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Základní údaje:
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

My vás to naučíme!

Ředitelství:
Vančurova 1544 (areál Oblastní nemocnice Kladno)
272 01 Kladno
IČO: 750 30 926

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje pořádá
kurzy první pomoci pro jednotlivce, skupiny, firmy i školy,
po dohodě přímo v sídle organizace nebo školy.

Zřizovatel: Středočeský kraj

Přihlásit se na kurzy je možné na internetových stránkách
www.zachranka.cz,
ale také na e-mailu
kabinet@zachranka.cz
nebo telefonu
737 239 962.
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První pomoc přednášejí záchranáři, kteří jezdí se záchrannou
službou denně do terénu a mají s první pomocí praktické
zkušenosti!
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Výjezdové základny ZZS
Středočeského kraje

Kurzy trvají přibližně dvě hodiny a jejich součástí jsou i praktické
nácviky resuscitace na resuscitačních modelech a ukázky
polohování pacientů.

Smluvní partneři
Asociace samaritánů ČR
a Trans Hospital

Vodní záchranná služba

Kontakt:
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Krajské školicí a výcvikové středisko
Vančurova 1544
272 01 Kladno
Tel.: 737 239 962
E-mail: kabinet@zachranka.cz
www.zachranka.cz
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Důležitá čísla
Zdravotnická záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150
Policie České republiky – 158
Městská policie – 156
Evropské číslo tísňového volání – 112
Toto číslo současně slouží k oznámení
rozsáhlé nehody nebo katastrofy
s velkým počtem postižených osob.

