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ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORKY

Vážení zaměstnanci pražské záchranky, milí kolegové,
opět mi připadla ta milá povinnost, přivítat se s Vámi se všemi v novém roce a popřát Vám alespoň touto formou hodně
zdraví, štěstí a úspěchů. Doufám, že uplynulý rok hodnotíte převážně pozitivně a přála bych si, abychom se mohli
s optimismem dívat i do roku letošního.
Mám-li se ohlédnout za rokem 2015, nemohu si nevzpomenout na rozjitřenou atmosféru a konflikt právě v pražské
záchrance. Dobře si pamatuji kategorická vyjádření obou stran sporu a zdánlivě nepřekonatelné bariéry, které mezi oběma
tábory vyrostly. Byli jsme tehdy ve funkcích jen pár měsíců a museli jsme vyřešit spor, který mohl mít hluboký dopad
na život v hlavním městě. Jsem přesvědčena, že se nám to podařilo. Zdravotnická záchranná služba nyní opět funguje
bez vnitřních problémů a Vám všem patří můj osobní dík za to, že Pražané tyto problémy v kvalitě poskytované péče nijak
nepocítili.
Chtěla bych Vám také poděkovat za vzorné plnění úkolů v náročných dnech vánočních svátků a konce kalendářního roku.
Poprvé jsme vyzkoušeli jiný způsob rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí a zdá se, že jde o změnu
jednoznačně pozitivní. Jsem přesvědčena, že Vy, kteří jste zažili přeplněné Staroměstské náměstí v minulých letech, mi dáte
za pravdu.
Podařilo se nám zachránit 20 milionů korun, které měly být z rozpočtové kapitoly ZZS HMP převedeny do neúčelové
rezervy, přestože by to, podle mého názoru, mohlo znamenat snížení kvality poskytované péče. Pražská záchranka dostane
tolik prostředků, kolik bylo přislíbeno. Navíc, pořídíme další pomůcky, které Vám usnadní výkon tohoto nelehkého
povolání. A to ať už v oblasti poskytované péče, nebo v oblasti Vaší osobní ochrany. Není totiž možné ani na okamžik
připustit, že by zdravotničtí záchranáři mohli být proti jakémukoliv útoku chráněni méně, než je možné. Mým bytostným
přáním je, abyste letos takovýchto útoků zažili co možná nejméně a abyste rok 2016 mohli na jeho konci hodnotit jako
úspěšný a šťastný.
Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
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ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY
Vážení Pražané,
minulý rok jsem slíbil, že Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy poskytnu veškerou dostupnou podporu.
Záleželo mi na tom, aby všichni její zaměstnanci mohli mít dobrý pocit, že jim je plně kompenzováno nasazení, jaké pro nás
každý den po čtyřiadvacet hodin obětují.
A troufám si tvrdit, že z mojí strany v nejmenším nezůstalo při slibech. Už na začátku jsem řešil problémy od samého
základu. Konkrétně bylo zcela na místě přispět k urovnání vleklého sporu mezi vedením Zdravotnické záchranné služby hl.
m. Prahy a jejími odbory. Ten jsem zdědil po minulé politické reprezentaci, a nakonec jsem nemohl jinak, než na daný stav
věci reagovat výměnou ředitele instituce.
V průběhu roku jsme formou neinvestičních příspěvků podpořili zdravotnickou záchrannou službu jak po stránce
technického tak i personálního zázemí. Částky v řádech milionů korun umožnili nákup sanitních vozidel, pořízení plicních
ventilátorů i monitorů s defibrilátorem, rovněž tak jsme přispěli na činnost koronera či odpis nedobytných pohledávek.
Podobný trend chci zachovat i v roce příštím. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 je předpoklad navýšení neinvestičního
příspěvku zřizovatele o cca 31,2 mil. Kč. Tato částka mimo jiné zahrnuje i realizaci nových úkolů: například navýšení platů
pro 10 systemizovaných míst v návaznosti na navýšení počtu výjezdových skupin, vybavení nové výjezdové základny
a vzdělávacího střediska nebo pořízení výbavy pro 350 zaměstnanců k přepravě ochranných pracovních osobních
prostředků v době přesunu na jinou výjezdovou základnu na celém území Prahy.
Co ale především, v rámci rozpočtu na rok 2016 se konečně podařilo ve výši cca 30 milionů schválit finanční prostředky
na realizaci naprosto zásadní investiční akce v podobě Systému elektronické zdravotnické dokumentace. Na jeho zavedení
