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ÚVOD

Zdravotník,  ať  je  na jakékoliv  pozici,  má ze zákona povinnost  celoživotního 

vzdělávání. Jelikož jsem součástí zdravotnictví a vše co se ho týče, mě zajímá. Vybrala 

jsem si proto téma absolventské práce „Vzdělávání zdravotníků  na zdravotnických 

záchranných službách, jejich kompetence a rozdíl ve světě a v České republice“.  

Jak se dnes dostat  na pozici  nižšího nebo středního pracovníka na záchranné 

službě? Cesta k takovému povolání není jednoznačná, natož jednoduchá. Jsou k němu 

nutné životní zkušenosti a více než jen všeobecný rozhled.

Opuštěním školních lavic učení pro člověka zdaleka nekončí a většina dalšího 

života už není, jak se ještě před pár lety říkávalo, čekáním na důchod. Každá doba chce 

své a současnost chce lidi vzdělané. Hovoří se o „učící se společnosti“. Fráze? Ano, 

ale pravdivá. Lidé se učí jazyky, zdolávají výpočetní techniku či z gruntu mění profese. 

Zkrátka vzdělávají se. V České republice má ovšem tento „proces“, kterému se také 

jinak říká další  vzdělávání,  svoje zvláštnosti.  Na rozdíl  od většiny evropských zemí 

totiž  probíhá  živelně,  bez  elementárního  řádu.  Někde nabídka  uspokojuje  poptávku, 

jinde se před zájemci tyčí nepřekonatelná bariéra.

Doba, kdy nejvýznamnější institucí, která prostřednictvím krátkodobých kurzů 

poskytovala  vzdělání  zdravotníkům,  především  zdravotnickým  záchranářům  byl 

Červený kříž, je spojena s minulostí. Rychlý rozvoj 20. století, zvyšující se počet nehod, 

neštěstí  a  katastrof  kladou  na  tento  obor  stále  vyšší  nároky.  S  ohledem na  velkou 

náročnost  záchranářské profese,  která  zasahuje běžnou ošetřovatelskou problematiku 

i intenzivní a přednemocniční péči včetně znalostí a praktického zvládnutí záchranářské 

tématiky,  bylo  rozhodnuto  o  prodloužení  pomaturitního  studia.  Ovšem  systémy 

vzdělávání  zdravotnických  pracovníků  na  zdravotnických  záchranných  službách 

v různých zemích jsou odlišné. Zajímalo by mě, jak je tomu například na Slovensku, 

ve Francii, v Rakousku a Kanadě. Nahlédla jsem a blíže se seznámila i s legislativou 

Zdravotnických  záchranných  služeb.  V praktické  části  vypracuji  dotazník  a  s  jeho 

pomocí  se  budu snažit  zjistit,  jak  na  záchranných  službách  dodržují  pracovníci  své 

kompetence.
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CÍLE PRÁCE

Hlavní cíl:

 Sestavit  přehled  možností  a  způsobů  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků 

na Zdravotnických záchranných službách v České republice

Dílčí cíle:

 Upozornit na přehled kompetencí zdravotnických posádek v České republice

 Poukázat  na  programy  vzdělávání,  provoz  a  funkčnost  zdravotnických 

záchranných služeb v Kanadě, Rakousku, na Slovensku a ve Francii

 Vytvořit,  zpracovat  a  vyhodnotit  dotazníky  týkající  se  kompetencí 

zdravotnických pracovníků na Zdravotnických záchranných službách v České 

republice  a  prostřednictvím  toho  zjistit,  zda-li  pracovníci  své  kompetence 

dodržují
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Teoretická část
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1 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

1.1 Pojem a význam Zdravotnické záchranné služby

V  této  kapitole  se  zabývám  přednemocniční  neodkladnou  péčí  z  pohledu 

záchranné služby. Tato péče je definována jako péče o postižené pacienty na místě jejich 

úrazu  nebo  náhlého onemocnění,  v  průběhu jejich  transportu  k  dalšímu odbornému 

ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. Je poskytována při  stavech, 

které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných 

změn  k  náhlé  smrti,  způsobí  bez  rychlého  poskytnutí  odborné  první  pomoci  trvalé 

následky, působí změny chování  a jednání, ohrožují postiženého nebo jeho okolí.

Zdravotnická záchranná služba, je v naší republice budována již několik desítek 

let, celoplošné pokrytí státu bylo přijato před třiceti lety.

Ve světě je přednemocniční neodkladná zdravotnická péče zajišťována dvěma způsoby

Anglo-americký systém

Základ je postavený na péči paramediků, tedy na nelékařském personálu, kdy po 

zajištění základních životních funkcí jsou nemocní dopraveni na urgentní příjem nebo-li 

EMERGENCY  spádové  nemocnice,  kde  se  pacient  poprvé  setkává  s  lékařem. 

Paramedici  se  ve  své  práci  většinou řídí  předem schválenými  postupy.  Jsou to  buď 

zdravotníci, nebo jsou příslušníky policie či hasičských sborů. Tito pracovníci se školí 

ve  speciálních  kurzech.  Systém paramediků  je  ekonomicky levnější  než  přítomnost 

lékaře na místě zásahu. [Urgentní medicína, 2003]

Franko-germánský systém

Je  založen  na  práci  lékařů  v  terénu.  Frankogermánský  systém  je  náročný 

jak personálně, tak i finančně. Finančně v tom, že práce lékaře je drahá (není realitou 

v České republice), a personálně v tom, že je málo lékařů, kteří jsou ochotni a schopni 

tuto  práci  vykonávat.  Českou  republiku,  řadíme  mezi  první  státy  ve  světě, 

11



která započala se speciální přípravou lékařů pro tuto práci a zavedla atestaci z urgentní 

medicíny. [KUBR, 2004]

Musím podotknout, že nároky na práci zdravotnické záchranné služby s dobou 

stále  stoupají,  počty  výjezdů  se  rok  od  roku  zvyšují,  používaná  technika  jde  stále 

dopředu.  

             

1.2 Rozdělení a význam výjezdových skupin

V současné době zajišťuje zdravotnická záchranná služba své povinnosti následujícími  

skupinami

RLP - rychlá lékařská pomoc

složena z lékaře, SZP a řidiče záchranáře

RZP - rychlá zdravotnická pomoc

složena ze SZP a řidiče záchranáře

LZS - letecká záchranná služba

složena z lékaře, SZP a pilota se zdravotnickým školením

Skupina RV -  randes-vous (setkávací) 

složena z lékaře a řidiče záchranáře

Vznik systému randes-vous do přednemocniční neodkladné péče ovlivňuje jak 

kvalitu, tak i kvantitu služby. Kvalitu proto, že zvyšuje akceschopnost lékařů, lékař je 

schopen zasahovat s více posádkami. Po pacientově ošetření jej může buď ponechat na 

místě,  nebo  ve  většině  případů  ponechat  k  přepravě  vozidlu  rychlé  zdravotnické 

pomoci.  Kvantita  spočívá  v tom,  že  rozdělením původních  posádek rychlé  lékařské 

pomoci  na  zdravotnickou  rychlou  pomoc  a  randes-vous,  dochází  ke  zdvojnásobení 

posádek  zdravotnické  záchranné  služby  při  minimálních  personálních  nárocích. 

[KUBR, 2004]                                       
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Rozšiřuje se počet výjezdových stanovišť, z důvodů, že zákonná norma ukládá 

15 minut dojezdového času. Celostátně tísňové platné číslo zdravotnických záchranných 

služeb je  155,  které se volá vždy bez jakékoliv předvolby a je vždy zdarma. Mohli 

bychom použít také číslo 112 pro přivolání pomoci. Upozorněním však je, že pracoviště 

linky 112 slouží jen k převzetí informací. Tyto informace předává příslušnému středisku 

zdravotnické  záchranné  služby,  hasičů  nebo  policie.  Zřejmé  je,  že  sebelépe 

organizovaný systém předávání zpráv vede ve vyslání pomoci ke zdržení a za některých 

jiných okolností by mohlo dojít i ke zkreslení nebo ztrátě části informací. Proto je číslo 

112  považováno  za  potřebné,  ale  určené  hlavně  pro  cizince  a  pro  situace, 

kdy z jakékoliv příčiny nelze použít tísňová čísla 150, 155 a 158. [KUBR, 2004]

1.3 Urgentní medicína

Urgentní  medicína  je  vymezena  podmínkami  a  zdravotním  stavem,  který  je 

diagnostikován a léčen. Zasahuje širokou škálu lékařských oborů. Zásadní část urgentní 

medicíny se zabývá diagnostikou v terénu. Zotavování a rehabilitace probíhají již vždy 

ve  zdravotnickém zařízení  a  obecně  nejde  o  situace,  kdy  je  reakční  čas  klíčovým 

faktorem pro péči o pacienta.

 Emergency Medicine je uznávaným celosvětovým lékařským oborem, který má 

charakter multidisciplinární

 Emergency  Department  je  moderní  bránou  nemocnice.  Toto  oddělení 

racionalizuje  neodkladnou  lékařskou  péči  a  významné  efekty  jsou  nejen 

medicínské či organizační, ale také ekonomické

Systém neodkladné péče má čtyři  universální pilíře,  které je důležité rozvíjet 

současně. Pro rozvoj neodkladné péče mají zásadní význam politická rozhodnutí vlád. 

Emergency  Medicine  je  součástí  primární  péče,  ale  i  významným  prvkem  vnitřní 

bezpečnosti státu.  Mezi pilíře urgentní  medicíny řadíme neodkladnou přednemocniční 

péči,  nemocniční  neodkladnou  péči  dále  i  vzdělávání  nelékařského  i  lékařského 

personálu,  včetně osvěty a výuky,  mezi  čtvrtý  pilíř  řadíme i  spojení  s  akademickou 

půdou. [ŠEBLOVÁ, 2007]
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1.4 Zdravotnická záchranná služba od počátků

Dnes, když si zavoláme zdravotnickou záchrannou službu, čekáme, že přijede 

sanitka vybavená nejmodernější technikou. Byli bychom asi hodně a nemile překvapeni, 

kdyby  dorazil  dřevěný  vůz  tažený  koňmi  a  z  něho  vyskákali  muži  v  uniformách 

připomínajících průvodčí, kteří navíc nebyli ani zdravotníky. 

Dočetla jsem se,  že na začátku bylo sdružení třiceti  šesti  dobrovolníků z řad 

hasičů a  několika členů Červeného kříže.  Sdružení  se  nazývalo Pražský dobrovolný 

sbor ochranný. Sbor byl vybaven povozy, kočáry, nosítky a sedačkami, v nichž se nosili 

nemocní.  Cílem  tohoto  sdružení  bylo  "ochrániti,  co  jest  ochrany  hodno,  zachrániti 

v  každém druhu  nebezpečí  jak  životy  lidské,  tak  majetek  spoluobčanů  dobrovolně, 

neohroženě a nezištně“. [www.idnes.cz, 13]

Postupně  s  rozvojem  přednemocniční  neodkladné  péče  vznikaly  a  rozvíjely 

se v celé republice i záchranné služby v rámci okresních a krajských ústavů národního 

zdraví jako součást nemocnic. Chtěla bych se zaměřit a věnovat se i období socialismu, 

která byla  pořadatelem prvního mezinárodního kongresu o akutní medicíně.  V první 

polovině osmdesátých let jako první zdravotnická záchranná služba v České republice, 

zřídila i modul pro likvidaci následků na nákladním automobilu značka LIAZ nazvaný 

"Mobydick". V průběhu 90. let bylo možné zaznamenat některé kladné prvky vývoje. 