Horská služba – 1210

ZDRAVOTNICKÁ

ZÁCHRANNÁ

SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
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VÁŽENÍ A MILÍ STŘEDOČEŠI,
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje ušla za šestnáct let od svého
vzniku obrovský kus cesty. Z dvanácti roztříštěných okresních záchranek se stalo
moderní a dynamické centrum Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Je hlavním pilířem naplnění snahy krajského vedení, aby náš kraj
byl krajem bezpečným, krajem s co nejmenšími riziky pro občany.
Během uplynulých let se ze středočeské záchranné služby stala fungující spolehlivá organizace s nejmodernější technikou a kvalitní přednemocniční neodkladnou péčí. Na špičkové a bez nadsázky „světové“ úrovni poskytuje v širokém
záběru činností a v neuvěřitelně velkém objemu vykonávané práce i počtem zaměstnanců a kapacitou záchranných prostředků spolehlivou péči o záchranu
zdraví a života lidí v našem kraji.
Pro středočeské záchranáře je prioritou nejen vynikající technické zázemí, ale
především účinné léčebné postupy. Pro středočeskou záchranku to byl a je úkol
dvojnásobně těžký, neboť se musí vyrovnávat s tím, že nemá vlastní přirozené
centrum a chybí tu hlavní spádová nemocnice s traumacentrem, kardiocentrem
a dalšími specializovanými pracovišti.
Středočeská záchranka dokázala za unikátně krátkou dobu zásadně vylepšit
a rozšířit síť výjezdových základen. Do provozu byly uvedeny desítky nových
a špičkových sanitních vozů. Jejich stáří se dnes odměřuje na jednotlivé roky
a ne desetiletí, jako dřív. Dynamičnost obnovy vozového parku nemá v naší zemi
obdoby. Naše záchranka a její lidé jsou též dobře připraveni na mimořádné události a velká neštěstí a v případě potřeby jsou schopni vybudovat i polní nemocnice.
Středočeská záchranka je dnes vzorem pro ostatní záchranky v zemi. Je to
třeba propojený funkční systém rendez-vous. Právě u nás byly jako první v republice využity vozy Škoda, které se osvědčily v terénu. Nyní takové vozy využívají i ostatní záchranné služby a složky IZS.
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Středočeští záchranáři získali velký respekt a prestiž v oboru. Svědčí o tom
odborná partnerství, která středočeská záchranka dokázala navázat. Naši záchranáři provozují také vodní záchrannou službu na vodní nádrži Slapy ve Ždáni. Jedinečné jsou také poradenské služby. Call centrum je první zdravotnickou poradenskou službou pro veřejnost v Česku. Naše záchranka je také první v České
republice, která je zapsána mezi znalecké ústavy v oboru urgentní medicína.
Za toto patří středočeským záchranářům velký dík. Jsou důkazem, že se Středočeský kraj umí o své záchranáře postarat a oni, že se umí postarat o občany,
kteří pomoc potřebují.
Ing. Jaroslava Jermanová Pokorná,
hejtmanka Středočeského kraje
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HISTORIE A SOUČASNOST ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (ZZS SČK) vznikla 1. dubna
2003. K 31. prosinci 2002 došlo ke sloučení 11 záchranných služeb okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-venkov, Příbram a Rakovník. Všechny výjezdové základny i jednotlivé dispečinky byly sloučeny pod jednu organizaci. Organizace nesla při vzniku název
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, od července 2013 je
oficiálním názvem Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje je příspěvková organizace
a její hlavní náplní činnosti je zajišťování a poskytování odborné přednemocniční
neodkladné péče na území Středočeského kraje. Přednemocniční neodkladná
péče je zajišťována na území o rozloze 11 014 km2 pro téměř 1 300 000 obyvatel.
V oblasti Středočeského kraje je k dispozici přes 80 výjezdových skupin rozmístěných na 44 výjezdových základnách (viz mapa). Ve Středočeském kraji funguje
i sezónní výjezdová základna na vodní přehradní nádrži Slapy na kotvišti Ždáň.
Tato základna je otevřena každoročně v době letních prázdnin.
Středočeská záchranka využívá při potřebě vrtulníku na zásahu služeb pražské
letecké záchranné služby. Vrtulník ZZS hlavního města Prahy vzlétá z 80 % k zásahům ve Středočeském kraji. Středočeská záchranka se podílí na úhradě 50 %
nákladů a Zdravotnické operační středisko Středočeského kraje má možnost samo „zvednout“ vrtulník, aniž by došlo k časovým ztrátám při komunikaci mezi
dvěma operačními středisky a leteckou záchrannou službou.
Středočeská záchranná služba v terénu zasahuje třemi typy výjezdových skupin sanitních vozů: posádkami RZP (rychlé zdravotnické pomoci), kdy výjezdovou skupinu tvoří diplomovaná zdravotní sestra nebo záchranář a řidič-záchranář, posádkami RLP (rychlé lékařské pomoci), kde je posádka tvořena lékařem,
zdravotní sestrou či záchranářem a řidičem-záchranářem, a posádkami RV (setkávací systém rendez-vous), které tvoří lékař a řidič-záchranář. Název „rendez-vous“ pochází z francouzštiny a znamená „schůzka“ nebo „dostaveníčko“. Případů, kdy lékař doprovází pacienta po ošetření až do nemocnice, je jen okolo
20 %. Lékař tedy na místě pacienta vyšetří, ošetří a předá ho posádce sanitního
vozu k transportu do nemocnice. Vozidlo s lékařem je hned uvolněno pro další
výjezdy, jejichž indikace si žádá lékařskou péči.
O volbě posádek a jejich vyslání do terénu rozhodují pracovníci zdravotnického
operačního střediska na základě zdravotní indikace a vážnosti stavu pacienta.
V roce 2018 bylo ve Středočeském kraji ošetřeno záchrannou službou 117 754
pacientů. Za den tak středočeští záchranáři vyjedou na pomoc 322 pacientům.
Průměrný dojezdový čas je na hranici 8 minut.
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VOZOVÝ PARK
Vozový park Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje čítá přes 120
sanitních vozidel. Jako sanitní vozy jsou užívány automobily typu Volkswagen
Transporter T6 s krabicovou nástavbou. Pro výjezdy v režimu rendez-vous slouží
automobily Škoda Yeti a Kodiaq.
Unikátním „členem“ vozového parku ZZS SČK je mobilní operační středisko
(MOS). Vozidlo je vybaveno dvěma operátorskými pracovišti. Kromě nich a související technologie je součástí vozidla i nezbytné provozní zázemí pro operátory
a štáb – toaleta, sprcha, zásobník na pitnou vodu, kuchyňský kout, lůžková část
a zasedací část vozu. Mobilní operační středisko slouží v případě krizových situací v místech s větším počtem zraněných. Vybavení vozu umožní operativně
řídit práci záchranářů a zároveň u zásahů, které si vyžádají delší dobu, poskytne
nezbytné zázemí samotným zdravotníkům.
Všechna vozidla středočeské záchranky jsou opatřena reflexní folií s vysokým
stupněm odrazu zvyšující viditelnost vozu a tím i bezpečnost posádky a ostatních
účastníků silničního provozu.
V roce 2018 byl vozový park středočeské záchranky posílen o 11 nových sanitek. Tyto sanitky pomáhají středočeské záchrance k pomyslnému prvenství
v „čerstvosti“ vozového parku.
Sanitní vozy v loňském roce najely 4 923 062 km.