do praxe se čekalo již delší čas a pracovníkům záchranky na všech úrovních výrazně uleví od dnes často velmi komplikované
„papírové“ administrativy. Systém výrazně zefektivní poskytování vlastní přednemocniční neodkladné péče v souvislosti
s ověřováním správnosti předávaných údajů. Současně již do budoucna splní novou legislativní povinnost rozšíření
zdravotnické dokumentace pacientů.
Za Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy dnes neexistuje rovnocenná alternativa. Její činnost však mnozí
vnímají jako samozřejmost a docení ji obvykle jen v situaci, kdy jsou oni sami nebo jejich blízcí konfrontováni s ohrožením
zdraví či života. Domnívám se proto, že je třeba mít trvale na paměti, jak důležitá je služba zaměstnanců této instituce
pro bezpečnost a ochranu zdraví tak velkého počtu občanů i návštěvníků naší metropole. Na tomto základě se k pražské
záchrance proto odvíjí i můj vztah a zodpovědnost politika za správu města.
Ing. Radek Lacko, radní hlavního města Prahy
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
do čela Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (ZZS HMP) jsem nastoupil v polovině roku 2015, nicméně
v úzkém kontaktu se záchrannou službou jsem již od studií lékařské fakulty, tedy více jak 25 let. V důvěře, kterou mi
zastupitelstvo dalo, cítím velkou odpovědnost a současně hrdost mít možnost pracovat pro ZZS HMP a doufám, že své
zkušenosti jak odborné, tak manažerské zhodnotím v její prospěch ve spolupráci s týmem, který na ZZS HMP pracuje..
Převzal jsem dobře fungující organizaci s vynikajícími profesionály, kteří každý den vyjíždějí z 18 základen přibližně 300krát
k záchraně životů obyvatel a návštěvníků Prahy. Za rok jsme ošetřili 115 530 pacientů, resuscitovali 586 pacientů
a asistovali u porodů 33 dětí. V letních měsících, kdy Praha zažívala teplotní rekordy, byla zátěž záchranářů a lékařů
extrémní. Zaznamenali jsme rekordní počet 403 výjezdů v průběhu jednoho dne.
Když se ohlédnu za rokem 2015, tak se nám společně podařilo stabilizovat klíčové provozy organizace. Podařilo se najít i
shodu v cestě ke vzájemné spolupráci a porozumění s oběma odborovými organizacemi. Byla nastavena pravidelná jednání
s jejich vedením. Dále byla zřízena pozice náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání, čímž zdravotničtí záchranáři
získali vlastního zástupce ve vrcholném vedení organizace.
Dohodou se zřizovatelem se podařilo navýšit počet tabulkových míst o 20 do celkového počtu 460 a redukcí doplňkové
činnosti, jako je např. zdravotnická asistence, došlo ke snížení kumulované přesčasové práce. Pro zlepšení pracovních
podmínek záchranářů byla odzkoušena a připravena k nákupu dlouho požadovaná transportní pomůcka – schodolez.
V kontextu podzimních teroristických útoků v Evropě pak bylo nezbytné zareagovat dalším zvýšením připravenosti
záchranky. Byly proto pořízeny další osobní ochranné prostředky: helmy pro všechny posádky a balistické vesty
pro vedoucího zdravotnické složky. Byly připraveny podklady pro nákup vest pro posádky ve spolupráci s pražskou
městskou policií pro realizaci 2016.
ZZS HMP se po dlouhých letech stala členem Asociace záchranných služeb ČR.
Rozpočet pro rok 2015 byl dodržen.
Náročný závěr roku spojený s oslavami v metropoli proběhl bez sebemenšího zaškobrtnutí.
Rád bych závěrem poděkoval všem zaměstnancům za jejich obětavou a kvalitní práci, zřizovateli pak za podporu.
Vážení přátelé, věřím, že Vás informace v naší ročence zaujmou a současně ujistí v tom, že jsme vždy tam, kde nás
potřebujete.
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy
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POHLED DO HISTORIE NEJSTARŠÍ ZÁCHRANKY V EVROPĚ
Rok 1857 - na doporučení barona Päumanna, tehdejšího ředitele c.k. Policie pražské, se přihlašuje 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí (jen 3 z nich jsou
zdravotníky) a vzniká Pražský dobrovolný sbor ochranný. Svou pomocí při požárech a povodních získává velké uznání, podle jeho vzoru jsou zakládány
obdobné organizace v dalších městech.
•
•
•
•
•

