiem rodziny niepełnosprawnego dziecka, należy wiedzieć, jak
i gdzie można uzyskać trwały sprzęt medyczny (durable medical equipment, DME) przed wystąpieniem katastrofy
lub zagrożenia zdrowia publicznego. DME to każdy sprzęt medyczny, który zapewnia korzyści terapeutyczne
osobom z pewnymi urazami lub chorobami. Niniejszą ulotkę opracowano w celu wsparcia działań rządu Stanów
Zjednoczonych w zakresie zarządzania klęskami żywiołowymi oraz znajdowania środków na pomoc agencjom
rządowym, organizacjom pozarządowym i prywatnym oraz społecznościom w przygotowaniu, reagowaniu
i usuwaniu skutków katastrof i sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Może to także pomóc osobom opiekującym
się dzieckiem niepełnosprawnym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących jego zdrowia
i bezpieczeństwa, a także wspierać wdrażanie współpracy publiczno-prywatnej w społecznościach w czasie
klęsk żywiołowych.
Klęska żywiołowa lub sytuacja
zagrożenia zdrowia publicznego może
wpłynąć na zdolność danej społeczności
do zapewnienia dzieciom odpowiednich
środków. Społeczności powinny być
przygotowane do przeciwdziałania temu
problemowi, zanim dojdzie do katastrofy,
z pomocą lokalnych biur zarządzania
kryzysowego lub organizacji prywatnych.
Jeśli dojdzie do klęski żywiołowej,
wiedza o tym, jak i gdzie można
uzyskać środki dla niepełnosprawnych
dzieci, może uratować życie. Dzieci są
bardziej narażone na klęski żywiołowe
niż dorośli i potrzebują innych dawek
leków i sprzętu w różnych rozmiarach,
w tym igieł, rurek do masek tlenowych
i respiratorów, wózków inwalidzkich
i chodzików. Plany alokacji zasobów
powinny zapewniać dostępność sprzętu,
antybiotyków, odtrutek i szczepionek
dla dzieci oraz możliwość ich rozdawania
w miejscach, w których zwykle
gromadzą się dzieci, takich jak zajęcia
pozaszkolne, opieka dzienna i opieka
nad dziećmi.

Informacje, które należy mieć przed stanem klęski żywiołowej
Jeżeli jesteś rzecznikiem, opiekunem lub członkiem rodziny
niepełnosprawnego dziecka, należy wiedzieć:
•

Jak i gdzie wymienić utracony, uszkodzony, zniszczony lub bezużyteczny sprzęt DME, protezy i materiały
eksploatacyjne. W celu wymiany DME zwykle wymagana jest dokumentacja, taka jak zalecenie lekarza
lub pismo informujące o konieczności konsultacji medycznej lub wizyty z lekarzem. Jednak niektórzy
sprzedawcy i dostawcy, w tym Ośrodki Świadczenia Usług w ramach programów Medicare i Medicaid
(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), mogą odstąpić od tych wymagań podczas klęski
żywiołowej lub stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Znajomość rozmiaru, marki i modelu lub posiadanie
dokumentacji sprzętu DME, który chcesz wymienić, może pomóc w roszczeniu za pośrednictwem Medicaid
i organów zarządzających Programem Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci (Children’s Health Insurance
Program).

•

Jak podłączyć i odłączyć kogoś od aparatu do dializy lub podobnego sprzętu, jeśli Ty lub członek Twojej
rodziny z niego korzystacie. Pomoże to zmniejszyć ryzyko zakażenia lub urazu członka rodziny i zapewni
szybką i bezpieczną ewakuację podczas klęski żywiołowej. Sprawdź, czy Twoje centrum dializ oferuje
takie szkolenie.

•

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe lekarzy wystawiających recepty oraz apteki, do której się udajesz.

Działania, które mogą podejmować rodziny
•

Zapisz w swoim telefonie dane kontaktowe swojego dostawcy usług medycznych, a także linki do stron
internetowych rządowych, pozarządowych i prywatnych dostawców sprzętu DME.

•

Aktywuj identyfikator medyczny Medical ID w iPhone. Identyfikator medyczny Medical ID jest funkcją
wbudowaną w aplikację iOS Health, która daje ratownikom wgląd w Twoje dane medyczne, w tym
alergie, przyjmowane leki, stan dawcy organów, grupy krwi i kontakty alarmowe, bez konieczności
odblokowywania telefonu. Jeśli masz telefon z systemem Android, istnieją podobne aplikacje, które
możesz pobrać i z nich korzystać.

•

Prześlij dane alarmowe do miejsca, do którego nadal możesz uzyskać dostęp w przypadku zgubienia
lub uszkodzenia telefonu, np. do pamięci masowej telefonu w chmurze lub na osobistą pocztę e-mail.

•

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje lub alerty o nagłych wydarzeniach w Twojej społeczności.

•

Zapoznaj się z opcjami w zakresie transportu i udostępnij je rodzinie w razie konieczności ewakuacji
obszaru w czasie klęski żywiołowej.

•

Przeczytaj o sprzęcie podtrzymującym życie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
Washington State Department of Social & Health Services (Departament Opieki Społecznej
i Zdrowotnej stanu Waszyngton).

Ważna uwaga: CMS nie dysponuje sprzętem do nabycia. Stanowe agencje Medicaid mogą mieć umowy
z dostawcami sprzętu DME oraz ze szpitalami, które mogą dysponować takim sprzętem.

Dodatkowe zasoby
•

CMS: Zestaw narzędzi do reagowania na wypadek klęski żywiołowej

•

CMS: Ubezpieczenie trwałego sprzętu medycznego

•

CMS: Katalog dostawców

•

Department of Homeland Security (Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów
Zjednoczonych, DHS): Prawa obywatelskie w sytuacji zagrożeń i klęsk żywiołowych

•

DHS: Alerty o zagrożeniu

•

DHS: Informacje o lokalnym zarządzaniu kryzysowym

•

Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, FEMA):
Planowanie i budowanie potencjału społeczności

•

FEMA: Przygotowanie osób niepełnosprawnych i z innymi szczególnymi potrzebami na wypadek
klęsk żywiołowych

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ośrodków Świadczenia Usług
w ramach programów Medicare i Medicaid w ramach Harvard National Preparedness Leadership Initiative
(Narodowa Inicjatywa na rzecz Gotowości do Przywództwa, NPLI). NPLI to wspólny program Harvard T.H. Chan
School of Public Health oraz Center for Public Leadership przy Harvard Kennedy School of Government. Obraz na
stronie 1 pochodzi z Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób.
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