VW T6 STRÖBEL
sanitní automobil
kategorie C s krabicovou
nástavbou firmy Ströbel
turbodieselový motor
o výkonu 132 kW
manuální šestistupňová
převodovka
pohon 4×4
max. rychlost 170 km/h
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ŠKODA YETI
automobil setkávacího
systému rendez-vous
turbodieselový motor
o výkonu 81 kW
manuální šestistupňová
převodovka
pohon 4×4
max. rychlost 174 km/h

ŠKODA KODIAQ
automobil setkávacího
systému rendez-vous
turbodieselový motor
o výkonu 110 kW
manuální šestistupňová
převodovka
pohon 4×4
max. rychlost 200 km/h

ČLUN
se speciální
záchranářskou
zástavbou
benzinový motor
Volvo Penta
o objemu 4,2 litru
max. rychlost 80 km/h

5

vyrocka 2018_vyrocka blok 13.03.2019 12:07 Stránka 6

MOS – MOBILNÍ
OPERAČNÍ STŘEDISKO
vozidlo zvláštního určení
přestavba Fiat Ducato,
karavan pilote
motor o výkonu 110 kW
manuální šestistupňová
převodovka

V roce 2018 převzala středočeská záchranka jedenáct nových sanit.
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ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO ZZS SČK
Veřejnost roli dispečinku záchranné služby tolik nevnímá, ztrácí se za modrými majáky houkajících sanitek a oranžovými uniformami záchranářů, je však
jednou z nejdůležitějších součástí záchranné služby.
Dispečeři na tísňové lince vše řídí, od prvního telefonátu na linku 155 přes vyslání a navigování sanitek
na místo události až po předání pacienta v nemocnici. Zdravotnické operační středisko je jedním z nejdůležitějších článků záchranky už jenom proto, že
zde dochází k prvnímu kontaktu s člověkem v tísni.
Zdravotnické operační středisko prošlo během posledních deseti let revolucí v oblasti poskytování pomoci po telefonu. Dispečeři
jsou stejní profesionálové jako záchranáři v terénu. Procházejí pečlivým proškolováním v přednemocniční neodkladné péči a v psychosociální oblasti. Po telefonu posuzují a vyhodnocují závažnost situace a zdravotní stav pacienta. Musejí
zvládat náročné telefonáty, které vyžadují znalosti z oboru psychologie a sociálních vztahů. Radí po telefonu, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem
sanitního vozu a v případě potřeby vedou telefonicky asistovanou neodkladnou
resuscitaci.