Postupně docházelo k “osekávání” některých činností a na druhé straně k překotnému 

nákupu drahého vybavení ze zahraničí. Jednalo se o snížení převozní služby, zrušení 

dopravy novorozenců s nízkou porodní hmotností, omezení zdravotnických i lékařských 

asistencí.  Dokonce  došlo  i  k  omezování  počtu  výjezdových  stanovišť  s  lékařem, 

čímž  docházelo  ke  zhoršení  dostupnosti  přednemocniční  neodkladné  péči.

[www.zzshmp.cz  , 1  ]

Například roku 1987 byl na letišti v Ruzyni zahájen provoz prvního stanoviště 

letecké záchranné služby. Ve stejném roce začali pražští záchranáři používat - jako první 

v  tehdejším  Československu  -  systém  "rendez-vous".  Využitím  nových  moderních 

technologií došlo k výraznému zlepšení dostupnosti, kvality i efektivity přednemocniční 

neodkladné  péče.  Mezi  zásadní  a  celkovou  reorganizaci  podniku  patřila  výměna 

vedoucích zaměstnanců, restrukturalizace rozmístění stanovišť, posádky byly obsazeny 

zdatným a kvalifikovaným personálem a docházelo ke zrušení nevyužitých stanovišť. 
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Na straně druhé byly vybudovány stanoviště nové.  Zaváděly se kontrolní mechanismy 

a technologie, patří sem hlavně GPS do všech sanitních vozidel s on-line rychlostním 

měřením. [www.zzshmp.cz  , 1  ]

V květnu 2006 se záchranná služba opět o další stupínek přehoupla, podařilo 

se získat modul pro likvidaci mimořádných událostí a hromadných neštěstí, který byl 

na   základě  výsledků  ankety  občanů  pojmenován  Golem.  Po  rozložení  speciálně 

upraveného  návěsu  vznikne  zdravotnické  pracoviště  s  deseti  lůžky  a  operačním 

střediskem pro řízení zásahu v terénu. Historie záchranných služeb je dle mého názoru 

velmi pestrá.
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2 SYSTÉM A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE

2.1 Vzdělávání

V  současnosti  mají  všichni  zdravotničtí  pracovníci  nejenom  možnost, 

ale  i  povinnost  se  vzdělávat.  Vzdělávání  a  rozvoj  zaměstnanců  ve  zdravotnictví  je 

pro nás v dnešní době vysokou prioritou. Níže uvádím vysvětlení pro pojem vzdělávání, 

jeho základní rozdělení a bližší poskytnutí informací, kterými se v této práci zabývám.

Vzdělávání je činnost, kdy účastník studia hraje aktivní roli ve svém učebním 

procesu. Důležité je vědět, co se účastník studia musí, vzhledem ke své profesi naučit. 

Znalost cíle dává smysl práci a současně je důležité zdůraznit vzájemné a neoddělitelné 

spojení teorie s praxí. Vzdělávání má svou logickou strukturu a řád. Z tohoto důvodu je 

obsah  jednotlivých  komplexů  určován  učebními  osnovami,  pomůckami  a  aktuálním 

stavem  výuky.  Aby  bylo  zajištěno  výborné  a  dokonalé  propojení  praxe  s  teorií  je 

zapotřebí  odborného  vedení  školiteli  z  řad  lékařů,  sester  a  ostatních  pracovníků 

dle odbornosti ve specializačním studiu. [www.wikipedia.org, 12]

Vzdělávání pracovníků zahrnuje tyto cíle

 Zlepšení pracovního výkonu a rozvoj schopností pracovníků

 Uspokojování potřeb zaměstnancům

 Uspokojování potřeb na kvalifikované lidské zdroje z vnitřních zdrojů

Výhody vzdělávání

 Výborný výkon pracovníka příslušného zaměstnance

 Snížení nákladů na rozvoj požadovaných dovedností, znalostí a schopností

 Flexibilitu  lidských  zdrojů  způsobenou  prohlubováním a  získáváním nových 

kompetencí

 Motivace zaměstnanců tím, že jim je nabízena příležitost ke vzdělání a rozvoji
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Vzdělávací program a jeho požadavky

 vychází ze státních osnov

 stanovuje rozsah praxe

 určuje standardy vzdělávání

 určuje podmínky akreditace programu

 určuje podmínky certifikace

2.2 Specializační studium

Možností  vzdělávání  ve  zdravotnictví  jsou  pomaturitní  specializační  studia. 

Jejich doba trvání je v průměru 2-3 roky, která je uskutečňována v Národním centru 

ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně. 

Specializační vzdělávání má své vzdělávací programy, kdy je stanovený určitý 

počet hodin výuky, během týdne se jedná asi o 40 hodin. Obsah specializačního oboru je 

dán učebními osnovami a plánem. Účastníkovi  jsou přiděleny během studia kredity, 

za 40 hodin teorie dostává 10 kreditů a za 40 hodin praxe 5 kreditů. Během jednoho 

roku  studia  specializačního  vzdělávání  je  to  60  kreditů.  Formy  specializačního 

vzdělávání  je  uskutečňován  kombinovaně  v  blocích.  Pro  představu  v  příloze  číslo 

2 uvádím žádost o zařazení do specializačního studia. [www.ipvz.cz  , 8  ]

Školitelem je zdravotnický pracovník s odbornou specializací v určitém oboru. 

Dohlíží  na  odborný  výkon  zdravotnického  povolání,  nepřetržitě  prověřuje  praktické 

dovednosti  a  teoretické  znalosti  účastníka.  Ukončením  tohoto  vzdělávání  je 

specializovaná  způsobilost  v  příslušném  oboru  atestační  zkouškou  před  odbornou 

komisí dle právních předpisů. [www.zachrannasluzba.cz, 2]
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2.3 Systematické studium

Nejdůležitější  charakteristikou  tohoto  studia  je,  že  se  uskutečňuje  v  rámci 

opakujícího  se  cyklu  plánování,  realizace,  vyhodnocování,  identifikace  potřeby 

a  vzdělávání  se  neustále  zlepšuje.  Toto  vzdělávání  tvarujeme  a  zvyšujeme  nejen 

schopnostmi  potřebné  k  výkonu  práce,  dovednostem,  znalostem,  ale  připravuje 

pracovníky  i  na  změnu.  Systém  je  založený  na  realizaci  vzdělávání,  analýze 

vzdělávacích potřeb, rozhodnutí o tom, jaký druh studia je k uspokojení těchto potřeb 

zapotřebí a zjištění efektivnosti za účelem monitorování a vyhodnocování vzdělávání. 

[www.zachrannasluzba.cz, 2]

2.4 Systém celoživotního vzdělávání

Chtěla bych zde uvést, že systém vzdělávání je pojatý jako celoživotní, ovšem 

pouze  v  rámci  daného  povolání,  tak  jak  ho  chápe  legislativa,  která  s  pojmy 

celoživotního  učení  v  rámci  profesí  spolupracuje.  Jedná  se  o  průběžné  obnovování 

dovedností, vědomostí a odpovídající způsobilosti. Požadavek, aby se člověk vzdělával 

po celý svůj život, není nový. Stačí, abychom si připomněli návrhy J. A. Komenského 

týkající  se  vzdělávání  uskutečňovaného  v  etapách  pokrývajících  celý  lidský  život. 

[www.wikipedia.org, 12]

Strategie  celoživotního  učení  České  republiky  byla  zpracována  na  základě 

zadání  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy v  návaznosti  na  výzvu  orgánů 

Evropské unie. Do celoživotního vzdělávání zahrnujeme studium univerzitní a studium 

specializační.  Podrobněji  bych  chtěla  nahlédnout  do  oblasti  forem  celoživotního 

vzdělávání,  které  považujeme  za  samostatné  studium  odborné  literatury,  účasti 

na kurzech, školících akcích, seminářích, odborných a vědeckých konferencích v České 

republice a v zahraničí a mnoho dalších.

Zde bych chtěla uvést pro přehlednost co jaké pojmy znamenají
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kurz – jedná se o soubor učebních lekcí či přednášek 

školící  akce –  stav,  kdy můžeme  něco  udělat,  v  tomto  případě  učit  se,  popřípadě 

se vzdělávat

seminář - forma školení, při které se aktivně podílíme na výuce, trvá alespoň 2 hodiny 

v  každém  dni,  program  se  týká  výkonu  příslušného  zdravotnického  povolání 

nelékařského  zdravotnického  pracovníka,  je  pořádán  zdravotnickým  lůžkovým 

zařízením,  akreditovaným  zařízením  nebo  zařízením,  kterému  vydalo  souhlasné 

stanovisko profesní  sdružení  a  které  má vypracovaný plán  celoživotního  vzdělávání 

zaměstnanců

konference –  je  termín,  kterým označujeme  větší  a  důležitější  společenské  setkání 

například vědců, odborníků či politiků, kteří se na konferenci zpravidla vzájemně radí 

a informují o nějaké konkrétní problematice 

kongres, sjezd, pracovní den a sympozium -  trvá alespoň 1 den, přičemž odborný 

program  musí  být  zajištěn  alespoň  v  rozsahu  4  hodiny  v  každém  dni,  která  je 

zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni ke které vydá profesní sdružení 

souhlasné stanovisko se zařazením do kreditního systému, jejíž program se týká oboru 

činnosti   nelékařského  zdravotnického  pracovníka,  který  žádá  o  vydání  osvědčení, 

která je určena nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace [www.wikipedia.org, 12]

Mezi  hlavní  organizátory  řadíme  Ministerstvo,  Českou  lékařskou  komoru, 

kdy  vysoké  školy  připravují  studenty  k  výkonu  povolání  a  tento  druh  vzdělávání 

považujeme  za  prohlubování  kvalifikace.  Z  hlediska  celoživotního  vzdělávání  je 

podstatné, aby počáteční vzdělávání vytvořilo základy k dalšímu vzdělávání, aby žáky 

vybavilo funkční gramotností a klíčovými kompetencemi (komunikace, týmová práce, 

schopnost  učit  se,  schopnost  řešit  problémy),  které  jsou  nezbytné  pro  uplatnění 

v osobním i pracovním životě. [www.nconzo.cz, 5]

Celoživotní vzdělávání můžeme členit do dvou základních skupin, označujeme 

je jako počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání obsahuje

 vzdělání základní, má charakter všeobecný a kryje se s obdobím povinné školní 

docházky

 vzdělání všeobecné na vyšší  úrovni,  slouží  k přípravě na další  studium nebo 
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doplňuje odborné vzděláváním

 vzdělání  odborné  na  vyšší  úrovni,  kdy jeho  cílem je  příprava  pro  pracovní 

uplatnění a získání kvalifikace

Mezi metody vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání je poskytováno 

prezenční  formou.  Najdeme,  ale  programy  kombinované  a  plně  distanční.  Některé 

z nich se začínají uplatňovat v eLearning. V některých situacích programů celoživotního 

vzdělávání školitel neakceptuje diferenci mezi vzděláváním studentů a dospělých. To 

potom  nenaplňuje  praktické  cíle  programu.  Největším  problémem  si  myslím  je 

ve vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků, kde citlivost na kvalitu vzdělání je 

vysoká.