•
•
•

Rok 1890 – sbor získává první oficiální sídlo v dolní části Václavského náměstí. Kromě kočárů je vybaven 10 lodicemi a ochrannými věnci.
Rok 1911 – Pražská městská pojišťovna propůjčuje sboru první sanitní automobil. Sbor se stěhuje do staré mincovny na Staroměstském náměstí.
Rok 1924 – sbor se stává obecní službou, získává poloúřední charakter, je povoleno užívání fanfárové trubky.
Rok 1945 – získány prostory v ulici Dukelských hrdinů.
Rok 1949 – Záchranná služba Praha je začleněna pod správu Ústředního národního výboru Prahy a stává se průkopníkem přednemocniční neodkladné
péče. Jako samostatná a profesionálně zdatná organizace disponuje po určitou dobu vlastním lůžkovým resuscitačním oddělením (ARO v nemocnici
na Strahově).
Rok 1987 – na letišti v Ruzyni je oficiálně zahájen provoz prvního stanoviště letecké záchranné služby v Československu a tzv. setkávací systém
(„rendez-vous“) pozemních složek.
Rok 1989 – v areálu bývalého Státního zdravotního ústavu (SANOPZ) vzniká Nemocnice záchranné služby (NEZAS). Zaniká v roce 1998.
Rok 1999 – zdravotnické operační středisko, vedení a kompletní administrativa se stěhují „pod jednu střechu“ do Korunní ulice na Vinohradech.
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PRAŽSKÁ ZÁCHRANKA DNES
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, neboli pražská záchranka, je příspěvková organizace, zřizovaná českou metropolí. V roce 2015 tvořilo
tuto organizaci 423 zaměstnanců, více než 330 z nich byli zdravotníci. Její hlavní činností je poskytování přednemocniční neodkladné péče obyvatelům
a návštěvníkům Prahy. Výjezdové skupiny v sanitních vozech vyjíždějí za svými pacienty z 18 základen, které jsou strategicky rozmístěné po celém území
hlavního města. V nepřetržitých 12ti hodinových směnách slouží 20 – 30 dvoučlenných výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a 6 výjezdových
skupin rychlé lékařské pomoci (RLP). Základními rovnocennými složkami každé záchranné služby jsou operátorky zdravotnického operačního střediska
a výjezdové skupiny v sanitních vozech.
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ROK 2015 V ČÍSLECH
V roce 2015 bylo jejími výjezdovými skupinami
uskutečněno 132 974 výjezdů, během kterých
bylo ošetřeno 115 530 pacientů. Objem práce se
každoročně zvyšuje o jednotky procent.
V meziročním
srovnání
došlo
tentokrát
o navýšení ošetřených pacientů o 4,6 %.
Z uvedeného počtu výjezdů bylo 90 %
realizováno výjezdovými skupinami rychlé
zdravotnické
pomoci.
Přítomnost
lékaře
vyžadoval vážný zdravotní stav pacientů u 10 %
výjezdů.
Operátorky zdravotnického operačního střediska
vloni převzaly přes 221 tisíc tísňových volání,
letecká výjezdová skupina zasahovala u 528
pacientů. Nejzatíženějším měsícem uplynulého
roku byl březen, kdy jsme řešili 10 663 událostí.
Protipólem bylo září s 9 394 událostmi.
Náš průměrný dojezdový čas se dlouhodobě
pohybuje u nejzávažnějších případů pod hranicí
8 minut, dvacetiminutový limit stanovený
vyhláškou bývá překročen pouze u 1-2 %
výjezdů.
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SOUHRNNÁ INFORMACE O PACIENTECH RESUSCITOVANÝCH ZZS HMP V ROCE 2015
V roce 2015 resuscitovaly naše výjezdové skupiny (VS) celkem 586*) pacientů se zástavou oběhu (NZO) – tj. ve stavu „klinické smrti“. U téměř poloviny z nich
(45 %) se podařilo na místě události obnovit účinný oběh a předat je do další nemocniční specializované péče. Zpět do běžného života**) se vrátilo 93
(16,5 %) resuscitovaných***).
Nejreprezentativnější data o kvalitě záchranného systému představuje úspěšnost resuscitací u pacientů, kteří měli jako první zachycený rytmus komorovou
fibrilaci (FIK). Těchto pacientů jsme v roce 2015 resuscitovali celkem 178, z nichž 72 (44,9 %) přežilo s dobrým neurologickým výsledkem. To je druhý nejlepší
výsledek v historii ZZS HMP. Bez nadsázky je možné potvrdit, že tato data opět představují absolutní světovou špičku a naděje pacienta postiženého NZO
na kvalitní přežití je v Praze zhruba dvojnásobná proti průměru vyspělých zemí světa.

®

8

Nejčastějším důvodem náhlé zástavy oběhu (NZO), jak jej uvedli lékaři ZZS, přítomní na místě, bylo kardiologické onemocnění (cca 58 %). Většinu obětí NZO
tvoří muži (73 %).
V roce 2015 byl průměrný věk postiženého 63 let, ale 13 x jsme byli bohužel nuceni oživovat pacienty dětského věku.
K většině zástav dochází doma (54 %), případně na veřejně dostupném místě – na ulici, v MHD apod. (28 %). Zbytek představují události ve zdravotnických
zařízeních (ambulance, sanitka…), nebo v neveřejných prostorách (obvykle na pracovišti).