7

vyrocka 2018_vyrocka blok 13.03.2019 12:07 Stránka 8

Největší zodpovědnost je kladena na dispečery především ve chvíli, kdy musí
po telefonu co nejrychleji zjistit stav zraněného či nemocného, zda se jedná o zásah pro záchrannou službu a jestli na místo poslat posádku s lékařem nebo bez
lékaře. Nemají k dispozici přístroje, nemohou si na pacienta sáhnout, ani se na
něj podívat. Jediné, co mohou použít, je sluch a systém šikovně kladených otázek, kterými zjistí potřebné informace.
Středočeská záchranná služba má v provozu od září 2013 krajské zdravotnické
operační středisko, které sídlí v Kladně a vzniklo postupným slučováním okresních dispečinků. Je v provozu 24 hodin denně a je zde okolo 8 operátorů, kteří
se střídají po 12 hodinách. Dispečeři tu denně přijmou a vyhodnotí až 1000 hovorů. V roce 2018 vedli dispečeři 811 TANR (telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci) a 2 932 TAPP (telefonicky asistovanou první pomoc), kdy se
do příjezdu posádek volající řídil pokyny dispečera při záchraně života a zdraví
potřebné osoby.
Každé volání, které je na linku 155 přijato, je nahráváno a povinně se archivuje
po dobu pěti let. V případě potřeby je možné jej kdykoli přehrát. Lze tedy zpětně
vyhodnocovat krizové situace a je možné nahrávku využít jako důkazní materiál
v případě zneužití záchranné služby, stížností, znaleckých posudků nebo soudních sporů. Nahrávání hovorů je povinné ze zákona.
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CALL CENTRUM
Call centrum je první zdravotnická poradenská služba při záchranné službě
v České republice a funguje jako doplňková součást zdravotnického operačního
střediska. Call centrum nabízí pomoc občanům Středočeského kraje při řešení
zdravotních i psychosociálních komplikací, které nejsou svou závažností určeny
k výjezdu posádky zdravotnických záchranářů. Je zřízena také možnost e-mailové komunikace pro neslyšící nebo osoby s komunikačním blokem a Call centrum je možné kontaktovat e-mailem na call@zachranka.cz. V roce 2018 operátoři
této pomocné linky přijali 7 399 hovorů.
Operátor Call centra se tak na čísle 800 888 155 může stát pro volajícího nejenom rádcem, ale i oporou a vrbou v těžké životní situaci. Operátoři Call centra
jsou zdravotničtí záchranáři s praxí, kteří dokážou rozpoznat vážnější problém
a jsou schopni okamžitě po vyhodnocení přepojit hovor na tísňovou linku 155
tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám případného výjezdu.
Call centrum je v provozu pro celý Středočeský kraj a volání do něj je zdarma.
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KRAJSKÉ ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS SČK
Krajské školicí a výcvikové středisko je součástí ZZS Středočeského kraje od
svého vzniku v roce 2003. Středisko se zaměřuje na dvě hlavní oblasti činnosti – na vzdělávání všech kategorií zdravotníků a na školení veřejnosti v první pomoci a základní neodkladné resuscitaci. Taktéž zde probíhají školení nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému. Dále jsou střediskem
připravováni budoucí lektoři z řad lékařů a záchranářů.
Vzdělávání všech kategorií zdravotníků
• zajišťování stáží lékařů oboru Všeobecné praktické lékařství pro dospělé
• evidence a zajištění seminářů pro lékaře ZZS SČK pracující v režimu „pod dohledem“
• celoživotní vzdělávání
• kontinuální povinné školení lékařů-zaměstnanců ZZS SČK
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
• celoživotní vzdělávání
• kontinuální povinné školení zaměstnanců ZZS SČK
• podíl na školení řidičů
Studenti zdravotnických oborů
• zajišťování stáží studentů dle jejich studijního plánu
podíl na školení řidičů
Lektoři KPR-AED pro složky IZS
• proškolení lektorů pro kurzy tzv. first-responders (kurzy KPR a použití AED
pro příslušníky Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky, městské
policie apod.)
Výcvik a opakovací školení poskytovatelů v Systému psychosociální intervenční
služby (SPIS)
• peeři – vzdělávací akce pro peery, kteří poskytují intervence zaměstnancům
• krizoví interventi – vzdělávací akce pro interventy, kteří jsou vysíláni na žádost
zasažených osob na místě v souvislosti se zásahem ZZS
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VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Učte se od profesionálů! II. – DOPRAVNÍ NEHODA
Kurzy „Učte se od profesionálů! II. – DOPRAVNÍ NEHODA“ navazují na úspěšnou
první etapu vzdělávacího projektu, která probíhala od října 2014 a středočeští
záchranáři v jejím rámci proškolili bezmála 6 tisíc lidí.
Nový tematicky specializovaný kurz první pomoci je šitý na míru přímo řidičům, ale kurzy zaujmou i ostatní, kteří se chtějí seznámit s postupy technické
a zdravotnické pomoci při dopravní nehodě. Součástí každého kurzu je i simulovaný nácvik vyproštění zraněného z havarovaného vozidla a ošetření možných
zranění nebo simulace postupu při postižení většího počtu osob a neodkladné
resuscitace.
Zájemci se na všech našich kurzech seznámí s hlavními zásadami poskytování
první pomoci a nabyté znalosti si vyzkouší pod dohledem školitele na cvičném
modelu. Záchranáři si navíc zakládají na odlehčeném způsobu výuky, při kterém
dojde i na vyprávění zážitků z jejich služeb a na diskusi s účastníky kurzu. Každý
pak dostane platný certifikát o úspěšném absolvování kurzu a příručku První
pomoc do kapsy, kterou v roce 2018 středočeská záchranka pro veliký úspěch
musela dotisknout.
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Městské akce – Dny zdraví, Dny bezpečí, Dny IZS…
Středočeští záchranáři se každoročně podílejí na akcích pro veřejnost, kde statickými i dynamickými ukázkami seznamují zájemce se spoluprací složek IZS.
Okolo vystavených sanitek i nafukovacího stanu je vždy živo. A zatímco se dospělí se zájmem seznamují se základy první pomoci a správným postupem při
masáži srdce, děti tradičně nejvíc zajímají žluté nafukovací balonky, které pak
jsou vidět na každém kroku.

