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ÚVODNÍ SLOVO PRIMÁTORA HL. M. PRAHY

Vážení zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, milí Pražané,
uplynul další rok a je mi opět ctí Vás u příležitosti vydání ročenky pozdravit a popřát mnoho úspěchů
do následujících let. Pražané mohou být více než spokojeni s úrovní služeb, kterých se jim od ZZS
HMP dostává. Z celého srdce Vám děkuji za Vaše vysoké nasazení, odhodlání a obětavost, díky nimž
pražská záchranka i v minulém roce splnila vysoká očekávání Pražanů a opět dostála své dobré
pověsti. Není to samozřejmost a na své úspěchy můžete být právem pyšní.
Dobře si uvědomuji, že ZZS je do jisté míry obětí svého úspěchu – na první pohled se může zdát, že
vše funguje, jak má, že není třeba nic měnit, že stačí ponechat vše při starém. To by ale bylo
krátkozraké uvažování – naše město se rozvíjí a s ním se mění i jeho potřeby. Aby ZZS HMP zvládla
pohotově reagovat na tyto změny, potřebuje nové sídlo s kvalitním operačním střediskem a opravená
nebo i zcela nová výjezdová stanoviště. V tomto roce se politická reprezentace shodla nejen na
těchto prioritách, ale i na dalším postupu. I v nadcházejících letech se budou pražští radní na tato
zásadní témata soustředit. Příprava těchto projektů je zdlouhavá, ale pevně věřím, že již brzy
schválíme potřebné materiály, které umožní jejich realizaci.
Zdravotnické služby jsou pro obyvatele hlavního města klíčové. Je to oblast, na které se nevyplatí
šetřit. Při práci záchranářů jde o lidské životy, proto považuji za samozřejmé, že pražští radní budou
i do budoucna věnovat zvýšenou pozornost požadavkům záchranářů, které povedou k udržení či
zlepšení péče nebo ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců záchranky.
V dalších letech ZZS HMP jistě čekají další nečekané výzvy, které nyní ještě neumíme předpovědět.
Jsem přesvědčen že pražská záchranka opět obstojí na výbornou.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát, ať se Vám daří jak po stránce pracovní, tak i osobní. Ať pro
Pražany nadále zůstanete institucí, na kterou se mohou spolehnout!
MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

ÚVODNÍ SLOVO RADNÍ PRO OBLASTI SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A PREVENCI

Vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za to, že i v roce 2019 byla díky Vašemu nasazení Zdravotnická
záchranná služby hl. m. Prahy spolehlivě fungující městskou organizací. Pražanům a návštěvníkům
metropole, kteří se ocitnou v ohrožení života či zdraví, pomáháte se špičkovými výsledky, a to i ve
světovém srovnání.
Denně vyjíždíte průměrně k 350 událostem. To je každé čtyři minuty jiný lidský příběh někoho, kdo se
s největší pravděpodobností ocitl v situaci, ve které by si nikdo z nás nepřál být. Jsou to lidé, kteří
zažívají bolest, strach, beznaděj. Lidé, kteří by – se vší úctou – záchranku nejraději nevolali, ale
nemohou se obrátit na nikoho jiného nebo si sami nevědí rady. Ta představa není příjemná. Ale těší
mě alespoň skutečnost, že když v Praze vyjede sanitní vůz, tvoří jeho posádku skuteční
profesionálové, kteří si umějí na místě poradit jak po odborné, tak i po lidské stránce. Z pochval a
poděkování, které vám posílají Vaši pacienti a jejich blízcí, je vidět, jak lidé v těchto kritických
situacích oceňují vedle zmíněné odbornosti i empatii a lidskost.
Chci Vás ujistit, že jako pražská radní se budu i nadále zasazovat o to, abyste pro Vaše náročné
povolání měli co možná nejlepší podmínky, ať už jde o vybavení, zázemí nebo ohodnocení. Jsem
přesvědčená, že se podaří rozšířit síť Vašich výjezdových základen, ještě více posílit zdravotnický tým
a že budete mít v příštích letech konečně i Vaše vlastní sídlo. Pražská záchranka si to vše bezpochyby
zaslouží.
Přeji Vám hodně sil do dalších let.
Mgr. Milena Johnová
radní hl. m. Prahy