Zásadní podíl na úspěšném fungování
celého „záchranného řetězce“ v Praze má
i velká ochota Pražanů poskytnout
laickou pomoc - z 457 pacientů s NZO,
ke které došlo před příjezdem naší
posádky, jich bylo 371 (81 %)
resuscitováno laicky, svědky příhody.
Ve většině případů se tak stalo na základě
telefonické instruktáže operátorkou
našeho dispečinku. Právě rozvinutý
systém telefonické podpory, který je v ČR
jako v jediné zemi světa dokonce
povinností operátorů, vede k tomu, že
uvedený podíl je ve světovém měřítku
zcela unikátní (obvykle publikované údaje
se pohybují mezi 10 – 30% laicky
resuscitovaných).
V deseti případech použili laici k oživování
„automatický
defibrilátor“
(AED).
V polovině případů šlo o strážníky
Městské policie Praha.
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Dosažení úspěchu při resuscitaci vyžaduje precizní práci všech zúčastněných a dokonalou návaznost přednemocniční a nemocniční péče. Velmi si vážíme
výborné spolupráce a vysoké úrovně intenzivní péče, poskytované těmto pacientům v pražských nemocnicích.
Dominujícím cílovým zdravotnickým zařízením byla v roce 2015 Všeobecná fakultní nemocnice, kam jsme převezli celkem 82 pacientů, následovaná Fakultní
nemocnicí královské Vinohrady (60 pacientů) a nemocnicemi Motol, ÚVN a Bulovka (každá z nich přijala cca 30 postižených NZO, u nichž se podařilo v terénu
obnovit účinný oběh).
V loňském roce tak týmy ZZS HMP potvrdily, že výsledky předchozích let nebyly náhodné. Domnívám se, že dlouhodobé udržení vynikajících výsledků
potvrzuje, že ZZS HMP patří mezi nejlepší organizace svého druhu nejen v národním, ale zejména v mezinárodním srovnání.
Velké poděkování za dosažené výsledky patří všem zúčastněným, od Pražanů – laických zachránců, přes operátorky našeho ZOS a členy výjezdových skupin,
až po všechny pražské nemocnice, které na naši snahu navazují specializovanou, vysoce odbornou nemocniční péčí.
Poznámky:
*) JSOU započteny jen ty události, kde byla prováděna resuscitace posádkou RV a dále ty události, kde došlo k obnovení oběhu před příjezdem a zástava je
dokumentovaná pomocí AED. Tj. NEJSOU započteny události, kde VS RZP zahájila resuscitaci, ale VS RV v ní nepokračovala z důvodu úmrtí pacienta.
**) Úspěšná resuscitace je taková, kde je pacient propuštěn z příjmového oddělení bez neurologického deficitu, nebo jen s minimálními potížemi (CPC 1-2).
***) U 22 pacientů (cca 3,8 % ze všech resuscitovaných) se nepodařilo zjistit jejich výsledný neurologický stav. Tito pacienti nejsou zahrnuti do sledování
úspěšnosti resuscitací.

MUDr. Ondřej Franěk, ZOS ZZS HMP
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VOZOVÝ PARK
Základní vozový park tvoří 55 velkokapacitních sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci a 12 osobních vozů rychlé lékařské pomoci.

Výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP)
Velkoobjemové skříňové sanitní vozy slouží výjezdovým skupinám rychlé
zdravotnické pomoci, které vloni zasahovaly u 90 procent případů. Díky
prostornému interiéru se záchranáři mohou v maximálním možném rozsahu
a kvalitě věnovat péči o pacienta již v terénu a transport do nemocnice
následuje až po stabilizaci pacientova zdravotního stavu. Proto zdravotnické
vybavení supluje tzv. mobilní jednotku intenzivní péče. Obsahuje přístroje
pro umělou podporu životních funkcí, monitor pro sledování srdeční činnosti
s možností automatického vyhodnocení, archivace a digitálního přenosu dat,
infuzní a intubační techniku a mnoho jiného. Skříňový typ nástavby účelně
využívá každého centimetru, ošetřovanému poskytuje ochranu
před nepříznivým počasím i před zvědavým okolím.

Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP)
Vozy Mercedes Benz ML 280 jsou používány v provozu pražské záchranné
služby k zajištění rychlé lékařské pomoci. Lékař zasahuje u nejzávažnějších
případů ohrožení života a zdraví pacientů, které vloni představovaly 10 %
výjezdů.
Kromě standardní výbavy jsou tyto vozy doplněny zdravotnickou zástavbou,
kde je umístěno lékařské vybavení a zdravotnické přístroje.

®
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Kryštof 01
Doplňkovou službou pozemních složek je posádka letecké zdravotnické
záchranné služby, která zajišťuje v nepřetržitém provozu z ruzyňského letiště
přednemocniční neodkladnou péči pro Prahu i Středočeský kraj a v noci
pro celou Českou republiku. V roce 2015 se uskutečnilo 528 vzletů
k pacientům. Posádka záchranářského vrtulníku primárně zasahuje u těžkých
úrazů i neúrazových stavů zejména v terénu těžko přístupném pro sanitní
vozy. Primární činnost doplňují sekundární transporty komplikovaných
pacientů.