Divadelní představení „První pomoc se záchranářem Markem“
Dalším unikátním projektem ZZS SČK je divadelní představení o první pomoci,
při němž se diváci z řad prvňáčků a druháčků seznámí se všemi pravidly záchrany života a zdraví, která jsou jim vzhledem k jejich věku a schopnostem podávána
jednoduchou a vtipnou formou při jakési „one man show“ s obří plyšovou sanitkou a záchranářem Markem.
V roce 2018 bylo proškoleno v první pomoci téměř 11 000 dětí a dospělých ve
Středočeském kraji.
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SPIS – SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBY
Systém psychosociální intervenční služby (dále SPIS) ZZS SčK nabízí pomoc
svým kolegům po nadlimitně zátěžovém zásahu – tzv. „peer podporu“, kterou
má ZZS danou zákonem č. 374/2011. Na ZZS SčK byla tato peer podpora poskytována mnohem dříve, a to již od roku 2004. Dalo by se tedy říci, že má tato
podpora na ZZS SčK již dlouhou tradici. Díky již zmíněnému zákonu začala mít
kolegiální podpora pravidla: peer podporu poskytují vyškolení záchranáři, ale také lékaři nebo řidiči, kteří jsou povinni se kontinuálně vzdělávat, a to nejen v krizové komunikaci, ale také například se seznamují se základy medicínského práva.
V roce 2017 byla podle vzoru záchranné služby Moravskoslezského kraje vypracována směrnice, která blíže specifikuje zátěžové situace v práci zdravotníků
středočeské záchranné služby. V této směrnici pracovníci SPISu ZZS SčK nezapomněli ani na pracovníky zdravotnického operačního střediska, kteří bývají zasaženi akutní stresovou reakcí stejně tak, jako jejich kolegové z výjezdových skupin.
Za loňský rok 2018 poskytl tým 62 peer intervencí svým kolegům, což je o 13
peer podpor více než v roce 2017. Nejčastěji poskytovali pracovníci SPISu v loňském roce podporu kolegům po dopravních nehodách sanitních vozidel, úmrtí
mladých lidí a malých dětí. Bohužel 2× řešili i napadení kolegů během výjezdů
s následným ošetřením zdravotníků ve zdravotnickém zařízení.