V systému celoživotního vzdělávání je upravován předpisem číslo 321/2008 Sb., 

kterým se mění vyhláška číslo 423/2004 Sb., která stanoví kreditní systém pro vydání 

osvědčení  k  výkonu  povolání  bez  přímého  vedení  nebo  bez  odborného  dohledu 

zdravotnického personálu. [www.nconzo.cz, 5]

Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání

 Za  studium,  které  navazuje  na  vysokoškolské  programy  daného  oboru 

zdravotnického zaměření, oboru vzdělávání na vyšší odborné škole po získání 

odborné  způsobilosti  k  výkonu  nelékařského  povolání,  maturitního 

specializačního studia, speciální přípravy nebo dlouhodobého tématického kurzu 

náleží za ukončený semestr studia 25 kreditů.

 Za účast na inovačním kurzu nebo školící akci náleží za každý započatý den 

3 kredity, pokud je realizován jako eLearningový kurz náleží za kurz 2 kredity, 

nejvíce však 14 kreditů za registrační období.

 Za účast na semináři náleží 1 kredit, nejvíce za registrační období 10 kreditů.

 Za  účast  na  odborné  stáži  náleží  3  kredity  za  každý  započatý  den,  nejvíce 

za jednu stáž 15 kreditů.

 V případě kongresu, odborné konference, pracovního dne, sjezdu nebo sympozia 

náleží za každý den účasti 4 kredity, nejvíce však 12 kreditů za jednu akci. 

 V případě mezinárodního kongresu náleží za každý den účasti 5 kreditů, nejvýše 

však  15  kreditů  za  jeden mezinárodní  kongres,  přednesení  vlastní  přednášky 
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nebo autorství posteru 15 kreditů, spoluautorství na přednášce nebo přednesení 

cizí přednášky 10 kreditů a spoluautorství na posteru 5 kreditů.

 Za  publikační  činnost  náleží  za  odborný  článek  1.  autorovi  15  kreditů, 

2. spoluautorovi 10 kreditů, za publikaci v časopise s hodnotou Impact Factor 

náleží navýšení 100 % a za publikaci v recenzovaném časopise náleží navýšení 

o 30 %, autorovi odborné publikace, učebnice, skript nebo jiné učební pomůcky 

(výukový CD-ROM) 25 kreditů a spoluautorovi odborné publikace, učebnice, 

skript nebo učební pomůcky 20 kreditů.

 Za pedagogickou činnost náleží  2 kredity za vyučovací hodinu,  nejvíce však 

20 kreditů za registrační období.

 Za vypracování metodiky náleží 20 kreditů. [www.nconzo.cz, 5]

2.4.1 Výukové kurzy, školení a přednášky na pracovišti

Dalším  možným  způsobem  doškolování  v  rámci  celoživotního  vzdělávání, 

jak jsem se dozvěděla  je organizace přednáškových cyklů a  seminářů na pracovišti. 

Jelikož se jedná o rozsáhlé téma, uvádím pouze odkaz, kde jsou poskytnuté informace – 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky 77/1981 Sb.

Pro zajímavost uvádím ukázku nabídky kurzu v první pomoci a vzdělávání záchranářů.

 Nabídka a  ceník  pro účastníky kurzů z  řad odborné i  laické  veřejnosti. 

Kurzy jsou zaměřeny na poskytnutí první pomoci. 

1) Kurz pro odbornou veřejnost v délce 3 hodin
Cena za jednoho účastníka. 250,- Kč

2) Kurz pro odbornou veřejnost v délce 5 hodin
Cena za jednoho účastníka. 350,- Kč

3) Kurz pro laickou veřejnost v délce 3 hodin
Cena za jednoho účastníka. 200,- Kč

Minimální počet účastníků kurzu je 8, maximální 12. 

21

http://www.nconzo.cz/


 Školení záchranářů pro rok 2010

který se bude konat dne 30.09.2010 v 8:00

místo konání ZZS Kolín

hodinový rozsah semináře 8 hodin

Anotace kurzu Monitorování vitálních funkcí

Asistence u stimulace, použití nalepovacích defibrilačních elektrod,  

Zajištění dýchacích cest – nácvik s instruktorem

Zajištění přístupu do oběhu – nácvik s instruktorem 

Prevence a opatření proti zátěži a syndromu vyhoření

Problémové chování pacientů  

Postup vyšetření v akutních stavech 

Praktické  ověření  dovedností:  v  průběhu  dopoledního  nácviku  musí 

absolvent  kurzu  úspěšně  zavést  3  x  (maximálně  z  5  pokusů)  Combitubus 

nebo laryngální masku a 1 minutu efektivně (se zvedáním hrudníku) dýchat s pomocí 

masky  a  ručního  vaku.  Instruktoři  hodnotí  i  všechny  ostatní  praktické  dovednosti 

průběžně. Závěrečný test: požadována 75% úspěšnost vyplnění testu. V případě nižší 

úspěšnosti vyplní uchazeč jinou variantu a případně při opakovaném neúspěchu bude 

stanoven náhradní termín. 

Cena kurzu 1200,- CZK (poplatek za zaměstnance ÚSZS SČK hradí zaměstnavatel)

Počet kreditů ČAS:3

Počet účastníků(min/max) 5/30 [www.zzs.cz  , 3  ]

2.4.2 Výukové vybavení místnosti v rámci pracoviště

Pro potřeby dalšího doškolování je třeba nutné zajištění vybavení výukových 

pomůcek  a  prostředků  na  pracovišti.  V  následujícím  přehledu  uvádím  minimální 

vybavení sloužící k výuce a samostatnému vzdělávání.

 Odborná zdravotnická literatura
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 Resuscitační model dospělého s možností zápisu

 Dětský resuscitační model

 Zpětný projektor

 Přenosné plátno na stojanu

 Vybavení organizace podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky 

číslo 51/1995 Sb.

2.4.3 Nástupní praxe na vlastním pracovišti

Nástupní  praxe  a  její  problematika  u  středně  zdravotnických  pracovníků  je 

řešena  podle  vyhlášky  Ministerstva  zdravotnictví  čísla  77/1981  Sb.  Nástupní  praxe 

společně s pomaturitním specializačním studiem středních zdravotnických pracovníků 

součástí  dalšího  vzdělávání  zaměstnanců  ve  zdravotnictví.  S  dalším  vzděláváním 

odborných pracovníků ve zdravotnictví je uložena povinnost kontrolovat a zabezpečit 

nástupní praxi. Při jejím ukončení dochází ke zhodnocení vypracování plánu dalšího 

rozvoje a ohledně dalších podmínek nástupní praxe, že úvodní fáze dalšího vzdělávání 

středních pracovníků je umožnění prohloubení a upevnění znalostí získaných studiem. 

Délka  nástupní  praxe  je  určena  individuálně  vedoucím  pracoviště,  kde  je  praxe 

absolvována.  Rozsah praxe je od šesti  do dvanácti  měsíců a je vymezen s ohledem 

na osobní vlastnosti, školní prospěch a výsledky práce absolventa v průběhu prvních 

šesti měsíců praxe. [www.zdravnet.cz  , 18  ]

2.4.4 Registr zdravotnických pracovníků

Během aktivního výkonu ošetřovatelské profese se pracovníci ve zdravotnictví 

registrují  v  Registru  zdravotnických  pracovníků  způsobilých  k  výkonu  povolání 

bez odborného dohledu. S výjimkou o rodném čísle a trvalém pobytu je Registr veřejně 

přístupný  a  je  součástí  Národního  zdravotnického  informačního  systému.  Poskytuje 

informace  o  počtu  a  odborném  zaměření  zdravotnických  pracovníků  poskytujících 

ošetřovatelskou péči.  Zdravotníky zápis  do  Registru  motivuje  k  dalšímu  vzdělávání 

usnadní  jejich  profesní  uplatnění  v  rámci  Evropské  unie.  Dokladem  o  registraci 

zdravotnických pracovníků je osvědčení, které se vydává na dobu 6 let. Osvědčením 
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se získává oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu a oprávnění k vedení 

praktického vyučování.[www.zdravnet.cz  , 18  ]

2.5 Financování vzdělávání 

Financování je podle mého názoru v tomto případě stále neucelené a ze zdrojů 

do  kterých  jsem  nahlížela  se  hovoří  o  velkých  změnách,  i  když  se  podařilo 

pro následující rok zajistit finanční prostředky na vzdělávání  pro 2 700 zdravotníků. 

Z tohoto pohledu musím říci, že uvedený počet zdravotnických pracovníků je dost nízký 

a opatření ke kterým postupem času má dojít, povedou k vyšší motivaci zdravotníků 

pracovat  v  českém  zdravotnictví.  Měla  by  se  stabilizovat  i  situace  s  nedostatkem 

zdravotnických  pracovníků  a  jeho  finančním  ohodnocením. 

[www.financovanizdravotnictvi.cz, 10]

Uvedla  bych,  že  na  rozdíl  od  České  republiky  je  v  Evropě  běžné, 

že  zaměstnavatel  se částečně podílí  na kurzech dalšího vzdělávání.  Například Velká 

Británie  a  Švédsko  nabízí  systém individuálních  účtů,  kde  si  lidé  spoří  na  vlastní 

prohloubení kvalifikace. Kdo účet nevyčerpá, peníze se mu vrátí jako úspory v penzi. 

[FREY, 2001]

Profesní  vzdělávání  zahrnuje  různé  způsoby  dalšího  vzdělávání  dospělých, 

zaměstnaných a  nezaměstnaných, rozsah i kvalita dalšího profesního vzdělávání jsou 

významným faktorem zlepšování konkurenceschopnosti a prosazování inovací. Přitom 

se ho v České republice účastní polovina lidí, než činí průměr Evropské Unie. Způsoby 

dalšího  profesního  vzdělávání  a  způsoby  jeho  financování  se  v  různých  zemí  liší. 

Například ve Francii, či Rakousku se jeho rozvoj podporuje a stimuluje finančními nebo 

nefinančními pobídkami. [www.financovanizdravotnictvi.cz, 10]

Vzhledem k probíhající přípravě změny financování bude podle mého názoru 

nutné upravit konkrétní podobu, nicméně by se měl celkově posilovat trend rozvoje více 

zdrojového financování, které by zároveň umožnilo institucím směřovat k určité vlastní 

profilaci  a  v  ní  dosáhnout  vysoké  kvality,  ovšem  na  straně  státu  je  rozhodnutí 

o postupném navyšování prostředků pro vzdělávání podle priorit strategického rozvoje 
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České republiky.

