Tisková zpráva
Aplikace Záchranka pomohla s nalezením zraněné ženy ve skalách
V kritické situaci se ocitla v úterý odpoledne mladá žena, která si šla zaběhat do Dalejského údolí
na Praze 13. Při běhu nešťastně uklouzla, zřítila se z přibližně desetimetrové skalní stěny a utrpěla
závažné zranění. Žena zůstala sice při vědomí a dokázala vytočit linku 155, ale následkem otřesu
mozku si nevybavovala, kde se nachází. Operátorka pražské záchranné služby však dokázala ženu
instruovat k tomu, aby využila novou nouzovou funkci mobilní aplikace Záchranka, a určila tak její
polohu.
Nová funkce umožňuje získat údaje o poloze i těch lidí v tísni, kteří aplikaci ve svém mobilu
nainstalovanou nemají. Poté, co zraněná žena podle instrukcí do internetového prohlížeče v telefonu
zadala konkrétní adresu pro nouzové případy, určila operátorka téměř přesně její polohu. Nutno
dodat, že kdyby měla žena aplikaci v telefonu nainstalovanou a využila ji, operační středisko by údaje
o poloze obdrželo automaticky a s větší přesností, záchrana by tak byla ještě rychlejší.
Posledním článkem řetězce, který rovněž zafungoval na jedničku, byla skvělá místní znalost posádky
záchranného vozidla a její spolupráce s operátorkou, která zůstávala po celou dobu v kontaktu s
postiženou a podle přibližujícího se zvuku sirény v telefonu současně navigovala záchranáře přímo na
místo neštěstí.
Tento případ dokládá, že i na tak zalidněném území, jako je hlavní město Praha, může dojít k situaci,
kdy není nalezení zraněného vůbec snadné. Záchranná služba proto pro podobné situace doporučuje
využít právě aplikaci Záchranka, která po aktivování uživatelem vytočí tísňovou linku 155 a zároveň na
operační středisko odešle přesnou polohu volajícího podle souřadnic GPS. Pražští záchranáři od
začátku letošního roku takto vyjížděli už k osmi desítkám případů.
Aplikace Záchranka je zdarma dostupná pro všechny běžně rozšířené platformy chytrých mobilních
telefonů a její použití v nouzi je velmi jednoduché.
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