Tisková zpráva
Během silvestrovských oslav vyjížděli v Praze záchranáři k 255 událostem
Zdravotníci pražské záchranky vyjížděli o silvestrovské noci k 255 událostem. V přímé souvislosti
s oslavami Nového roku bylo 62 událostí, z nichž u deseti byla volána záchranná služba z důvodu
úrazu způsobeným pyrotechnikou. Žádné z těchto zranění naštěstí nebylo život ohrožující, ale
trvalým následkům se někteří pacienti zřejmě bohužel nevyhnou. V meziročním srovnání vykazují
letošní novoroční oslavy ohledně zatížení provozu záchranky i volání na tísňovou linku 155 v Praze
přibližně čtvrtinový pokles. I tak ale celkové zatížení provozu ZZS HMP převýšilo běžnou noční
směnu o sto procent.
Během noci se v Praze neudála žádná mimořádná událost zdravotnického charakteru, všechny řešené
události zapadaly do běžného spektra pacientů ošetřovaných záchrannou službou během podobných
příležitostí. Průběh večera a noci byl z pohledu záchranné služby obvyklý – do cca jedné hodiny ráno
převažovaly události v centru, spojené obvykle s požitím alkoholu a úrazy od střepů a eventuálně
zábavní pyrotechniky, jednalo se ale i o napadení a další úrazy. Následně se přesunula aktivita také do
periferních částí a vedle obecných úrazů (pády, zlomeniny, řezné rány) se ve větší míře objevily i
tísňové výzvy spojené s pozdními následky požití alkoholu, dietními chybami a emočním vypětím
(nevolnosti, kolapsové stavy, psychické poruchy). Silné zatížení provozu na celém území hlavního
města trvalo přibližné do páté hodiny ranní. Dominující příčinou výjezdů záchranné služby během
silvestrovské noci byly zdravotní potíže nebo úrazy (včetně napadení) vzniklé v těsnější či volnější
souvislosti s požitím alkoholu, případě s pádem.
V pomyslném centru metropolitních oslav na Václavském náměstí ošetřili zdravotníci v modulu
Golem 23 osob, z toho šest utrpělo zranění v souvislosti s pyrotechnikou. Čtyři lidi transportovaly
posádky do nemocnic, ostatní byli ošetřeni ambulantně na místě.
Celkem posádky ZZS HMP transportovaly během noci kvůli zraněním způsobeným zábavní
pyrotechnikou dva pacienty na kliniku plastické chirurgie, dva pacienty na oční oddělení, dva pacienty
na kliniku popáleninové medicíny, tři pacienty na chirurgická oddělení a jeden pacient byl po ošetření
drobného úrazu ponechán na místě. Mezi zraněnými bylo i třináctileté dítě, kterému petarda na
Břevnově vážně poranila tvář.
Pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy představují novoroční oslavy tradičně jeden
z nejvytíženějších dnů v roce. Z toho důvodu i letos posílila pražská záchranka svůj provoz. Oproti
běžnému režimu bylo v ulicích více o sedm záchranářských posádek spolu se speciálním modulem
Golem s lékařskou posádkou a šestnácti zdravotníky na Václavském náměstí. Na dispečinku
záchranné služby sloužilo během noci osm operátorek a operátorů, se zajištěním běžného provozu
pomohli rovněž spolupracující soukromí poskytovatelé přepravy pacientů neodkladné péče.

ZZS HMP děkuje složkám integrovaného záchranného systému, zdravotnickým zařízením a
soukromým poskytovatelům PPNP za vynikající a kolegiální spolupráci, stejně tak jako všem svým
zaměstnancům za bezchybné zvládnutí jedné z nejnáročnějších směn celého roku.
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