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ZZS HMP
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
společně jsme zvládli rok 2019 „bez ztráty kytičky“. Děkuji Vám za Vaši práci, čísla hovoří o velkém
úsilí, které jste pro Pražany a návštěvníky Prahy vynaložili. Velmi mě těší, že úspěšně.
Měl jsem možnost vidět i jiné kultury a systémy zdravotní přednemocniční, ale i nemocniční péče
a velmi si vážím země a její metropole, ve které můžeme společně pracovat, kde po nás nastupuje
další část funkčního řetězce přežití v podobě nemocnic a jejich specializované péče na špičkové
úrovni. Ne všichni lidé na zemi mají takovéto štěstí. Ať se nám naše problémy zdají sebetěžší, máme
se velmi dobře. Je dobrou zprávou, že se nám v roce 2019 vyhnuly mimořádné události velkého nebo
obtížně zvladatelného rozsahu.
Přišli jsme z důvodu vážné nemoci o dlouholetého kolegu, což nás rmoutí na všech místech, kde jsme
ho potkávali, ale život jde dál a přijímáme jeho pokračovatele a není jich málo. Je příjemné bilancovat
nábory nových zaměstnanců a nízkou fluktuaci. Nákup nových vozů nás z jara trochu potrápil, ale
koncem roku už vše bylo a je funkční ve prospěch našich pacientů. Finanční zdraví ZZS HMP jako
městské příspěvkové organizace je opakovaně vzorem dobrého hospodáře, s čímž je spojena
adekvátní dotace od zřizovatele. Pomalu jdou opravy a přestavby našich základen, ale proces se
nezastavil ani v roce 2019. S radostí mohu konstatovat, že funkčnost spolupráce
v rámci IZS jako celku je vzorová nejen pro zbytek republiky, ale o tuto formu součinnosti mezi HZS
Praha, PČR Praha a MP Praha je zájem i v zahraničí jako o ukázku správné odborné praxe, například
v Izraeli.
Ať se daří!
MUDr. Petr Kolouch, MBA
ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