13

vyrocka 2018_vyrocka blok 13.03.2019 12:07 Stránka 14

I když jsou zdravotníci ve všech profesních kategoriích nastaveni tak, že musejí
být stateční, odolní vůči stresu, a že musí všechno zvládat, přesto mohou zažít
situace, které jsou nad rámec jejich zvládacích mechanismů, a potom mnozí vítají pomoc vyškolených profesních kolegů, kteří dobře znají jejich pracovní prostředí. Využití této nabídky neznamená, že záchranář není schopen dostát nárokům svojí profese, ale naopak, že je schopen v případě nadlimitní zátěže požádat
o pomoc a negativní zkušenost zpracovat tak, aby svoje zaměstnání mohl vykonávat co nejlépe a co nejdéle…
Tým psychosociální intervenční služby ZZS SčK disponuje také vyškolenými
krizovými interventy, kteří poskytují první psychickou pomoc sekundárně zasaženým rodinám a známým jejich pacientů. Zatím je to činnost, která není pro
záchrannou službu povinná, ale od roku 2016 je legislativně ošetřena Typovou
činností složek IZS při poskytování psychosociální pomoci (STČ12/IZS). Tato
činnost se setkává s pozitivními ohlasy a to nejen u veřejnosti, v konečném důsledku to bývá také pomoc pro výjezdovou skupinu, která právě ukončila nějaký
náročný zásah, například neúspěšnou resuscitaci mladého člověka, kdy na místě
bývá zasažená rodina včetně malých dětí.
To, co zdravotníci vnímají jako běžnou rutinu, resuscitací počínaje a ohledáním
v okamžiku třeba i očekávaného úmrtí konče, je pro příbuzné mnohdy v prvních
chvílích velmi těžká a nepochopitelná situace. Intervent tak vystřídá posádku,
která zde byla v jiné roli a po ukončení zásahu musí být k dispozici operačnímu
středisku pro další výjezdy. Intervent pak na místě provází příbuzné touto těžkou
situací, vysvětlí, jak se mohou cítit a co pro sebe mohou udělat.
Tam, kde dříve lékař v případě nezvládnutelné akutní stresové reakce sekundárně zasažených neměl jinou možnost než aplikovat sedativa (například po tragickém úmrtí v rodině), dnes si může vyžádat zásah krizového interventa, který
provází sekundárně zasažené bolestným procesem, během kterého snad někdy
v budoucnu dojde ke zpracování tragické události. Za loňský rok 2018 bylo interventy SPIS ZZS SčK ošetřeno 122 zasažených rodinných příslušníků během
30 intervencí.
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STŘEDOČEŠTÍ ZÁCHRANÁŘI MAJÍ KONEČNĚ
SVŮJ SLAVNOSTNÍ PRAPOR
V říjnu 2018 převzali záchranáři nově vzniklý prapor Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje, a to z rukou hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a JUDr. Roberta Bezděka, radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví. Vyšívaný prapor byl symbolickým darem kraje záchranné službě.
Když se podíváme do historie, můžeme si všimnout, že prapory, vlajky, znaky,
zástavy nebo korouhve měly vždy svoje uplatnění. Ať k označení, ke kterému
„týmu“ kdo patří, k vojenským účelům k udávání povelů, nebo třeba na znamení
vítězství. V dnešní době mají prapory
sice význam převážně symbolický, ale
i nyní může být úkolem praporu spojovat a sdružovat. Nový vyšívaný prapor
středočeské záchranky poslouží k utužení pospolitosti, posílení pocitu sounáležitosti záchranářů a vyjádření úzkého propojení se Středočeským krajem.
Myšlenka na výrobu unikátního praporu středočeské záchranky, který organizaci doposud chyběl, se zrodila
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před rokem. Slavnostní prapor ZZS SČK je proveden v tmavě modrém sametu,
jenž dle výkladu barev symbolizuje důvěru a jasné poslání. Na líci je vyšita mapa
kraje a uvnitř znak Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Na rubu
je znak Středočeského kraje, jehož partnerství a spolupráce s ním je pro organizaci zásadní, a dvě velké lipové ratolesti, neboť lípa je naším národním stromem symbolizujícím českou státnost. Na tu odkazuje i oboustranné trikolorní
lemování praporu. Žerď je opatřena mosaznou špičkou s reliéfním provedením
Hvězdy života, která je mezinárodním znakem zdravotnických záchranných služeb.
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ROZMÍSŤOVÁNÍ AED VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Od roku 2014 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje nakoupila
a rozmístila 99 kusů automatizovaných externích defibrilátorů (AED) včetně kyslíkového zdroje. Hlavním úkolem těchto moderních přístrojů je pacientovi při
náhlé změně srdečního rytmu elektrickým výbojem vrátit srdeční rytmus do normálu a tím ho zachránit před takřka jistou smrtí. Každou minutou, o kterou se
případná defibrilace zpozdí, klesá šance na přežití pacienta přibližně o 7–10 procent.
Středočeská záchranka nezajišťuje jen samotné pořízení přístrojů, ale vybírá
i vhodná místa či organizace pro jejich umístění: hasičské záchranné sbory,
městskou a obecní policii, Policii České republiky. Tyto složky je dále distribuují
z hlediska potenciálního využití na nejvhodnější místa, například aby byly dostupné čtyřiadvacet hodin denně.
Zdravotnické operační středisko Středočeského kraje spravuje databázi rozmístěných přístrojů, která je součástí software střediska. Záchranáři také příslušníky všech nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému
systematicky proškolují v poskytování první pomoci, resuscitaci a hlavně v užití
AED. V praxi to vypadá tak, že pokud přijme zdravotnické operační středisko
středočeské záchranky tísňovou výzvu, která se týká osoby s náhlou zástavou
oběhu, vyšle výjezdovou skupinu záchranářů a informuje nejbližší organizaci vybavenou AED.
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PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
Pracoviště krizové připravenosti se zabývá činnostmi k přípravě středočeské záchranky na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Kromě plánovací
činnosti a přípravy krizové dokumentace organizace zajišťuje i materiálně technické zabezpečení včetně ochranných prostředků speciálního určení pro skutečné zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Pracoviště tak naplňuje
koncepci krizové připravenosti zdravotnictví v působnosti Středočeského kraje.
Regionální cíle této koncepce vycházejí z platné Koncepce krizové připravenosti
zdravotnictví ČR. V některých oblastech došlo k rozšíření činností nebo k jejich
úpravě s ohledem na potřeby zdravotnické záchranné služby vzhledem k aktuální
bezpečnostní situaci ve spádovém území.
S ohledem na aktuálně stanovené strategické cíle je kladen důraz především
na koordinaci součinnostních cvičení poskytovatelů zdravotních služeb Středočeského kraje a dalších složek IZS při řešení mimořádných událostí s hromadným poškozením osob. Příkladem mohou být realizovaná cvičení na téma dopravní nehoda autobusu, letecká nehoda, požár výškové budovy a další události,
při kterých může dojít k zasažení většího počtu osob. Správnost provedení cvičení je posuzována vybranými supervizory.
Součástí činnosti pracoviště krizové připravenosti dle zákona o ZZS je rovněž
oblast poskytování psychosociálních intervenčních služeb a koordinace nevlád-
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ních neziskových organizací pro potřeby zdravotnictví Středočeského kraje. Nejdůležitějšími partnery ZZS v této oblasti jsou Český červený kříž a Asociace samaritánů ČR.
Cvičení IZS – letadlo 2018
V dubnu se uskutečnilo na Rakovnicku taktické cvičení složek Integrovaného
záchranného systému. Námětem cvičení byla nehoda malého sportovního letadla na ploše letiště, kde se nacházelo vyhlídkové letadlo s pasažéry a přihlížející
diváci.
Hlavním cílem takových cvičení je nacvičit spolupráci zapojených složek při obdobné události a především zdokonalit zásah s velkým množstvím raněných.
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ÚSPĚCHY STŘEDOČESKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Lékaři ZZS SČK vydali novou publikaci
MUDr. Jana Šeblová. Ph.D., FESEM, a MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (oba ze ZZS Středočeského kraje) spolu s dalšími autory vydali v minulém roce v nakladatelství
Grada druhé přepracované a doplněné vydání úspěšné odborné publikace
„Urgentní medicína v klinické praxi lékaře“.
Kniha je určena nejen lékařům urgentní medicíny, ale všem lékařům, kteří se
setkávají s nediferencovanými obtížemi pacienta ve svých ambulancích nebo
v ambulancích nemocnic, a může pomoci i studentům vyšších ročníků medicíny.
Rallye Rejvíz 2018
V květnu 2018 probíhal na Šumpersku v Koutech nad Desnou další, již 22. ročník
mezinárodní záchranářské soutěže Rallye Rejvíz.
Na tento ročník přijelo téměř osmdesát lékařských či nelékařských záchranářských týmů ze čtrnácti zemí a tří světových kontinentů. V první desítce se umístily naše posádky z Rakovníka (6. místo) a Benešova (7. místo).
Rallye Rejvíz je velmi náročnou soutěží. Plnění úkolů vypadá přesně jako výjezd záchranky a zraněné nebo
nemocné věrohodně představují namaskovaní figuranti.
Organizátoři a autoři soutěžních úkolů kladou důraz na
opravdovost. Téměř všechny
připravené úkoly mají svůj základ ve skutečných výjezdech
záchranné služby. Jedná se
o fyzicky, vědomostně, diagnosticky náročné, nevšední, ale
i kuriózní zásahy.
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Patrik Merhaut získal ocenění „eOsobnost Egovernmentu“
V březnu proběhl slavnostní večer „eOsobnost Egovernmentu“ pod záštitou
vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly, náměstka ministra
vnitra pro ICT Jaroslava Strouhala a prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka, kteří
ocenili osobnosti, jež se nejvýrazněji zasloužily o posun elektronizace státní či
veřejné správy.
Mezi oceněnými byl i Patrik Merhaut, vedoucí Zdravotnického operačního střediska ZZS SČK, který získal druhé místo v kategorii krajů.
Patrik Merhaut se výraznou měrou podílel a řídil modernizaci a přechod na
nové technologie ZOS SČK, které umožnily zefektivnit řízení práce středočeské
záchranky v terénu, a to nejen zjednodušením komunikace mezi operátory
a zasahujícími posádkami, ale i v komunikaci s nemocnicemi a ostatními složkami IZS. Patrik Merhaut přispěl nápady a vedením dobudování digitální radiové sítě.
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Středočeským záchranářům se zhruba ve 40 % resuscitací podařilo obnovit činnost srdce a pacienta následně předali do další péče
ve zdravotnickém zařízení.