Kamion Golem
Modul pro likvidaci následků hromadných neštěstí a mimořádných událostí,
které mohou trvat i několik dnů. Nejedná se o polní nemocnici s operačními
sály, ale o nezbytné zázemí záchranářských týmů. Modul obsluhuje jedna
osoba, která je schopna rychle a najednou přivézt na místo události vše
potřebné. Dispečerské pracoviště je umístěno ve výsuvné části na střeše. Pod
výsuvnými bočnicemi vzniknou dva kryté a vytápěné prostory, které slouží
pro dočasné ošetření a třídění pacientů. Konferenční místnost primárně slouží
jako pracoviště krizového štábu, ale i pro odpočinek a zotavení záchranářů.
Součástí modulu je strojovna s technologickým vybavením, úložný prostor
a sociální zázemí.
Golem je také využíván jako mobilní stanoviště záchranářů při zdravotnickém
zajištění akcí s velkou koncentrací osob a s předpokladem většího počtu
ošetřených např. při pražském maratónu, silvestrovských oslavách,
koncertech, demonstracích.

®
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Sanita XXL
Vůz se speciálním navíjecím systémem pro přepravu pacientů s nadváhou, na invalidním vozíku
nebo na lůžku s přístroji.

Dva repatriační speciály
Pro zajištění zdravotnických asistencí a dálkových transportů
pacientů s odborně kvalifikovanou posádkou.

®
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Mercedes VITO
Je určen pro pracovníky ve funkci Inspektor provozu. Jedná se o interní kontrolní
orgán, který provádí specializované odborné činnosti v oblasti kontroly poskytování
přednemocniční neodkladné péče v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy
organizace. Součástí jeho vybavení je mimo jiné přístroj pro mechanickou srdeční
masáž, sada pro ochlazování pacientů při hypotermii, kardiomonitor s defibrilátorem,
standardní záchranářský batoh, box na hromadné neštěstí a další vybavení.

Toyota Tundra
Neocenitelný pomocník při poruchách nebo haváriích sanitních vozidel. Je technicky
vybaven pro vyprošťování a odtah, náhradními koly, provozními kapalinami a nářadím
pro rychlé opravy realizovatelné v terénu.

Mercedes ATEGO
Transportní sanitní vozidlo s pohonem 4x4, určené především k zásahu u hromadných
neštěstí ve středně těžkém terénu. V jeho variabilním interiéru je možné přepravit
najednou osm ležících a tři sedící pacienty. Zdravotnické vybavení odpovídá běžnému
zásahovému sanitnímu vozidlu.

®
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UNIKÁTNÍ VYBAVENÍ
Defibrilátor CORPULS 3
Je koncepčně naprosto nový. Opouští tradiční cestu klasického kompaktního přístroje
a namísto toho je sestaven modulárně. V provozu je pak jeho využití ergonomické
a flexibilní, protože u daného pacienta využijeme a neseme pouze ten modul, který je pro
péči třeba. Unikátní bezdrátová radiová technologie umožňuje komunikaci jednotlivých
komponentů mezi sebou tak, jako by byly pevně propojené, což umožňuje v praxi lékaři
či zdravotnickému záchranáři sledovat záznam na monitoru a zároveň zpracovávat
dokumentaci. Celkově tento koncept zlepšuje monitorovací funkci, usnadňuje manipulaci
bezdrátovým propojením a zabezpečuje rychlý přenos dat do cílového zdravotnického
zařízení, pokud je to třeba.

LUCAS
Přístroj zajišťující mechanickou nepřímou masáž srdce při náhlé zástavě
oběhu pacienta. Umožňuje účinnější masáž i během transportu,
vyšetření a zákroku v nemocnici.

HYPOTERMIE
Metoda mírné hypotermie tj. snížení tělesné teploty pacienta po úspěšném obnovení spontánní srdeční akce pomocí ochlazených gelových obkladů.
Při tělesné teplotě 32 - 34 °C se snižují metabolické nároky mozkových buněk, které „přežily“ zástavu oběhu, a tím je umožněna jejich rychlejší regenerace.

®
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ROADSCANY
Jedná se o záznamové zařízení, které kontinuálně snímá a zaznamenává obraz před sanitním vozidlem.
V případě nestandardního pohybu vozu – náraz, prudké brzdění, výhybný manévr, pohyb mimo osu – je
proveden záznam na paměťovou kartu, který poslouží jako důkazní materiál při vyšetřování dopravních
nehod nebo poškození vozidla.

ATLASY OPERATIVNÍCH KARET
Pomůcka pro podporu orientace výjezdových skupin v objektech a místech, u kterých je předpoklad ztížené
orientace a snížení rychlosti a efektivnosti zásahu – nákupní centra, stanice metra, železniční nádraží, letiště,
vybrané pamětihodnosti, cyklostezky, sportoviště atd.