2.6 Diplomovaný zdravotnický záchranář

Stupeň vzdělání pro diplomovaného zdravotnického záchranáře (53-41-N/004) je vyšší 

odborné studium. Způsob ukončení probíhá absolutoriem, absolvent vlastní vysvědčení 

o absolutoriu a diplom vyšší odborné školy. Délka studia trvá 3 roky. Je možné studovat 

prezenční či kombinovanou formou.

2.6.1 Studijní obor a jeho charakteristika

Obor diplomovaný zdravotnický zdravotnický záchranář připravuje absolventy 

Vyšších  odborných  škol  pro  činnost  v  oblasti  ošetřovatelské  péče  v  úseku 

přednemocniční  a  nemocniční  neodkladné  péče  a  akutního  příjmu.  Absolventy 

připravuje  pro  řešení  život  zachraňujících  zákroků,  k  organizaci  řešení  hromadných 

neštěstí  a  v rámci  kompetencí  k  rozhodování  o  naléhavosti  poskytování  neodkladné 

péče.  Absolventi  získají  informace  o  právních  a  etických aspektech  zdravotní  péče. 

Studium je rozdělené na část teoretickou a praktickou, kdy součástí je i odborná praxe. 

Podmínky k přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou a vlastnictví řidičského průkazu 

skupiny B. Absolventi a studenti by se měli trvale vzdělávat v oboru tak, aby dovednosti 

a znalosti odpovídaly aktuálním požadavkům a novým poznatkům v neodkladné péči. 

[www.szsvzs.cz, 15]

2.6.2 Kompetence

Absolventi  tohoto  studijního  oboru  vykonávají  činnosti  ve  Zdravotnické 

záchranné  službě  v  souladu  s  obecně  závazným  právním  předpisem,  jelikož  jsou 

kompetence velice rozsáhlé uvádím pouze odkaz, kde jsou tyto informace k poskytnutí - 

Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 Sb.

2.6.3 Možnosti uplatnění
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 Absolventi pracují v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné 

péče a akutního příjmu na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotnického 

záchranáře zákonem Ministerstva zdravotnictví České republiky číslo 96/2004 

Sb. V platném znění o nelékařských zdravotnických povoláních, § 18 a předpisy 

s ním souvisejícími

 Podílí  se na neodkladné léčebné a diagnostické péči v záchranném segmentu 

zdravotnictví

 Zdravotnický  záchranář  může  vykonávat  ošetřovatelskou  péči  v  ostatních 

zdravotnických a sociálních zařízeních

 Absolvent vzdělávacího programu se bude dále vzdělávat v rámci celoživotního 

vzdělávání  zdravotnických  pracovníků,  může  rovněž  pokračovat  ve  studiu 

zdravotnických oborů na vysoké škole [www.szsvzs.cz, 15]

2.7 Zdravotnický záchranář

Stupeň vzdělání pro zdravotnického záchranáře (5341/R021) je specializační studium. 

Způsob  ukončení  probíhá  atestační  zkouškou.  Délka  studia  trvá  3  roky.  Je  možné 

studovat pouze prezenční formou.

2.7.1 Studijní obor a jeho charakteristika

Obor  bakalářský  zdravotnický  záchranář  je  příprava  vysokoškolsky 

kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných poskytnout neodkladnou péči 

při  individuálních   i  hromadných  postižení  postiženým  všech  věkových  kategorií, 

schopností  účinné spolupráce s  tísňovými složkami a  zlepšení informovanosti  laické 

veřejnosti o postupech sloužících záchraně života Při tvorbě studijního oboru byla plně 

akceptována  doporučení  České  odborné  společnosti  urgentní  medicíny  a  medicíny 

katastrof  a  respektován  vývoj  v  oblasti  neodkladné  péče  v  zahraničí,  který  vychází 

z  požadavků  WHO  na  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků  a  z  požadavku 

na  usnadnění  volného  pohybu  pracovních  sil  ve  státech  Evropské  Unie.  Absolventi 

studijního  oboru  zdravotnický  záchranář  na  základě  svých  vědomostí  a  dovedností 

z  ošetřovatelských,  medicínských  a  humanitních  oborů  a  na  základě  zkušeností 
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z odborné praxe budou schopni zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby 

klienta a poskytovat neodkladnou péči postiženým všech věkových skupin v omezeném 

časovém  intervalu  –  na  místě  vzniku  náhlé  příhody,  během  transportu 

do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů. Absolventi studia najdou 

uplatnění ve zdravotnických záchranných službách a jiných typech záchranných služeb 

souvisejících  s  poskytováním zdravotnické  odborné  první  pomoci  –  horská,  báňská, 

vodní a na odděleních urgentních příjmů. [www.szsvzs.cz, 15]

2.7.2 Kompetence

Jak  jsem  již  uvedla,  absolventi  tohoto  studijního  oboru  vykonávají  činnosti 

ve Zdravotnické záchranné službě v souladu s obecně závazným právním předpisem, 

jelikož jsou kompetence velice rozsáhlé uvádím pouze odkaz, kde jsou tyto informace 

k poskytnutí - Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 

Sb.

2.7.3 Profesní rozvoj záchranářů

My  jako  záchranáři  máme  velice  specifickou  práci,  nestačí  k  tomu  jen 

dovednosti  a  vědomosti,  nepracují  v  teplé,  čistém a  osvětleném prostředí.  Pacienty 

ošetřují  i  v  mrazu,  dešti,  špíně  a  ve  tmě.  Setkávají  se  s  lidským  utrpením,  smrtí 

a  se  značnou  agresivitou  pacientů.  Někdy pracují  i  na  hraně  zákona,  učíme  se  být 

zodpovědnými,  na  kvalitu  naší  práce i  osobního života  má zásadní  vliv  vzdělávání, 

mohu říci ať si to připustíme či nikoliv. Medicína se za poslední dobu neustále vyvíjí, 

abychom  udrželi  kontakt,  musíme  se  stále  učit  a  trénovat  nové  postupy,  nejlépe 

se učíme a zapamatujeme si při spojení praxe s teorií. K tomu slouží metodická cvičení 

a  různé soutěže,  když si  můžeme vyzkoušet  svoje dovednosti,  znalosti  a  dostáváme 

ponaučení do budoucnosti. Rallye Rejvíz je jedna z možností. Jde o to, kdy si soutěžící 

mohou vyzkoušet různě připravené situace. [www.szsvzs.cz, 15]

Nový systém a nová legislativa v poskytování přednemocniční neodkladné péče 

s sebou přinesl  rozšíření kompetencí pro činnost záchranářů a ruku v ruce i  vysoké 

nároky na vědomostní kvality. V praxi to znamená častější školení, včetně praktického 

nácviku a  zaměřit  se  na nový kreditní  systém. Zdravotnický pracovník v něm musí 

za  stanovené  období  získat  40  kreditních  bodů,  aby  obstál  a  mohl  být  uznán 
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Ministerstvem zdravotnictví  jako  způsobilý.  Školící  pracoviště  zajišťuje,  aby  každý 

odborný seminář byl zařazen Českou asociací sester do kreditního systému. Podrobný 

seznam vzdělávacích aktivit a jejich kreditních ohodnocení uvádím v příloze číslo 1. 

[www.szsvzs.cz, 15]

2.8 Diplomovaná zdravotní sestra

Diplomovaná  zdravotní  sestra  (53-41-N/001)  vychází  z  doporučení  Světové 

zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester 

ve společnosti.  Absolvent získá  vysvědčení  o  absolutoriu  a  diplom absolventa  vyšší 

odborné školy. Délka studia trvá 3 roky. Je možné studovat prezenční či kombinovanou 

formou. 

2.8.1 Studijní obor a jeho charakteristika

Studium  tohoto  oboru  je  určené  pro  absolventy  střední  školy,  kteří  vlastní 

maturitní  vysvědčení.  Uchazeči by měli  splňovat zdravotní kritéria a absolventi jsou 

schopni  v  tomto  oboru  samostatné  odborné  činnosti  v  péči  o  zdraví,  jako  sestra 

v nemocnicích, v domácí i terénní péči a v ambulantních, státních i privátních složkách. 

Je  schopna  samostatné  práce,  formulovat,  rozhodovat  a  prosazovat  své  postoje. 

Zaměření  na  praktické  studium,  jazykovou  přípravu,  psychologii,  pedagogiku, 

komunikaci,  sociologii  a  legislativy  vytváří  pro  plnění  řídících  úkolů  předpoklady 

ve zdravotnických zařízeních. Poznatky teoretické, které v průběhu studia získá, jsou 

předpokladem  pro  zapojení  se  do  vědecké  výzkumné  práci  v  rámci  své  profese 

i k lektorské činnosti. Diplomovaná všeobecná sestra se dál může vzdělávat v rámci 

specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i  vysokoškolského 

studia ošetřovatelství. [www.szsvzs.cz, 15]

2.8.2 Kompetence

Uvedla  bych,  že  absolventi  tohoto  studijního  oboru  vykonávají  činnosti 
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ve Zdravotnické záchranné službě v souladu s obecně závazným právním předpisem, 

jelikož jsou kompetence velice rozsáhlé uvádím pouze odkaz, kde jsou tyto informace 

k poskytnutí - Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 

Sb.

2.8.3 Profil absolventa

Oboru diplomovaná všeobecná sestra a jeho studijní profil vychází z doporučení 

Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie,které se vztahující k funkci 

a  úloze  a  sester  ve  společnosti,  které  obsahují  rozvoj  ošetřovatelského  výzkumu, 

kritického myšlení  a  praxe,  aktivní  začleněné  do  zdravotnického  týmu,  poskytování 

a  řízení  ošetřovatelské  péče  a  výuku  zdravotnického  personálu  a  klientů. 

[www.szsvzs.cz, 15]

Možnost dalšího vzdělávání – profesní růst

 Vzdělávání  v  rámci  dalšího  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků  – 

specializační studium

  Studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské studium

2.9 Všeobecná sestra

Všeobecná  sestra  (B5341)  je  studijním  programem ošetřovatelství.  Standardní  doba 

studia  uvedeného  studijního  oboru  je  3  roky.  Úspěšným  složením  státní  zkoušky, 

jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce 

Bc. uváděné před jménem. Studium může probíhat jak v prezenční, tak i v kombinované 

formě.

2.9.1 Studijní obor a jeho charakteristika

Pro přijetí uchazeče je základním předpokladem úspěšné ukončení střední školy. 

K tomuto studiu může být uchazeč přijat, pokud úspěšně ukončil úplné střední odborné 

vzdělání  nebo  úplné  střední  všeobecné  vzdělání,  které  bylo  zakončeno  maturitní 
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zkouškou.  Během studia  získává  student  praktické  či  teoretické  vědomosti  potřebné 

pro  zajištění  zdravotní  péče  v  ošetřovatelství  a  pro  vytváření  žádoucích  profesních 

návyků, postojů a osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Absolventi nacházejí 

uplatnění  ve  všech  druzích  zdravotnických  zařízení,  v  zařízeních  sociálních  služeb 

a  péče,  v  privátní  ošetřovatelské  péči  v  rozsahu  a  na  úrovni  stanovené  pro  výkon 

povolání všeobecné sestry. Kvalifikační přípravy sester je srovnatelný s přípravou sester 

ve státech Evropské unie a je v souladu s kvalifikačními směrnicemi Evropské unie. 

