
Praha, 1.10.2012 



TELEFONICKY ASISTOVANÁ  

NEODKLADNÁ RESUSCITACE 
a 

PRVNÍ POMOC 
dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP – ÚSZS 

Korunní 98, Praha 10 
ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz 



Úvod do problematiky ZZS 
 

- v působnosti krajů 
- skupiny RLP (s lékařem) a RZP (bez 

lékaře) 
- cca 450 výjezdových skupin 

- síť tak, aby bylo území dostupné do 
20 minut 



http://gallery.vacc-cz.org/album36/2010_wwT5_zlin_Holis?full=1
http://gallery.vacc-cz.org/album35/OK_BYC_mimo?full=1


Úvod do problematiky ZZS 
 

 - ročně v ČR cca 2,5 mil. hovorů na 
lince 155 

- cca 800.000 řešených událostí  
 

(zhruba stejně, jako Policie, 10x víc, než hasiči…) 



Hlavní úkoly 
zdravotnického operačního střediska 

Dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP – ÚSZS 

1) Příjem tísňové výzvy 

3) Informační služby 

2) Operační řízení 



Kdo tam „zvedá telefony“? 

Dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP – ÚSZS 

NLZP („SZP“) 
 

- všeobecná sestra + ARIP 
 

nebo 
 

- zdravotnický záchranář  



Operační středisko záchranky vs.  
Řízení letového provozu 

Výběr: 95 - 105% uchazečů   2-4% uchazečů 

Příprava: 0 – 3 měsíce v provozu  2 roky pouze výcvik 

Komunikující: laici    profesionální piloti 

Predikce provozu: nelze   až 48 hodin 

Zastavení provozu: nelze   do 30 – 60 minut 

Plat (v ČR): 1.200 EUR    > 4.200 EUR 

http://gallery.vacc-cz.org/album37/2010_ZOS_Zlin_Polesakova?full=1


Komunikační výzvy 



NZO?! 



Náhlá zástava oběhu 
(NZO) 

 
 Podstatou NZO je náhlé a nečekané selhání srdce jako pumpy. Jde o  

nejčastější bezprostřední příčinou náhlé smrti.  
Přesné údaje nejsou známé, ale odhaduje se, že je příčinou cca 80-90% 

náhlých úmrtí.  
 

Incidence:  
děti a adolescenti 0,8 – 6,2 na 100.000 obyvatel a rok 

dospělí: cca 100 na 100.000 obyvatel a rok 



RESUSCITOVAT! 

To přece ví každé malé dítě… 



RESUSCITOVAT! 

…většina zvířátek… 



RESUSCITOVAT! 

…a dokonce (prý) i někteří dospělí…! 

Jmenuje se Bond. 
James Bond. 



RESUSCITOVAT! 

…a dokonce (prý) i někteří dospělí…! 



Časné rozpoznání – První pomoc – Defibrilace – Odborná péče 

Řetězec přežití 
u náhlé zástavy oběhu 



Telefonicky asistovaná  
neodkladná resuscitace v Praze 

- systematicky od roku 2002 
 

- od roku 2006 národním standardem 
 

- řada publikací vč. mezinárodních 



Očekávání 

Realita 

Volající nejsou ochotní pomoci, 
klíčovým úkolem dispečera bude 

přesvědčit je, aby pomoc poskytli. 

Volající jsou velmi ochotní 
pomoci, ale nedokáží rozpoznat 

kritický stav. 



Superzáchranář? 



15:2 ?  
30 : 2 ? 
2 : 15 ? 

100 : 1 ? 
67,5 : 3,26 ?? 

Supermetodika? 



Co je to platné, 
pokud zástavu ani nerozpoznáme… 









Když se to povede… 



…asi to i stojí za to… 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
kontakt: ondrej.franek@zzshmp.cz 



KONEC 
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