CAR PC
Speciální navigační systém, který poskytuje zdravotnickému operačnímu středisku přehled o posádkách
a výjezdovým skupinám zobrazuje informace o pacientovi a místě zásahu na zobrazovacím zařízení
ve voze. Navíc umožňuje komunikaci mezi posádkou a zdravotnickým operačním střediskem, dopravním
oddělením, provozem výjezdových skupin a se správci systémů.

®
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LAERDAL SIMMAN 3G
Kvalitní výukový model dospělého člověka je určen pro výuku a praktický výcvik zdravotnických
pracovníků. Je plně dálkově ovládán a vybaven funkcemi, které se velmi podobají životním funkcím
zdravého člověka i pacienta v život ohrožujícím stavu. Lze simulovat celou škálu neodkladných stavů,
v rámci léčby lze podávat i léky, na které model reaguje jako skutečný člověk.

SimNewBaby
Reálný výukový model novorozence. Kromě reálných anatomických rysů, včetně
pupečního pahýlu, má novorozenec například zajištěn intraoseální přístup
v dolních končetinách, anatomicky přesné dýchací cesty, EKG lze nastavit
s frekvencemi v rozsahu 10-300 tepů za minutu, škytá, pláče, hýbe všemi
končetinami. Funkce zahrnují šest přednastavených pacientských úrovní
zdravotního stavu.

®
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VZPOMÍNKY NA ROK 2015
25. leden

17. duben

6. ročník akce Sparta vzdává hold
složkám IZS

Bezpečná třináctka

Naším hrdinou byl tentokrát
zdravotnický záchranář Bc. David
Vávra, DiS. Během rodinné návštěvy
vánočních
trhů
v německém
Straubingu zachránil kvalitní první
pomocí život ženě postižené náhlou
zástavou oběhu.
31. březen
Školení v sebeobraně Krav Maga

Tradiční prezentační akce složek IZS
na Slunečním náměstí v Nových
Butovicích.

23. duben
Taktické
cvičení
připravenosti

krizové

Seminář a seznámení záchranářů
s obranným systémem Krav Maga.
Možnost obrany před agresivním
útočníkem.

Na VZ Kundratka se konalo cvičení
krizové připravenosti zaměřené
na činnost lékaře při mimořádné
události
s větším
počtem
postižených osob.

10. - 12. duben

27. duben - 17. květen

7. ročník celorepublikového turnaje
ZZS ČR v ledním hokeji

Hokejové MS 2015

Turnaj pořádala ZZS Plzeňského
kraje a náš tým obsadil ze 14
zúčastněných 6. místo.

Ošetřeno 164 pacientů, 19 z nich
bylo následně převezeno do zdravotnických zařízení.

®
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28. - 31. květen

11. červen

Rallye Rejvíz

Prvních pět záchranářů ukončilo specializační studium

19. ročník mezinárodního odborného zaměstnání a soutěží pro posádky zdravotnických záchranných
služeb
v Koutech
nad Desnou.
Tentokrát
soutěžilo
v několika
kategoriích 24 – 28 tuzemských
i zahraničních
týmů.
Posádky
pražské
záchranky
obsadily
následující
místa:
10.
místo
v kategorii „Národní RLP (RV)“,
9. místo v kategorii „Národní RZP“
a 6. místo v soutěži dispečerek
a dispečerů
„Zlaté
sluchátko“.
V kategorii
„International
paramedic“
obsadili
pražští
záchranáři, jako nejlepší z českých
týmů, 11. místo.

Jedná se o cca 600 hodinové několikaleté specializační studium, které
prohlubuje odborné znalosti, dovednosti a organizační schopnosti
zkušených záchranářů s dlouholetou praxí. Vyhláška o činnostech
zdravotnických pracovníků (č. 55/2011 Sb., § 109) pak těmto specialistům
umožňuje poskytovat přednemocniční neodkladnou péči s větší
samostatností a rozšiřuje jejich kompetence ke konkrétním zdravotnickým
výkonům. Kromě čtyř pražských absolventů ukončil úspěšně studium i jeden
zdravotnický záchranář z Ústeckého kraje.

7. červen
Den s policií
První červnovou neděli se konala
tato prezentační akce již po osmé.
Pražská záchranka nabídla ukázku
techniky, první pomoci a simulaci
společného zásahu.

24. červen
Vstup do AZZS ČR
ZZS HMP vstoupila do Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky.
Profesní sdružení se tak stalo kompletní –
zastupuje všech 14 krajských ZZS.

®
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29. - 30. říjen

29. srpen
Praha

Kongres ERC a mezinárodní soutěž
KPR

Na volných plochách ve spodní části
Výstaviště
byla
návštěvníkům
představena technika a vybavení
všech složek IZS a Armády ČR.

V rámci kongresu ERC (European
Resuscitation Council), který se
konal v Kongresovém centru Praha,
probíhala tradiční mezinárodní
soutěž
resuscitačních
týmů.
Resuscitaci dítěte intoxikovaného
neznámými plyny zvládl nejlépe
český pětičlenný tým ve složení:
2 zástupci ZZS Královéhradeckého
kraje, po jednom zástupci ze ZZS
Jihomoravského kraje a z Nemocnice Hořovice a Jiří Kodet, DiS.
ze ZZS HMP, a stal se vítězem
soutěže.