Studium je  zakončeno státní  závěrečnou zkouškou a  udělením akademického titulu. 

Vedle  vysokoškolského diplomu obdrží  absolventi  i  Supplementa,  která  jim umožní 

vykonávat povolání v zemích Evropské unie. [www.uzs.tul.cz  , 16  ]

2.9.2 Kompetence

Jak  jsem již  zmínila,  absolventi  tohoto  studijního  oboru  vykonávají  činnosti 

ve Zdravotnické záchranné službě v souladu s obecně závazným právním předpisem, 

jelikož jsou kompetence velice rozsáhlé uvádím pouze odkaz, kde jsou tyto informace 

k poskytnutí - Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 

Sb.

2.9.3 Možnosti uplatnění

 Samostatné poskytování a řízení ošetřovatelské péče v lůžkových i ambulantních 

zdravotnických  zařízeních,  v  domácí  i  rodinné  péči  a  v  privátních 

ošetřovatelských organizacích.

 Absolvent získá kompetence k činnostem v oblasti  podpory a  udržení  zdraví 

a předcházení nemocem.[www.zcu.cz  , 17  ]

2.10 Sestra ARIP

Ošetřovatelská  péče  v  anesteziologii,  resuscitaci  a  intenzívní  péči.  Uchazeči  o  tuto 

specializaci,  jak  jsem  se  dozvěděla  musí  splňovat  následující  kritéria:  registrovaná 

sestra kvalifikace všeobecná / dětská sestra, porodní asistentka a praxe u lůžka nejméně 
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2 roky.  Řádná délka  vzdělávacího programu je  28 měsíců.  Způsob ukončení  tohoto 

studia je atestační zkouška. Forma studia probíhá dálkově.

2.10.1 Charakteristika oboru

Specializační  vzdělávání  pro  intenzivní  medicínu  připravuje  absolventy 

pro  samostatnou  a  týmovou  specializovanou  činnost  v  diagnostice,  léčbě,  prevenci 

a ošetřovatelských činnostech u dospělých a dětí v oblasti diferencované péče, to jsou 

operační  části  anesteziologicko-  resuscitační  oddělení,  lůžková  pracoviště,  jednotky 

intenzivní  péče,  zdravotnické  záchranné  služby.  Je  připraven  tak,  aby  po  získání 

specializované  způsobilosti  vykonával  především  vysoce  specializované  činnosti 

bez odborného dohledu. [www.szsvzs.cz, 15]

2.10.2 Kompetence

Zmínila  jsem  již,  že  absolventi  tohoto  studijního  oboru  vykonávají  činnosti 

na Zdravotnické záchranné službě v souladu s obecně závazným právním předpisem, 

jelikož jsou kompetence velice rozsáhlé uvádím pouze odkaz, kde jsou tyto informace 

k poskytnutí - Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 

Sb.

2.10.3 Profesní rozvoj sester

Zdravotní  sestry  si  v  rámci  celoživotního  vzdělávání  obnovují,  zvyšují, 

prohlubují  a  doplňují  vědomosti  v  souladu  s  rozvíjením  svého  oboru  a  získanými 

novými vědeckými poznatky. Na to reaguje zákon číslo 96/2004 Sb., který motivuje 

zdravotní sestry k tomu, aby se dále celoživotně vzdělávaly. Další vzdělávání může mít 

několik  forem.  Jedná  se  například  o  specializační  vzdělání  navazující  na  získanou 

odbornou způsobilost,  inovační kurzy, certifikované kurzy,  účast na školících akcích, 

odborných sympóziích nebo kongresech, pedagogická a publikační činnost a samostatné 

studium odborné literatury. 

Chtěla bych zde uvést, že moderní vzdělávání v dnešní době nabízejí i kurzy 

pro sestry formou domácí výuky, kdy sestřičky nemají mnoho času jezdit po kurzech 

a  řešit  kreditní  systém.  Jedná  se  o  e-learning  kurz pomocí  počítače,  která  jak jsem 

se  dozvěděla  nabírá  v  poslední  době  na  oblibě.  Přednášky  si  zájemci  mohou 
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poslechnout  na  CD,  poté  si  na  internetu  přečíst  důležité  a  potřebné  texty 

a  získávají  3  kreditní  body.  Tento druh kurzu je  akreditován Českou asociací  sester 

a  Profesní  odborovou  unií  zdravotnických  pracovníků  Čech,  Moravy  a  Slezska. 

[www.sestry.cz  , 14  ]

2.11 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Vzdělání probíhá absolvováním kvalifikačního kurzu, který uskutečňuje Institut 

pro  další  vzdělávání  pracovníků  ve  zdravotnictví  v  Brně  –  katedra  anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní medicíny. Jedná se o řidiče rychlé zdravotnické pomoci nebo 

řidiče vozidla rychlé lékařské pomoci. Forma studia je dlouhodobý kurz jako studium 

při zaměstnání. Trvání kurzu je asi 220 hodin. Důležité je řidičské oprávnění skupiny B 

(minimálně 3 roky), C a skupina je též vhodná. Dále je nutné pojištění odpovědnosti 

z výkonu povolání a psychologický test dopravního psychologa. Způsob ukončení kurzu 

probíhá závěrečnou zkouškou z teorie a praxe.

2.11.1 Charakteristika oboru

Kurz  připraví  účastníky  pro  výkon  povolání  řidiče  vozidla  rychlé  lékařské 

pomoci  a  rychlé  zdravotnické  pomoci  pro  činnost  ve  zdravotnickém  zařízení 

provozujícího  zdravotnickou  záchrannou  službou.  Zaměření  je  kladeno  především 

na zvládnutí  neodkladných ošetřovatelských výkonů při  poskytování  zdravotní  péče, 

zaměřuje se i na teoretické a praktické výkony, tak aby účastník kurzu byl připraven tak, 

že bude schopen zajistit přednemocniční neodkladnou péči při náhlém postižení zdraví 

při mimořádných událostech i běžných situací.  [www.nconzo.cz  , 5  ]

2.11.2 Kompetence

Zmínila jsem, že absolventi tohoto oboru vykonávají činnosti na Zdravotnické 

záchranné  službě  v  souladu  s  obecně  závazným  právním  předpisem,  jelikož  jsou 

kompetence velice rozsáhlé uvádím pouze odkaz, kde jsou tyto informace  k poskytnutí 
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- Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 Sb.

2.11.3 Možnosti uplatnění

Kurz  připraví  absolventy  k  výkonu  povolání  řidiče  rychlé  lékařské  pomoci 

či  rychlé  zdravotnické  pomoci.  Účastník  kvalifikačního  akreditovaného  kurzu  je 

připraven pro vykonávání činností  v rámci  neodkladné péče a zdravotnické dopravy 

pod odborným dohledem lékaře či pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné 

péče bez odborného dohledu. [www.nconzo.cz  , 5  ]

2.12 Řidič dopravy nemocných a raněných

Účastník prochází krátkodobým kurzem na akreditovaném pracovišti  na dobu 

2 let podle metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví.  Kurz probíhá zhruba 

po dobu pěti měsíců a má 150 hodin. Ukončen je praktickou a teoretickou zkouškou. 

Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání  pod  odborným  dohledem.  V  příloze  číslo  3  jsem  pro  představu  uvedla 

jak vypadá přihláška do kurzu pro řidiče dopravy nemocných a raněných.

2.12.1 Kompetence

Absolventi tohoto kurzu vykonávají činnosti ve Zdravotnické záchranné službě 

v  souladu  s  obecně  závazným  právním  předpisem,  jelikož  jsou  kompetence  velice 

rozsáhlé  uvádím  pouze  odkaz,  kde  jsou  tyto  informace   k  poskytnutí  -  Vyhláška 

Ministerstva Zdravotnictví České republiky číslo 424/2004 Sb.
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Pro zajímavost, bych zde uvedla, že všeobecné podmínky pro všechny 

kategorie pracovníků pro získání pracovního poměru na 

Zdravotnických záchranných službách je nejen určité vzdělání, 

ale i  občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

2.14 Kompetence rychlé zdravotnické pomoci

Kompetence rychlé zdravotnické pomoci, jak jsem se dozvěděla jsou stanoveny 

v § 3. odst. 1. § 17 vyhlášky čísla 424/2004 Sb. V platném znění. Posádka tohoto druhu 

je legitimní prostředek zdravotnické záchranné pomoci k zajišťování přednemocniční 

neodkladné péče. Pracuje buď samostatně nebo v režimu rendes-vous, kde, pokud je 

na místě dříve než lékař, postupuje podle svých kompetencí. Podle mého názoru je, ale 

nejvhodnější  doba,  aby  se  tato  vyhláška  obnovila,  tzv.  novelizovala  a  kompetence 

nižších a středně zdravotnických pracovníků se rozšířily. 

Níže uvádím, které kompetence jsou posádky rychlé zdravotnické pomoci

 Zjišťuje tepovou frekvenci a měří krevní tlak

 Zjišťuje dechovou frekvenci a dechové objemy

 Zajišťuje stavění krvácení, periferní žílu, ošetřuje povrchová zranění, popáleniny 

a omrzliny

 Hodnotí stav vědomí dle GCS

 Měří tělesnou teplotu a zajistí vyšetření glykémie

 Polohuje pacienta, krční páteř imobilizuje límcem, zajistí znehybnění zlomenin, 

používá scoop-rám, vakuovou matraci a transportní plachtu

 Monitoruje pacienta na EKG a natáčí jeho záznam

 Zajistí  dýchací  cesty  dostupným  způsobem,  nezahrnuje  intubaci  trachey, 

koniopunkci, koniotomii a zavedení vzduchovodu nosem

 Zavádí  gastrické  sondy  ústy,  při  předávkování  léky  u  pacientů  při  vědomí 

a provádí výplach žaludku s aktivním uhlím

 Do příjezdu lékaře vede spontánní porod, ošetří novorozence a popř. Zahájí jeho 
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resuscitaci, zajistí placentu po jejím spontánním porodu

 Pokud zdravotnický záchranář provádí defibrilaci fibrilace komor elektrickým 

výbojem v nepřítomnosti lékaře, je povinen pořídit přístrojový záznam srdeční 

akce před výbojem a záznam síly výboje [www.zzs.cz  , 3  ]

Mezi povolené medikace řadíme

 Podání  léků,  které  pacient  má pro uvedené obtíže ordinovány,  a  které  dosud 

neužil, zejména při astmatických, alergických a koronárních příhodách

 Podání 40 % glukózy  u pacientů v bezvědomí s hypoglykémií

 Podání Diazepamu a Paracetamolu v čípku u febrilního stavu a při febrilních 

křečích dětí

 Zahájení  infúzní  terapie  krystaloidem, to  je například Hartmanův a  Ringerův 

roztok u středních a velkých krevních ztrát

 Analgetizace Tramadolem v kapkách po ověření eventuelně kontraindikace 

 Medikace ordinované lékařem vysílačkou nebo telefonem pokud je technicky 

zajištěno nahrávání hovoru [www.zzs.cz  , 3  ]

Dále z uvedených zdrojů jsem se dozvěděla, že

 konzultace s  lékařem a jeho přivolání  musí  mít  posádka rychlé  zdravotnické 

pomoci trvale možnost

 neodkladná  resuscitace  u  pacientů  s  rozsáhlým  zraněním  neslučitelným 

se  životem  nemusí  posádka  zahájit  nebo  jsou-li  přítomny  známky  smrti 

(posmrtná ztuhlost, posmrtné skvrny)

 při  obnovení  vitálních  funkcí  či  předání  pacienta  lékaři  ukončí  neodkladnou 

resuscitaci

 konstatovat  smrt,  ohledání  zemřelého a  vyplnění  listiny o  prohlídce  mrtvého 

nemůže

 vážné  ohrožení  vlastního  zdraví  při  vyšetření  a  ošetření  pacienta  výjezdová 

skupina neposkytne

 vyplňuje zdravotnickou dokumentaci
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 předává pacienta lékaři či středně zdravotnickému pracovníkovi [www.zzs.cz  , 3  ]

2.15 Kompetence rychlé lékařské pomoci

Kompetence  rychlé  lékařské  pomoci,  jak  jsem  se  dozvěděla  jsou  stanoveny 

v § 3. odst. 1. § 17 vyhlášky čísla 424/2004 Sb. V platném znění. Posádka tohoto druhu 

je legitimní prostředek zdravotnické záchranné pomoci k zajišťování přednemocniční 

neodkladné péče. 

