Radio Medische Dienst.
De radiocommunicatie ten behoeve van het Radio Medisch Advies via de MF- en VHF-band wordt tot stand
gebracht door tussenkomst van het KWC.
Het KWC kan voor dit doel worden geactiveerd met gebruikmaking van DSC op de frequentie 2187.5 kHz, dan
wel met DSC op VHF-kanaal 70 of via VHF-kanaal 16.
Het schip wordt dan door het KWC naar een werkfrequentie verwezen voor het gesprek met een arts van de
Radio Medische Dienst.
Bij gebruik van INMARSAT satelliet Telefoon wordt na het indrukken van code 38 (medische assistentie), code
32 (medisch advies) of code 00 (niet-urgetisch) automatish (via LES Burum) het schip doorverbonden met het
KWC. Na het uitwisselen van informatie zal het schip worden doorverbonden met een arts van de Radio
Medische Dienst.
Voor het aanvragen van Radio Medisch Advies via ARSAT - B, - C of Fleet broadband Data (via LES Burum)
wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem dat de berichten direct
doorstuurt naar een arts van de Radio Medische Dienst.
Ook via E-mail is het mogelijk Radio Medisch Advies in te winnen als er een internet verbinding beschikbaar is.
Daarvoor kunnen de volgende E-mailadres gebruikt worden 38@rmd.knrm.nl (urgent/medische assistentie),
32@rmd.knrm.nl (regulier/medisch advies) of 00@rmd.knrm.nl (niet-urgent).
Met E-mail is er geen enkele garantie te bieden voor wat betreft de ontvangst en verzending van berichten.
Indien op korte termijn geen reactie wordt ontvangen, dient men zelf contact op te nemen met Kustwacht
Nederland.
Het KWC is ook telefonisch bereikbaar voor Radio Medisch Advies onder telefoon nummer +31 (0) 223542500.
Stroomschema's noodalarmeringen.
In IMO-verband zijn stroomschema’s ontwikkeld, waarin de te nemen acties na ontvangst van een DSC
alarmering overzichtelijk zijn weergegeven.
De boodschaps is (hoofdzakelijk) dat bij het ontvangen van een DSC alarmering niet meteen gereageerd moet
worden, maar dat eerst (voor de duur van 5 minuten) geluisterd moet worden of er (en zo ja door wie) wordt
gereageerd.
Voor de stroomschema’s: zie de volgende illustraties.
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OPMERKINGEN:
Noot 1:
De in aanmerking komende of relevante RCC en/of KS
moeten volgens afspraak worden geinformeerd. Als meer
noodberichten van dezelfde bron worden ontvangen en
het leidt geen twijfel dat het schip in nood in de buurt is,
mag een DSC-bevestiging uitgezon den worden om de
oproep te bevestigen, nadat hierover met het RCC of het
KS overleg is gevoerd.

Noot 2:
In geen geval is het een schip toegestaan om na de ontvangst
van een DSC-noodbericht, als steunzender te dienen en het
noodbericht door te zenden.
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