Den IZS na
Holešovice

Výstavišti

18. - 20. září
Pražská 155
4. ročník metodického cvičení krizové připravenosti, určeného
pro výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci. Letošního ročníku se
zúčastnilo 13 českých a jedna slovenská posádka. Nejedná se o bodovací
soutěž, ale cílem celé akce je výměna zkušeností a příprava na situace, které
záchranáři nezažívají každý den. Tříčlenné posádky budou během páteční
noci a sobotního dne řešit 11 odborných úloh v typických a zajímavých
pražských lokalitách.

30. říjen
40. výročí letecké havárie v Praze Suchdole
Pietního aktu se zúčastnil ředitel
MUDr. Petr Kolouch, MBA spolu
s pamětníkem havárie záchranářem
Bedřichem Procházkou.

®
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10. listopad

24. listopad

1. ročník soutěže Falck Driver
a Rescue v Popradu

Den válečných veteránů

V mezinárodní
kategorii
hostů
zvítězil tým Zdravotnické záchranné
služby hl. m. Prahy – ve složení
Zdeněk Švarcr, Matěj Hříbal, DiS.
a Mgr. Radomír Vlk, DiS. Soutěžními
disciplínami
byly
intoxikace,
anafylaxe, KPR, výbuch plynu,
dopravní nehoda, srdeční příhoda,
slalomová jízda mezi kužely,
obratnost v nasazování sněhových
řetězů, test znalosti pravidel
silničního provozu.

Konec 1. světové války si mnoho
zemí připomíná 11. listopadu, který
byl vyhlášen Dnem válečných
veteránů. Je vzpomínkou nejen
na vojáky z obou světových válek,
ale také na novodobé veterány AČR,
sloužící
v zahraničních
misích
v krizových
oblastech
světa.
Příslušníci Aktivních záloh AČR letos
přišli se zajímavým nápadem. Úctu
k válečným veteránům vyjádřili
11. listopadu ve svých civilních
zaměstnáních v uniformách. Přidal
se i náš kolega zdravotnický
záchranář Mgr. Michal Petrus.

18. - 19. listopad
Skončil 2. běh specializačního vzdělávání zdravotnických záchranářů
v oboru urgentní medicína
Tentokrát úspěšně absolvovalo 8 zdravotnických záchranářů (pět ze ZZS
HMP a po jednom záchranáři ze ZZS UK, ZZS JČK, ZZS SČK). Společně
s historicky prvním červnovým během je nyní v ČR celkem 13 absolventů.
Jedná se o cca 600 hodinové několikaleté specializační studium, které
prohlubuje odborné znalosti, dovednosti a organizační schopnosti
zkušených záchranářů s dlouholetou praxí.
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků (č. 55/2011 Sb., § 109)
pak těmto specialistům umožňuje poskytovat přednemocniční neodkladnou
péči s větší samostatností a rozšiřuje jejich kompetence ke konkrétním
zdravotnickým výkonům.

®
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31. prosinec

Prosinec
Detektory CO nově
výjezdových skupin

ve

výbavě

Nový pomocník ve výbavě záchranářů
varuje
hlasitým
alarmem
před
zvýšenou
koncentrací
oxidu
uhelnatého a chrání před možnou
intoxikací.

Lepší ochrana záchranářů
Současná mezinárodní bezpečnostní situace v Evropě si vyžádala větší
pozornost ochrannému vybavení záchranářů, kteří by v případě mimořádné
události byli, společně se složkami IZS, nasazeni v první linii. Díky pochopení
a finanční podpoře Magistrátu jsme mohli pořídit zdravotnické mobilní boxy
s obvazovým materiálem a prostředky k zástavě krvácení pro několik desítek
osob. Záchranáři, sloužící poslední službu v roce, již byli vybaveni
kevlarovými rukavicemi, které poskytují větší ochranu proti protržení a ohni,
a certifikovanou přilbou s ochranným štítem a čelovkou. Inspektoři provozu
(velitelé u mimořádných zásahů) jsou chráněni vestou s balistickou
ochranou.

®
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STATISTIKY – GRAFY

Porovnání činnosti v letech 2011 – 2015 (výjezdy/vzlety)
prim. RLP poz.