Zhodnocení  situace  a  rizik posádka  provádí  na  místě,  zasahuje 

tak,  aby  neohrozila  sebe  ani  pacienta.  Provede  identifikaci,  počet  zraněných 

a  zúčastněných.  Od  pacientů  odebírá  anamnézu  zhodnotí  mechanismus  poranění 

a příčiny onemocnění. Pokud se na místě nachází více pacientů je nutno T Ř Í D I T. 

Posádka  si  může  vyžádat  posilové  prostředky.  Dále  bych  chtěla  uvést,  že  třídění 

rozdělujeme do dvou skupin,  třídění  primární  (vědomí,  průchodnost  dýchacích  cest, 

přítomnost masivního krvácení) a sekundární třídění, které následuje po primárním, je 

to proces systematického vyšetřování a anamnézy ke stanovení pořadí, zásahů a péče. 

Výjezdová skupina má právo vyžádat si spolupráci policie případně hasičů, vyžaduje-li 

to charakter zásahu. [www.zzs.cz  , 3  ]

Poskytnutí zdravotní péče touto posádkou jsou neodkladné zásahy a invazivní 

léčebné výkony. Pro přehled jsou níže uvedeny.

1. zajištění dýchacích cest

a) uvolnění dýchacích cest

b) zavedení vzduchovodu

c) OT intubace

d) Combitube intubace

e) koniopunkce (krikothyreopunkce)

f) koniotomie (krikothyreotomie)
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2. umělá plicní ventilace

a) dýchání z úst do úst

b) dýchacím vakem přes obličejovou masku, ET rourku

c) CMV přenosným ventilátorem

3. odsávání z dýchacích cest

4. zevní srdeční masáž

5. punkce hrudníku

6. punkce perikardu (pro srdeční tamponádu)

7. kanylace periferní žíly

8. kanylace centrální žíly

9. zavedení intraosseální infuze

10. episiotomie při porodu

11. zavedení močového katetru

12. zavedení nazogastrické sondy

13. výplach žaludku

14. přiložení kompresivního či strangulačního obvazu

15. přiložení dlahy (Cramerovy, vakuové, trakční)

16. sešití nekomplikované kožní rány

17. přední nosní tamponáda

18. neodkladná srdeční stimulace

19. podání léků endotracheální rourkou

20. intravenózní podání tekutin

21. podání léků nebulizací

Mezi ostatní léčebné zásahy řadíme dezinfekci a ošetření drobných ran. Zajištění 

pacientů  před  transportem,  jsou  rozdílné,  dle  povahy  onemocnění  a  poranění. 

Rozhodnutí o transportu pacienta oznamuje výjezdová skupina operačnímu středisku, 
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dále  hlásí  pracovní  diagnózu,  místo  či  jiné  údaje  o  činnostech  na  místě  zásahu. 

Zaznamená  časový  údaj  a  začátku  transportu.  Odmítá-li  pacient  transport 

nebo navrhovanou terapii  přes  důkladné  poučení  lékařem,  zaznamenává se  uvedená 

skutečnost do výjezdové dokumentace a pacientovi je předložen k podpisu formulář 

pro  "informovaný  kvalifikovaný  nesouhlas"  (negativní  revers).  Odmítá-li  pacient 

podepsat negativní revers, vyplní lékař výjezdové skupiny "úřední záznam o odmítnutí 

péče"  a  doplní  jej  podpisem  svým  a  svědka.  Zvláštní  přístup  vyžaduje  zásah 

u  intoxikovaného  nebo  psychiatrického  pacienta.  Dítě  je  vhodné  transportovat 

v  doprovodu  některého  z  rodičů,  vyjímkou  stavů  po  kardiopulmonální  resuscitaci 

a jiných život ohrožujících stavů, kde by přítomnost rodičů mohla komplikovat činnost 

posádky během transportu. [www.zzs.cz  , 3  ]

Do dokumentace,  kterou  vede výjezdová skupina  patří  kniha výjezdů,  listina 

o prohlídce mrtvého, průvodní list k pitvě, negativní revers, úřední záznam o odmítnutí 

péče a hlášení o dokonalé sebevraždě. [www.zzs.cz  , 3  ]

2.16 Očekávaný vývoj do budoucnosti

Pro zajímavost dodávám, že jako nutné se jeví vznik oddělení urgentních příjmů 

a vazba urgentní medicíny na tato pracoviště jak pracovně, tak odborně. Toto pracoviště 

bude  přirozenou  klinickou  základnou  oboru  s  možností  ekonomického  využití 

existujících  odborníků.  Dočetla  jsem se,  že  by mělo  dojít  k  propojení  mezinárodní 

a  přeshraniční  spolupráci  při  likvidaci  hromadných  neštěstí  a  katastrof, 

ale  i  každodenního  zajišťování  neodkladné  přednemocniční  péče.  Některé  změny 

by měly nastat i v tvorbě specializovaných center, dojde tak ke stavu, že pacienti budou 

přímo po ošetření převáženi na pracoviště, která budou schopna je definitivně ošetřit. 

[Urgentní medicína, 2003]

Veškerá pracoviště dodržují určité vyhlášky a vzhledem k tomu, že průměrný 

věk se zvyšuje a stárnutí populace s narůstající polymorbiditou lze očekávat vzrůstající 

počet pacientů, kteří budou vyžadovat přednemocniční neodkladnou péči. Zdravotnická 

technika a její požadavky se od jiných pracovišť intenzivní a resuscitační péče nebudou 

lišit. Počáteční zřízení, rozvoj urgentních příjmů a třídění pacientů, v oblasti intenzivní 
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péče  zlepší  okamžitou  dostupnost  odpovídající  kvality  péče  pro  pacienty  a  zasáhne 

do vnitřní organizace nemocnic. Ekonomizace zdravotnických činností, kvalita a větší 

výkonnost by měla být dobrým výsledkem. Zavedením režimů rychlé záchranné pomoci 

a  randez-vous  do  stávajícího  evropského  modelu,  se  při  zachované  kvalitě  dosáhne 

lepšího využití  odborné práce lékaře a můžeme doufat,  že i  úspor.  Na území České 

republiky  dojde  k  posílení  pozice  Zdravotnické  záchranné  služby  a  oboru  urgentní 

medicíny v  integrovaném záchranném systému.  Předpokladem pro  nás  je  zachování 

národního tísňového čísla 155, ale i nutnost harmonizovat tísňová čísla v souvislosti 

s připojením k Evropské Unii. [Urgentní medicína, 2003]

2.17 Srovnání oboru se zahraničím

Jsme jako Česká republika ze 7 zemí Evropy,  která  staví  na tzv.  Evropském 

modulu, kdy základ je tvořen v přednemocniční neodkladné péči v přítomnosti odborně 

připraveného  lékaře.  Pokud  se  zamyslíme  nad  stránkou  odbornosti  a  vybavenosti 

zdravotnické techniky jsou naše podmínky srovnatelné a sítě letecké záchranné služby 

jsou považovány za jednu z nejkompletnějších. Dostupnost přednemocniční neodkladné 

péče  podle  mého  názoru  nemají  naplněné  požadavky  dostupnosti  do  15  minut. 

Jde  o  interval,  který  je  významný  pro  Českou  republiku,ale  i  pro  zahraničí. 

[www.urgmed.cz, 9]

Částečně je, ale tento systém zneužíván, protože ne zcela funguje síť praktických 

lékařů a lékařské služby první pomoci a jediný fungující systém je velmi draze supluje. 

Na rozdíl od některých zemí Evropy máme méně propracovaný systém postgraduálního 

trvalého vzdělávání středně zdravotnických pracovníků. [Urgentní medicína, 2005]

Vybrala jsem si pár zemí, o kterých by mě zajímalo, jak funguje Zdravotnická 

záchranná  služba  i  mimo Českou republiku,  poukázala  bych i  na některé  programy 

vzdělávání v Kanadě, Rakousku, na Slovensku a ve Francii. 
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3  SYSTÉMY  A  MOŽNOSTI  VZDĚLÁVÁNÍ 
V RAKOUSKU

V Rakousku se nacházejí čtyři poskytovatelé přednemocniční neodkladné péče. Jsou to 

1. Vídeňský červený kříž

2. Maltézští  rytíři

3. Rakouský červený kříž a něco jako Zdravotnická záchranná služba politických 

stran (Rakouská soc. strana podle toho kde a kdo vyhraje volby)

 V  Rakousku  vykonávají  povolání  „  záchranáře  „  v  převážné  většině 

dobrovolníci, něco podobného jako u nás byla civilní vojenská služba

 Profesionální záchranáři nemají vystudovanou všeobecnou sestru a ani žádnou 

Vyšší zdravotní školu obor diplomovaný zdravotnický záchranář

 Vystudované sestry zde pracují také pouze v nemocnicích

 Mají  tak  jako v Kanadě několik  kurzů  s  různou náročností  a  počtem hodin, 

uvádím v kapitole 5.1 Rozdělení vzdělávání [Urgentní medicína, 2003] 

3.1 Cíle a provoz Zdravotnické záchranné služby

Mezi cíle rakouského systému zdravotní péče patří zlepšení zdravotního stavu všech 

lidí, důraz je kladen na prevenci a podporu péče o zdraví. Ke zdravotní péči na vysoké 

úrovni mají mít spravedlivý a rovný přístup všichni, v centru pozornosti je i humánní 

poskytování  péče.  Pacient  nemá být  objektem léčby.  Na svém přístupu k vlastnímu 

zdraví  se  má  spolupodílet.  Systém  je  financován  solidárním  způsobem.  Zajištění 

provozu záchranné služby je chápáno jako součást veřejného zdravotnictví (legislativní 

zajištění na federální úrovni), výkonné aspekty a finanční zdroje spadají pod jednotlivé 

státy a konkrétní záchranná služba je spjata s komunitní úrovní. První zákon o provozu 

sanitních vozů pochází z 30. dubna roku 1870. [Urgentní medicína, 2003]
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Lékaři, kteří na záchranných službách pracují, mají základní kvalifikaci buď jako 

všeobecní  lékaři  nebo  jako  odborníci  jiných  specializací,  musí  absolvovat 

šedesátihodinový kurz a každé dva roky se zúčastnit kontinuálního vzdělávání.