HISTORIE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY HL. M. PRAHY
„Ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak
i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně.“ Tak znělo heslo Pražského
dobrovolného sboru ochranného, který vznikl 8. prosince 1857. Od té doby se píše více než 160letá
historie Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která je nejstarší záchrannou službou
v Evropě.
Dnes je ZZS HMP příspěvkovou organizací zřizovanou Magistrátem hl. m. Prahy, jejím hlavním úkolem
je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče na území Prahy a v okolí hlavního města.
ZZS HMP zaměstnává pět set lidí, většinu tvoří profesionální zdravotníci.
Denně zasahují posádky ZZS HMP průměrně u 350 případů, z toho přibližně ve 40 případech jsou
pacienti v přímém ohrožení života. Páteří záchranné služby, která funguje v nepřetržitém provozu
24 hodin denně, jsou dvě složky – zdravotnické operační středisko (ZOS) a výjezdové skupiny.
Sedm až devět operátorek ZOS vyřídí denně přes 600 hovorů na tísňové lince 155 a stovky dalších
volání a rádiových relací. Během dvanáctihodinové směny rozhoduje operátorka s malým množstvím
dostupných informací a ve značné časové tísni o desítkách lidských osudů.
Druhým pilířem záchranné služby jsou výjezdové skupiny – tedy posádky rychlé zdravotnické pomoci
(RZP), rychlé lékařské pomoci (RLP) a letecké výjezdové skupiny (LVS). Skupiny RZP řeší samostatně
téměř 90 procent událostí. Posádku vozu Mercedes Sprinter se skříňovou nástavbou tvoří
zdravotnický záchranář a řidič vozidla ZZS nebo dva zdravotničtí záchranáři. Moderní vybavení vozů
připomíná mobilní jednotku intenzivní péče. V Praze vyjíždí denně z 22 základen až 35 vozů RZP. Do
roku 2021 by měl počet výjezdových základen dosáhnout 25. Posádky RLP, tedy lékař s řidičem nebo
zdravotnickým záchranářem, vyjíždějí k pacientům s nejzávažnějšími obtížemi rychlým osobním
vozem Mercedes Benz ML 280 CDI a Mercedes Benz GLE. Na místě události se setkávají s vozem RZP
v tzv. rendez-vous systému. Pokud není nutný doprovod pacienta v sanitce do nemocnice, vyráží
lékař po poskytnutí ošetření k dalšímu případu. Záchranná služba tak efektivně funguje ve všední dny
se čtyřmi až pěti skupinami RLP.
U případů s nejvyšší naléhavostí jsou posádky na místě do osmi minut a v 95 procentech případů
dorazí k pacientovi do 15 minut.
Od roku 1987 existuje v Praze nepřetržitě také tzv. letecká výjezdová skupina (LVS), posádku vrtulníků
typu EC-135T2 tvoří lékař a zdravotnický záchranář, piloty jsou příslušníci Letecké služby Policie ČR.
Záchranářský vrtulník s volacím znakem Kryštof 01 operuje přes den na území Prahy a Středočeského
kraje, po setmění pak prakticky na celém území ČR. Téměř 95 procent zásahů se odehrává přímo
v terénu, což výrazně zkracuje cestu pacientů do specializovaných center v nemocnicích.
ZZS HMP disponuje rovněž speciální technikou, nasazovanou především při mimořádných událostech
s hromadným postižením osob. Jedná se hlavně o modul pro hromadná neštěstí Golem, který slouží
jako mobilní ošetřovna a zázemí pro zdravotníky, a speciální vozy Atego, které nejčastěji vyjíždí
k dopravním nehodám s vysokým počtem zraněných, k požárům a do nepřístupného terénu,
případně slouží jako evakuační vozidlo nejen pro zdravotnická zařízení.
Pravidelným pořádáním akcí pro veřejnost se ZZS HMP podílí na zvyšování povědomí o poskytování
první pomoci. ZZS HMP se rovněž účastní řady studií, mezinárodních kongresů a odborných setkání,
čímž přispívá k prohlubování znalostí na poli urgentní medicíny.

ZZS HMP V ČÍSLECH A GRAFECH ROKU 2019
209 000 volání na tísňovou linku 155 přijalo naše zdravotnické operační středisko
128 238 událostí řešily v roce 2019 posádky ZZS HMP
351 výjezdů denně uskutečnily v průměru naše posádky
8,2 minuty byl průměrný dojezdový čas posádky RZP na místo události
7,2 minuty byl průměrný dojezdový čas posádky RLP na místo události
99,62 procenta událostí mělo dojezdový čas posádek do 20 minut
58 dětí se narodilo přímo za naší asistence
759 případů telefonicky asistované resuscitace a telefonicky asistovaného porodu řešil dispečink
682 resuscitací prováděly posádky přímo v terénu
1500 cévních mozkových příhod pacientů ošetřily posádky
511 infarktů myokardu řešili naši zdravotníci
603 událostí proběhlo za účasti leteckých záchranářů
80 % pacientů se zástavou oběhu resuscitovali laici podle rad operátorů před příjezdem posádek
60 a více let bylo přibližně polovině našich pacientů
22 výjezdových základen včetně sídla v Korunní ul. měla ZZS HMP v roce 2019
494 zaměstnanců v evidenčním stavu měla ZSS HMP na konci roku 2019
183 vozidel, 3 přívěsy a 1 návěs měl vozový park organizace k 31. 12. 2019
2,6 milionu kilometrů najezdily vozy ZZS HMP za rok 2019
690 322 tisíc korun byly celkové roční náklady organizace vč. doplňkové činnosti
691 108 tisíc korun tvořily výnosy organizace, z toho 418 984 tisíc korun byl neinvestiční příspěvek
včetně dotací na urgentní medicínu a krizovou připravenost
272 125 tisíc korun byly vlastní výnosy, tvořené především platbami od zdravotních pojišťoven
68 záznamů bylo zaevidováno v knize úrazů, z toho 22 pracovních úrazů bylo s dočasnou pracovní
neschopností přesahující tři kalendářní dny
7 cvičení složek IZS se účastnili naši zdravotníci
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Námět cvičení

17. 4.