Uvedená data jsou za celý Středočeský kraj včetně výjezdů smluvních partnerů ASČR a Trans Hospital.

úrazové Dg – všechny výjezdy k úrazům; AIM – akutní infarkt myokardu; CMP – cévní mozková příhoda;
KPR – resuscitace při zástavě oběhu
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VÝJEZDY V ČÍSLECH
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EKONOMICKÉ UKAZATELE
výnosy
náklady
hospodářský výsledek

902 591 587 Kč
902 424 475 Kč
167 112 Kč

Modernizace technologie a vybavení je pro záchrannou službu klíčová. V roce
2018 představovaly investice z vlastních zdrojů částku skoro 43 milionů Kč.
Sanitní automobily
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje vloni pořídila 11 nových sanitních vozů s podvozkem Volkswagen, které byly uhrazeny z fondu investic
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a to v částce 38 065 935,- Kč.
U vozů byl jako vždy kladen důraz nejen na maximální bezpečnost a komfort pacienta, ale i výjezdových posádek. Prostor pro pacienty je totiž nejen větší a variabilnější než u běžně používaných sanitek v jiných zdravotnických organizacích,
ale je i kompletně klimatizován. Nelze opomenout ani náhon na všechna čtyři
kola, který umožní zásahy záchranářů i v jinak obtížně přístupných terénech Středočeského kraje.
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Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systém rendez-vous
ZZS SČK realizovala v roce 2018 veřejnou zakázku s názvem Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému. Tato akce byla hrazena z Fondu zábrany
škod od české kanceláře pojistitelů a z fondu investic ZZS SČK v částce
4 961 000,- Kč. Jedná se o pořízení čtyř vozidel Škoda Karoq.
Dar
Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje byl společností ŠKODA
AUTO a. s. v rámci nadačního fondu nabídnut věcný dar v celkové finanční hodnotě 1 892 000,- Kč. Konkrétně se jedná o 2 ks vozidel Škoda Kodiaq, která budou využívána po montáži zdravotnické zástavby za účelem zajištění zdravotnické
záchranné služby v systému rendez-vous.
Zajištění kybernetické bezpečnosti
Středočeská záchranka vysoutěžila Veřejnou zakázku Zajištění kybernetické bezpečnosti, která bude hrazena z investiční dotace Kraje ve výši 598 950,- Kč. Výše
uvedená zakázka byla rozdělena na části, kdy část A spočívala ve vytvoření zálohového řešení pro informační systém operačního řízení a část B v rozšíření
pro stávající personální software.
Nedílnou součástí každoročních investic jsou částky užité ke stavebním pracem
a k udržování technického stavu budov.
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Mzdové náklady

Podíl mužů a žen
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Základní personální údaje v prům. evid. přepočt. stavu
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Z VÝJEZDŮ
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