V osnovách se nachází

 resuscitace a terapie šokových stavů

 intenzivní péče

 intravenózní terapie

 chirurgické dovednosti

 diagnostika

 terapie fraktur

 interní lékařství

Podle nového zákona došlo ke změnám ve vzdělávání nelékařského personálu 

záchranných  služeb,  kdy  jsou  pracovníci  rozděleni  do  kategorií  podle  amerického 

vzoru. Začal se praktikovat i veřejný přístup k defibrilaci, a to s podporou nejvyšších 

státních organizací. Letecká záchranná služba pokrývá celé území Rakouska, stanoviště 

většinou bývá při krajské nemocnici a akční radius jednoho vrtulníku je zhruba 40 km. 

Členem letecké záchranné služby je lékař. Záchranná služba ve Vídni a její provoz je 

zajištěn třemi vrtulníky, 16 vybavenými sanitami s lékařem, kategorie ALS (Advanced 

Life Suport) a 165 sanitkami kategorie BLS (Basic Life Suport).  [Urgentní medicína, 

2003]
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3.2 Operační středisko

Operační středisko vídeňské městské záchranné služby má k dispozici 16 sanitek 

kategorie  ALS  s  lékařem  (z  toho  14  městských,  1  ČK  a  1  Samaritánů)a  10  ALS 

bez lékaře (7 městských, 1ČK, 1 Samaritánů a 1 St. Johns), celkem na 15 stanovištích. 

Vídeňská záchranná služba má i speciální vozy pro případ hromadného neštěstí,  tato 

sanitní  vozidla  jsou  vybaveny  podle  různých  kategorií  závažnosti  předpokládaných 

ošetřovaných  stavů,  4  jsou  pojízdné  jednotky  intenzivní  péče,  další  jsou  vybaveny 

nosítky a zdravotnickým materiálem. Dále jsou k dispozici vozy pro 20 sedících lehce 

zraněných pacientů, zásobovací vůz, mobilní dispečink a další zdroje mají k dispozici 

Červený kříž a Samaritáni. [www.aerztekammer.at, 7]

Pro zajímavost uvádím tísňové linky, které jsou v Rakousku používány

 112................Evropské číslo tísňového volání

 122................Hasiči

 133................Policie

 144................Záchranná služba (městská)

 141................Lékařská pohotovostní služba 

 1774..............Sanitky Červeného kříže

 89144............Sanitky Samaritánů

 47600............Sanitky St. Johns [www.aerztekammer.at, 7]
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4  SYSTÉMY  A  MOŽNOSTI  VZDĚLÁVÁNÍ 
VE FRANCII

Jako racionální a efektivní je uznáván francouzský systém rychlé zdravotnické 

pomoci  -  Service  l´  Aide  Medicale  d´  Urgence  (SAMU  –  Zdravotnická  záchranná 

služba).  Princip  práce  je  regionální,  v  místě  katastrofy  pracují  skupiny  záchranářů, 

které se skládají především z hasičů, příslušníků civilního a vojenského zdravotnictví 

a  technických  složek.  Všichni  jsou  speciálně  školeni,  pro  organizaci  a  provádění 

záchranných prací při katastrofách jsou určeni ženisté - hasiči jako základ personální 

služby  bezpečnosti  obyvatelstva,  přičemž  v  Paříži  a  v  Marseille  to  jsou  příslušníci 

vojska.  K poskytování zdravotnické pomoci je k dispozici  téměř 100 stanic SAMU, 

které  jsou  připraveny  poskytnout  neodkladnou  internistickou  a  chirurgickou  pomoc 

postiženým na místě neštěstí a během odsunu, brigáda, která má službu na oddělení, 

se skládá z internisty, chirurga a anesteziologa, oddělení pracuje nepřetržitě 24 hodin 

denně,  jeho  úkolem  je  příjem  postižených  a  jejich  třídění,  poskytnutí  neodkladné 

lékařské pomoci, zejména resuscitačních opatření,  odsun na odpovídající  nemocniční 

oddělení  nebo  k  ambulantnímu  vyšetření.  Kádry  SAMU  se  formují  z  lékařů, 

kteří pracují ve státních nemocnicích a kteří absolvovali speciální přípravu, pomocný 

personál se připravuje v kurzech až 400 hodin. Školení probíhá ve školicích střediscích 

a připravují se nejen osoby, které pracují ve zdravotnictví, ale i zdravotničtí laici (hasiči, 

policisté, řidiči). [www.conseil-national.medecin.fr  , 6  ]  

Francie je státem, kde se v systému pomoci významnou měrou podílí armáda, 

v  roce  1982  vytvořilo  ministerstvo  obrany  Vojenský  útvar  rychlého  nasazení 

pro  humanitární  pomoc  -  Force  d´Assistance  Humanitaire  Militaire  d´Intervention 

Rapide (FAHMIR), tento útvar může plnit kdekoliv na světě různé lékařské a biologické 

úkoly. [www.conseil-national.medecin.fr  , 6  ]  
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4. 1 Rozdělení zdravotnických útvarů

1. EMMIR

Element  Médical  Militaire  dÍntervention  Rapide  (Vojenský  lékařský  oddíl  rychlého 

nasazení),  modulovatelná  nemocnice  se  100  lůžky,  přepravovaná  leteckou  cestou, 

jednotka je soběstačná 7 dnů, později je zásobovaná vojenskou leteckou dopravu vlastní 

země.

2. ACA 

Anténně Chirurgicale Aérotransportable (Chirurgická jednotka přepravovaná letecky), 

může  být  do  několika  hodin  vyslána  kamkoliv  ve  světě  k  chirurgickému  řešení 

kritických stavů, je soběstačná  na 48 hodin a je schopna provést denně 25 - 30 operací

3. Bioforce 

Biologická  jednotak,  odborná  jednotka  pro  epidemiologická  vyšetření  a  očkování 

postiženého  obyvatelstva  s  cílem  chránit  ho  před  nákazou   

4. CIVMC

Celule d´Identification des Victimes Militaires de Catastrphe (Jednotka pro identifikaci 

vojenských obětí katastrofy), odpovídá za zjišťování totožnosti osob, mrtvol příslušníků 

vojska ( EMMIR ), kteří zahynuli během likvidace následků katastrofy.  [www.conseil-

national.medecin.fr  , 6  ]  

Součástí  nemocnic  je  oddělení  urgentní  medicíny,  které  zaměstnává  asi  100 

zdravotníků a administrativních pracovníků, lékařských míst na celý úvazek je z tohoto 

počtu  19,  skládá  se  z  části  ambulantní,  lůžkové,  z  dispečinku  záchranné  služby 

a  výjezdových  skupin  rychlé  lékařské  pomoci,  nepřetržitě  se  stará  o  všechny stavy 

všech  věkových  kategorií.  Zásadním rozdílem,  jak  jsem se  dozvěděla  je  od  našeho 

systému,  že  ve Francii  přítomnost  lékaře  je  trvalá  na operačním středisku,  naprostá 

většina  telefonátů  je  po  zapsání  základních  údajů  dispečerem  přepnuta  na  lékaře, 
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který telefonát vyhodnotí a rozhodne o následujícím postupu, lékař se nazývá „Médecin 

Régulateur“ (lékař regulátor),  „régulation médicale“ (lékařská regulace) je ústředním 

principem francouzské  záchranné  služby,  je  to  rozhodnutí  o  tom,  jaká  bude  reakce 

na konkrétní telefonickou výzvu. [www.conseil-national.medecin.fr  , 6  ]  

Ve Francii fungují hasiči jako plnohodnotní paramedici,  jsou pro tuto činnost 

systematicky školeni  a  mají  vlastní  dobře vybavené sanitky,  jejich dojezdový čas  je 

v průměru asi  7  minut  prakticky na celém území Francie  (průměrný dojezdový čas 

rychlé lékařské pomoci je asi 20 minut), jejich výjezdové posádky jsou tříčlenné a jsou 

velmi dobře sehrané. [www.conseil-national.medecin.fr  , 6  ]  

Výjezdová  posádka  rychlé  lékařské  pomoci  se  skládá  z  lékaře,  středního 

zdravotnického pracovníka a  řidiče záchranáře,  kvalifikační  předpoklady lékaře  jsou 

pro práci urgentní medicíny stejné, musí mít atestaci v jednom ze specializačních oborů, 

po získání specializace prochází dvouletým školením. Střední zdravotnický pracovník 

musí být absolventem naší střední zdravotnické školy v trvání 38 měsíců a získat státní 

diplom, řidiči záchranáři musejí projít povinným školením a na závěr získat potvrzení 

certifikát  kompetence  sanitáře.  Pro  zajímavost  uvádím,  že  finanční  ohodnocení 

ve  Francii  jako zdravotnický záchranář  je  na  začátku  asi  1  500 Euro  (35  000 Kč), 

po deseti letech 41 000 Kč a na vrcholu kariéry se jedná i o částky 53 000 až 57 000 Kč. 

[www.conseil-national.medecin.fr  , 6  ]  
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5 SYSTÉMY A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ 
V KANADĚ

V  Kanadě  je  přes  17  000  záchranářů  (paramedik)  z  nichž  14  000  nemá 

vystudován obor všeobecná sestra (ty pracují pouze v nemocnicích, a je jich nedostatek, 

protože  odchází  do  USA za  lepším finančním ohodnocením).  Systém,  který  je  zde 

poskytován  v  přednemocniční  péči,  se  značně  liší  od  naší  praxe.  I  na  lékařských 

fakultách  najdeme  obor  Emergency,  jehož  neoddělitelnou  součástí  je  i  medicína 

katastrof  a  specializační  obor  urgentní  medicína  je  zde  samostatným  oborem. 

Pro zajímavost tísňové číslo je zde 911. [ŠTĚTINA, 2000]

5.1 Rozdělení vzdělávání

1. stupeň 

      vzdělání EMA-FR  zdravotní asistent pohotovosti, kurz tvoří 40 hodin

2. stupeň 

vzdělání EMR (Emergency Medical Responder). U nás má vyšší kurz i řidič rychlé 

zdravotnické pomoci

3. stupeň  

     vzdělání PCP (Primary Care Paramedic) zdravotník pro primární péči s kurzem 500 

     hodin a 1 rok na univerzitě. U nás srovnatelné s kurzem pro řidiče rychlé záchranné 

     pomoci

4. stupeň 

     vzdělání ACP (Advanced Care Paramedic) zdravotník pro pokročilou péči s kurzem  

     2000 hodin za 12 měsíců. U nás zhruba 2 ročníky Střední zdravotnické školy.

5. stupeň 

    vzdělání CCP (Critical Care Paramedic) zdravotník pro kritickou péči s kurzem     

    4000 hodin. a dalších 2-300 hodin výcviku, co se týká kritické přepravy.