„Aircraft Evac 2019“

Nehoda letadla Boeing 737 při nouzovém přistávacím
manévru na Letišti Václava Havla – řešení MU s HPO, na
místě 60 zraněných osob

17. 5.

„Nová radnice 2019“

Požár budovy Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy
s evakuací všech zaměstnanců, na místě 5 zraněných

28. 5.

„B-Braun Bulovka“

Evakuace dialyzačního střediska z důvodu požáru – nácvik
třídícího systému EVA

6. 6.

„Železniční nehoda“

Srážka vlaku s nákladním vozem na železničním přejezdu –
osvěta pro veřejnost v rámci mezinárodního dne pro
bezpečnost na železnici

17. 6.

„Anděl 2019“

Teroristický útok na OC Nový Smíchov – na místě 109
zraněných osob

20. – 21. 9.

„Aktivní zálohy AČR“

Nácvik spolupráce s příslušníky Aktivních záloh AČR při
postřelení člena jednotky

10. 11.

„Mrázovka 2019“

Požár v technologickém zázemí tunelu Mrázovka se silným
zakouřením prostor – vyproštění a záchrana zraněných
osob z odlehlých a špatně dostupných míst.

VEDENÍ ORGANIZACE V ROCE 2019
Ředitel: MUDr. Petr Kolouch, MBA
Náměstek ředitele sekce léčebně-preventivní péče: MUDr. Jaroslav Valášek
Náměstek ředitele sekce NLZP: Mgr. Zdeněk Křivánek, DiS.
Náměstkyně ředitele sekce personální: Bc. et Bc. Radana Krtilová (do 9/2019), Ing. Hana Kubánková
Náměstkyně ředitele sekce ekonomické: Ing. Eva Novosádová
Náměstek ředitele sekce technicko-provozní: Ing. Ján Doubrava, MBA
Právní oddělení: MUDr. Mgr. Dita Mlynářová
Primář: MUDr. Ondřej Franěk
Tisková mluvčí: Bc. Jana Poštová
Manažerka kvality: Eva Studená
Krizový manažer: Ing. Ondřej Šedivka, DiS., Mgr. Bc. Miroslav Tejkl
Koordinátor psychosociální intervenční služby: Bc. Helena Brýdlová, DiS.
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska: Mgr. David Peřan, DiS.

VÝBĚR UDÁLOSTÍ A NOVINEK ROKU 2019
Nové pomůcky a vybavení v provozu
V roce 2019 jsme realizovali několik nákupů v souvislosti s rozšířením krizových pomůcek do výbavy
nových sanitních vozidel. Zcela novou pomůckou zaváděnou do praxe se stala v roce 2019 infekční
taška.
V souvislosti s problematikou chemických, biologických a radioaktivních látek došlo k revizi a nákupu
zcela nových ochranných pomůcek s vyšším stupněm ochrany pro zasahující výjezdové skupiny.
Vozidlo inspektora (jako vedoucího zdravotnické složky) bylo vybaveno také novými krizovými
a ochrannými pomůckami, jako jsou např. závěsný systém na záložní zdravotnický materiál, balistická
helma či specifická antidota.
Změnou prošly stávající červené desky, kde byly nahrazeny nevyhovující žluté reflexní vesty pro
vedoucí pozice na místě MU za nové barvy dle traumatologického plánu.
Operační středisko bylo vybaveno novými pomůckami pro evakuaci či případnou nucenou redukci
technologií tak, aby bylo v případě mimořádné události na pracovišti co nejefektivněji zachováno
operační řízení. V roce 2019 byly ve spolupráci s dopravním oddělením připraveny podklady pro
pořízení speciálního vozidla pro evakuaci zdravotnických zařízení a řešení dalších typů mimořádných
událostí podle analýzy rizik hl. m. Prahy. V druhé části roku došlo také k rekonstrukci a reorganizaci
skladu Pracoviště krizové připravenosti a garáže pro umístění modulu pro HN Golem.
Do provozu lékařských posádek jsme zavedli nové metody – SONO diagnostika, nové pomůcky pro
emergentní zajištění dýchacích cest a využívání prostředků pro zmírnění krvácení u závažných
traumat v rámci letecké záchranné služby (fibrinogen).
Zařazení nových vozů do běžného provozu
Především v první polovině roku 2019 tisková mluvčí v koordinaci s kolegy z technicko-provozní sekce
a sekce nelékařských pracovníků detailně informovala média o stavu vozového parku ZZS HMP.
V souvislosti s nákupem nových sanitních vozů se v některých médiích objevily zavádějící informace
o bezpečnosti těchto automobilů. Médiím jsme umožnili prohlídky vozů, aby se novináři mohli na
vlastní oči přesvědčit, že bezpečnost pacientů a zdravotníků není ve vozech ohrožena a odpovídá
platným certifikacím a homologaci. Zjištěné nedostatky a závady ZZS HMP reklamovala standardním
způsobem u dodavatele, který je u všech vozů odstranil a 30 nových sanitních vozů typu MercedesBenz Sprinter se skříňovou nástavbou se zařadilo do běžného provozu při poskytování péče našim
pacientům.
Úspěch na kongresu EMS 2019
Tým našich kolegyň a kolegů ze Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy (Ondřej Franěk,
Jarek Pekara, Michaela Pohlová, Petra
Sukupová) dosáhl významného úspěchu na
kongresu o přednemocniční péči „EMS 2019“
v Madridu. Jejich text na téma našich
patnáctiletých zkušeností se zaváděním
programu telefonicky asistované resuscitace
v Praze odborná porota vybrala mezi „TOP