RZP

sek. RLP poz.

sek. RZP

prim. LVS

sek. LVS

ostatní LVS

celkem

I.Q 2011

5 489

24 769

129

545

85

18

0

31 035

II.Q 2011

5 140

25 227

107

559

143

20

1

31 197

III.Q 2011

4 444

23 850

87

450

174

15

0

29 020

IV.Q 2011

5 163

26 765

62

430

102

8

0

32 530

Celkem

20 236

100 611

385

1 984

504

61

1

123 782

I.Q 2012

5 083

26 154

80

417

118

14

0

31 866

II.Q 2012

5 025

26 219

53

390

175

6

0

31 868
30 207

III.Q 2012

4 560

25 060

50

372

156

9

0

IV.Q 2012

4 799

27 689

55

362

84

9

0

32 998

Celkem

19 467

105 122

238

1 541

533

38

0

126 939

I.Q 2013

4 644

27 704

52

402

67

6

0

32 875

II.Q 2013

4 447

27 530

54

344

142

9

0

32 526

III.Q 2013

3 693

25 856

44

364

182

5

0

30 144

IV.Q 2013

3 928

27 872

58

317

101

9

0

32 285

Celkem

16 712

108 962

208

1 427

492

29

0

127 830

I.Q 2014

3 672

27 303

52

292

112

7

0

31 438

II.Q 2014

3 774

28 091

52

322

169

7

0

32 415

III.Q 2014

3 465

27 279

49

378

154

7

0

31 332

IV.Q 2014

3 824

29 883

36

277

102

4

0

34 126

Celkem

14 735

112 556

189

1 269

537

25

0

129 311

I.Q 2015

3 949

30 669

37

274

90

8

1

35 028

II.Q 2015

3 347

29 824

38

282

138

9

0

33 638
31 989

III.Q 2015

2 759

28 777

27

249

170

7

0

IV.Q 2015

3 296

29 187

32

227

101

4

0

32 847

Celkem

13 351

118 457

134

1 032

499

28

1

133 502

RLP poz.- rychlá lékařská pomoc pozemní, RZP - rychlá zdravotnická pomoc, LVS - letecká výjezdová skupina, primární (prim.) - zásah na místě, sekundární(sek.) - urgentní transporty pacientů
z nemocnic na vyšší zdravotnická pracoviště, ostatní lety - lety ambulanční - plánované lety pacientů, odborníků a materiálu - lety neonatální - přeprava novorozenců s nízkou porodní hmotností
na specializovaná pracoviště - lety v rámci transplantačního programu
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Počty výjezdů 2011 - 2015

®

24

Počty ošetřených pacientů 2011 - 2015

®

25

Složení pacientů 2011 - 2015

®

26

Věková struktura pacientů v roce 2015

®

27

Závažné úrazy (NACA 4 – 7)

®

28

Četnosti předání pacientů do ZZ – rok 2015

FNKV - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, NNB - Nemocnice Na Bulovce, TN - Thomayerova nemocnice, FNM - Fakultní
nemocnice v Motole, VFN - Všeobecná fakultní nemocnice, NNF - Nemocnice Na Františku, ÚVN - Ústřední vojenská nemocnice,
NMSSKB - Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, PLB - Psychiatrická léčebna Bohnice, IKEM - Institut klinické
a experimentální medicíny, NNH - Nemocnice Na Homolce, ÚPMD - Ústav pro péči o matku a dítě
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Nejčastější místa zásahů

®

30

Podíl zásahů LVS v roce 2015
(celkem 528 vzletů)

®

31

Počty zásahů LVS v letech 2011 - 2015

®

32

Napadení VS celkem 2011 - 2015

®

33

Fluktuace zaměstnanců 2011 - 2015

®

34

Vývoj platu dle kategorií

®

35

Výsledek hospodaření

®

36

Spolupráce IZS v roce 2015

®
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ZÁVĚREM NAŠE PLÁNY DO ROKU 2016
•

nákup 10 ks sanitních vozidel pro obměnu vozového parku,

•

zahájení přípravy projektu Elektronické zdravotnické dokumentace,

•

pilotní projekt Entonox (inhalační analgetikum na tlumení silné bolesti),

•

zvýšení bezpečnosti a vybavenosti výjezdových skupin pro mimořádné události včetně pořízení balistických vest v návaznosti na bezpečnostní situaci
v Evropě. Vše ve spolupráci s MP HMP,

•

začlenění zdravotnických záchranářů specialistů pro urgentní medicínu do provozu rozšířením jejich kompetencí, ale i odpovědnosti,

•

zlepšení operačního řízení leteckých výjezdových skupin sdílením lokalizace všech vrtulníků mezi krajskými operačními středisky,

•

vedení odborných seminářů k aktuální problematice PNP,

•

zlepšení pracovního prostředí výjezdových základen,

•

zahájení přípravy výstavby nové centrální administrativní budovy.

Obhájené certifikáty kvality ISO-CQS a IQNet, prezentované
kvalitativní parametry vykonané práce i děkovné dopisy
zachráněných pacientů jsou důkazem vysoké profesionality
zaměstnanců pražské záchranky. Tvoří ji především lidé, kteří zde
pracují – jejich obětavost a snaha pomoci při záchraně životů
a zdraví lidí. Ve shodě se svým mottem jsou již 158 let tam, kde je
potřebujete…
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