TEN“ nejlepších prací. Jde o ocenění nejen autorů, ale zejména celé záchranné služby, která je v této
oblasti dlouhodobým lídrem. Práce prezentovaná v Madridu je součástí analýzy dlouhodobých,
světově unikátních datových řad, kdy se mimo jiné podařilo prokázat a kvantifikovat nejen vliv
implementace TANR na počet reálně prováděných laických resuscitací, ale i dlouhodobě udržitelný
vliv na zvýšení absolutního počtu úspěšně resuscitovaných osob.
ZZS HMP obnovila kurz Operačního řízení přednemocniční péče
132 hodin praktické výuky a 80 hodin teorie obnáší certifikovaný kurz Operační řízení
přednemocniční péče. Po třech letech jsme tento kurz u pražské záchranky obnovili a získali novou
akreditaci. Úspěšně tak mohl proběhnout už 9. běh tohoto vzdělávacího programu. V květnu u nás po
náročné zkoušce úspěšně absolvovalo 10 uchazečů, z toho Tereza Bechová a Marek Vít se zvláštní
pochvalou.
Anděl 2019 – nejrozsáhlejší taktické cvičení složek IZS na území hlavního města
Zdravotníci pražské záchranky se účastnili nejrozsáhlejšího taktického cvičení složek IZS na území
hlavního města – Anděl 2019. Po teroristickém útoku na obchodní centrum, kde v danou dobu byla
tisícovka “návštěvníků” zůstalo na místě 109 „zraněných“ a šest „mrtvých“. Po zneškodnění útočníků
policií a prohlášení zóny za bezpečnou začala práce pro nás. Do té doby jsme byli připraveni na
vyčkávacím stanovišti ihned vyrazit. Pacienty, kteří měli věrně namaskované různé druhy zranění – od
tržných ran, po průstřely či zlomeniny, jsme museli roztřídit, ošetřit, zajistit a transportovat do
zdravotnického zařízení, v tomto případě Fakultní nemocnice Motol. To vše v režimu nejvyššího
stupně traumatologického plánu. Specifické bylo, že mezi zraněnými bylo přes 40 figurantů
představujících děti. Cvičení se za nás a spolupracující soukromé poskytovatele zdravotnických služeb
(Pragomedika plus, SOSAN, Asociace dobrovolných záchranářů, PM medical a Meditrans) účastnilo 69
zdravotníků a 28 kusů techniky, včetně speciálů Atego a Golem a speciálně pro tento zásah zřízeného
zdravotnického operačního střediska, které celý zásah na místě řídilo. Náš zásah na místě trval méně
než dvě hodiny, za tuto dobu se podařilo všechny pacienty transportovat do nemocnice

Světový den záchrany života & akce Přilož ruce
Při příležitosti Světového dne záchrany života
(16. října) zorganizovala ZZS HMP štafetu
v resuscitaci nazvanou Přilož ruce. Před budovou
Magistrátu hl. m. Prahy (jehož zaměstnanci měli
na pořádání akce výrazný podíl) si mohli zájemci
pod dohledem zdravotníků pražské záchranky
vyzkoušet, jak správně poskytnout nepřímou
srdeční masáž. Podařilo se vytvořit i nový český rekord v délce nepřerušované resuscitace (7 hodin
a 11 minut). Akce měla výrazné mediální pokrytí a přímo se do ní zapojilo na 200 dobrovolníků,
z velké části oslovených kolemjdoucích.
Události s vysokým počtem účastníků
V roce 2019 se na území hlavního města konalo několik akcí, které svým rozsahem a počtem
účastníků přinesly zvýšené nároky jak na provoz ZZS HMP, tak na poskytování informačního servisu
veřejnosti a médiím. Jednalo se například o demonstrace na Letenské pláni (největší shromáždění
osob od roku 1989), pietu za Karla Gotta, koncerty písničkáře Eda Sheerana v Letňanech, běžecké
akce a tradiční oslavy Nového roku. ZZS HMP úzce spolupracovalo s organizátory těchto akcí
a koordinovala přijímaná zdravotnická opatření pro zajištění hladkého průběhu událostí a maximální
bezpečnost účastníků. V konkrétních dnech také ZZS HMP posilovala svůj standardní provoz o další
posádky a zdravotníky měla i na místě probíhajících akcí.

Nehoda autobusů na Chodově
Posádky ZZS HMP 4. prosince ošetřily
18 pacientů po srážce dvojice autobusů na
pražském Chodově. Vzhledem k vysokému
počtu zraněných, z nichž velkou část tvořily
děti, vyhlásila pražská záchranka speciální
režim, tzv. traumatologický plán. Zdravotníci
vyšetřili všechny zasažené účastníky dopravní
nehody, kterých bylo 29. Pacientů bylo
celkem 18, z toho pět utrpělo středně závažná
a 13 lehká zranění. Jednalo se především
o pohmožděniny nebo řezné rány od skla.
Osm pacientů bylo dospělých, dětí bylo deset. Všechny pacienty zdravotníci na místě roztřídili,
ošetřili, zajistili dle traumaprotokolu a podle priorit transportovali do pražských nemocnic (Fakultní
nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Thomayerova nemocnice). Z toho
jednu ženu s úrazem hlavy transportoval vrtulník do FNM. Za pražskou záchranku na místě zasahovali
tři záchranářské posádky, lékařská posádka, inspektor, speciální vůz Atego, vrtulník leteckých
záchranářů a také zástupci vedení organizace. Čtyři záchranářské posádky poskytla také společnost
Meditrans a jednu Pragomedika Plus.

V roce 2019 se v metropoli stalo několik mimořádných událostí s hromadným postižením osob, při
kterých musela ZZS HMP aktivovat traumatologický plán. Jednalo se celkem o pět událostí, jejichž
souhrn ukazuje následující tabulka.

Datum

Charakter události

Místo zásahu

Počet zasažených/zraněných

6. 1.

Hromadná intoxikace
oxidem uhelnatým

Sportovní hala
Výstaviště Holešovice

50 osob / 14 osob

28. 4.

Hromadná otrava
jídlem

Hotel Western,
Chodov

90 osob / 15 osob

2. 5.

DN autobus vězeňské
služby X kamion

Pražský okruh, sjezd
Ořech

20 osob / 15 osob

4. 6.

Požár bytového domu

Holešovice, U
Smaltovny

45 osob / 15 osob

4. 12.

DN autobus MHD X
zájezdový autobus

Chodov, Roztylská

30 osob / 18 osob

255 zásahů při novoročních oslavách
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.
V meziročním srovnání šlo ohledně zatížení provozu záchranky i volání na tísňovou linku 155 v Praze
přibližně o čtvrtinový pokles. I tak ale celkové zatížení provozu ZZS HMP převýšilo běžnou noční
směnu o sto procent. 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.