46



V rámci  kontinuálního  vzdělávání  lékařů  se  osvědčil  systém zavedený například 

v  Kanadě,  Holandsku  a  jiných,  kde  lékaři  na  základě  dobrovolnosti  nebo  povinně 

ve  stanovených intervalech  absolvují  školení  nebo přezkoušení  z  této  problematiky. 

Kurzy nejsou velké rozsahem, zpravidla se jedná o jeden až dva dny, ale jsou zajímavé 

zejména svou intenzitou a obsahem výuky. [Urgentní medicína, 2004]

Cílem je a v literatuře jsem se setkala s názory, aby všichni zdravotníci dodržovali 

stejné  léčebné  postupy.  Podle  poznatků  tento  způsob  zabezpečuje  mnohem  lepší 

výsledky a zvyšuje šanci pacientů na přežití a plné uzdravení.

Pro zajímavost jsem zkoušela nahlédnout do oblasti vzdělávání a 150 000 studentů 

z  celého  světa  se  každoročně  vypraví  do  Kanady.  Kanadský  vzdělávací  systém  je 

ovlivněn  britským  systémem  a  nabízí  veliké  množství  vzdělávacích  programů 

na středoškolské a vysokoškolské úrovni. Kanadské školy jsou léty prověřené instituce 

s  moderním vybavením a  dobrým zázemím.  V čem se systém studia  v  Kanadě liší 

od toho českého? Dozvěděla jsem se, že systém je velmi flexibilní a student si může 

„ušít“  studium na  míru.  Podle  kanadské  ústavy  je  odpovědnost  za  všechny úrovně 

vzdělávání svěřena vládám provincií - neexistuje celostátní školský systém. Důraz je 

proto kladen na schopnost sebeprezentace, na obhajobu vlastního názoru a praktické 

využití teoretických znalostí. [Urgentní medicína, 2004]

Studium  v  Kanadě  patří  mezi  jedno  z  nejsnáze  finančně  dostupných,  i  tak  je, 

ale  možné  si  při  studiu  přivydělávat.  Možnost  práce  při  studiu  nabízejí  tzv.  Work 

Experience Programs (WEP), anebo Program mobility mládeže. Jak jsem již zmínila, 

tak  odpovědnost  za  všechny  úrovně  vzdělávání  je  svěřena  vládám  provincií, 

proto se délka školního roku, nástup do školy i délka jednotlivých typů studia liší podle 

provincie.  Všeobecně zde ale platí,  že povinná školní docházka končí absolvováním 

Junior High School (asi ve věku 15let). Ze střední školy (High School) může student 

pokračovat na Vyšší odbornou školu (Community College) či na univerzitu. [Urgentní 

medicína, 2004]
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6  SYSTÉMY  A  MOŽNOSTI  VZDĚLÁVÁNÍ 
NA SLOVENSKU

6.1 Východiska vzdělávacího procesu a vzdělávání

1. Zákon  číslo  578/2004  Sb.  o  poskytovatelích  zdravotní  péče,  zdravotnických 

pracovnících, stavovských organizacích ve zdravotnictví

2. Zákon  číslo  579/2004  Sb.  o  záchranné  službě  (§  4  odstavec  2  -  povinnost 

základní odborné přípravy a periodické odborné přípravy) ve znění pozdějších 

předpisů

3. Nařízení  vlády  Slovenské  republiky  číslo  322/2006  o  způsobu  dalšího 

vzdělávání  zdravotnických  pracovníků,  soustavě  oborů  a  soustavě 

certifikovaných pracovních činností ve znění pozdějších předpisů

4. Národní  program  vzdělávání  první  pomoci  v  neodkladné  zdravotní  péče 

(schválený Radou vlády Slovenské republiky pro bezpečnost silničního provozu 

28.06.2007)

5. Koncepce oboru "Urgentní medicína"

V  posledních  dvou  letech  došlo  ke  změnám  ve  vzdělávání  lékařů 

a zdravotnických záchranářů na základě usnesení vlády a vyhlášek. Urgentní medicína 

je  základní  medicínskou specializací  s  trváním přípravy po dobu 5 let.  Zdravotničtí 

záchranáři mohou studovat na střední zdravotnické škole v denním studiu 3 roky jako 

zdravotnický  asistent,  ve  vyšším  odborném  studiu  jako  diplomovaný  zdravotnický 

záchranář  a  na  vysokých  školách  bakalářské  studium urgentní  medicíny  (Bratislava 

a  Nitra).  Pro  absolventy  jiných  oborů  studia,  je  nově  zřízené  1,5  roční  distanční 

kvalifikační specializované studium zdravotnický záchranář na Slovenské zdravotnické 

univerzitě.   Všichni  zdravotní  pracovníci  jsou  povinní  plnit  podmínky  5  letých 

vzdělávacích cyklů u lékařů a jednoročních cyklů u záchranářů. V případě nesplnění 

dostávají roční podmínku a zaměstnavatel je povinen pracovní poměr ihned rozvázat. 

[www.lekom.sk, 11]
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6.2 Strategické cíle organizace

Zabezpečení hlavního předmětu činnosti organizace

 zabezpečení  nepřetržitého  příjmu,  zpracování  a  odezvy  na  linku  tísňového 

volání záchranné zdravotnické služby Slovenské republiky

 řadění, koordinace a vyhodnocování záchranné zdravotnické služby Slovenské 

republiky

Programový rozvoj organizace

 vytvoření Národního centra Záchranné zdravotnické služby

 vybudování řídícího a monitorovacího střediska záchranné zdravotnické služby

 realizace  rozvojových  programů  v  oblasti  zahraniční  spolupráce,  vzdělávání 

a budování integrovaného záchranného systému

 dosáhnutí efektivní řídící práce na všech úrovních řízení

Vytvoření potřebného legislativního prostředí

 realizace kompletního legislativního procesu pro novelizaci zákona o záchranné 

zdravotnické službě a na to navazujících dalších zdravotních zákonů

 kompletní  příprava  vykonávajících  předpisů  k  novele  zákona  o  zdravotnické 

záchranné službě

 aktivní spoluúčast na přípravě novelizace zákona o integrovaném záchranném 

systému

Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců

 zahájení manažerského vzdělávání u vedoucích zaměstnanců

 vytváření podmínek pro zavedení vzdělávání zdravotnických operátorů

 rozvoj  vnitropodnikových  distančních  forem  vzdělávání  zdravotnických 

pracovníků
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Záchranou  zdravotnickou  službu  zabezpečuje  operační  středisko  tísňového 

volání záchranné zdravotnické služby, poskytovatelé zdravotní péče na základě povolení 

na provozování ambulance Záchranné zdravotnické služby a poskytovatelé Záchranné 

zdravotnické  služby  jsou  základní  záchrannou  složkou  integrovaného  záchranného 

systému podle zákona o integrovaném záchranném systému. [www.lekom.sk, 11]

6.3 Emergency Center

Operační  středisko  Zdravotnické  záchranné  služby  Slovenské  republiky  bylo 

zřízeno  pořizovací  listinou  Ministerstva  zdravotnictví  Slovenské  republiky  číslo 

18228-5/2005-SP  ze  dne  15.  července  2005  jako  státní  rozpočtová  organizace, 

rozhodnutím o změně zřizovací listiny ze dne 25. července 2006 jako státní příspěvková 

organizace s právní subjektivitou. [www.lekom.sk, 11]

Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Slovenské republiky plní tyto úkoly

 řídí,  koordinuje  a  vyhodnocuje  činnost  Zdravotnické  záchranné  služby 

tak, aby se zajistila její plynulost a nepřetržitost

 zajišťuje technické podmínky pro telekomunikační propojení a přenos informací

 s  poskytovateli  zdravotnické  záchranné  služby  odpovídajícími  zařízeními 

ústavní  zdravotní  péče  a  s  ostatními  složkami  integrovaného  záchranného 

systému

 zajišťuje  dokumentaci  příjmu tísňového volání  a  realizace odezvy na tísňová 

volání včetně zvukového záznamu

 uchovává dokumentaci příjmu tísňového volání a realizace odezvy na tísňové 

volání

 podílí  se  ve  spolupráci  s  kontaktním  místem  na  koordinovaném  postupu 

pro účely poskytování zdravotní péče při nehodě s hromadným postižením osob

 zajišťuje pro účely poskytování zdravotní péče materiálně-technické vybavení, 
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jeho  vyhovující  stav,  úplnost,  kontrolu  expirace  a  dopravu  na  místo  zásahu 

při odstraňování následků nehody s hromadným postižením osob

 zajišťuje odbornou přípravu svých zaměstnanců [www.lekom.sk, 11]

6.4 Pracovníci Zdravotnické záchranné služby

6.4.1 Pracovní činnosti a odborná způsobilost lékaře

Lékař samostatně vykonává činnosti, podle rozsahu získaného vzdělání. Po splnění 

podmínek  odborné  způsobilosti  lékaře  v  určitém  specializovaném  akreditovaném 

studijním  programu  vykonává  posudkovou  činnost  v  příslušném  oboru,  pracovní 

činnosti  a  léčebnou  péči.  Vzdělávací,  výchovné  a  výzkumné  činnosti  spojené 

s poskytováním zdravotní péče řadí do pracovních činností lékaře. Je povinen vyplňovat 

i  zdravotnickou dokumentaci,  zaznamenává stav pacienta  a  jak taková dokumentace 

na Slovensku vypadá jsem uvedla v příloze číslo 4. Lékař v tomto případě musí získat 

vysokoškolské vzdělání II. Stupně v doktorské studijním oboru, který trvá 6 let v denní 

formě,  obsahuje  5500  hodin  teoretické  i  praktické  výuky  a  splňuje  minimální 

požadavky studijního  oboru  a  je  zaměřené  na  získání  vědomostí.  Dále  musí  lékaři 

splňovat  odbornou  způsobilost  získáním diplomu o  specializaci  a  splňuje  odbornou 

způsobilost na výkon certifikovaných pracovních činností získáním certifikátu. Stupeň 

vzdělání  a  studijní  obor  v  kategorii  lékař  jsou  vysokoškolské  doktorské  studia 

a všeobecné lékařství. [www.lekom.sk, 11]

6.4.2 Pracovní činnosti a odborná způsobilost zdravotní sestry
Zdravotní  sestra  po  splnění  podmínek  odborné  způsobilosti  samostatně 

vykonává  specializovanou  pracovní  činnost.  Rozsah  určeného  akreditovaného 

specializačního  studijního  programu  s  ošetřovatelskou  péčí,  ochranou,  podporou 

a udržováním zdraví a specializované pracovní činnosti v oblasti výchovy ke zdraví, 

vzdělání  a  výzkumu spojené  s  poskytováním zdravotní  péče.  Po  získání  certifikátu 

vykonává  činnosti  v  oblasti  ošetřovatelské  péče.  Vykonává  samostatně  odbornou 

pracovní činnost spojenou s poskytováním ošetřovatelské péče, která zodpovídá rozsahu 
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získaného  vzdělání.  Povinností  je  získání  vysokoškolského  vzdělání  I.  stupně 

v bakalářském studijním programu nebo vyššího odborného vzdělání, které trvá v denní 

formě nejméně tři roky a zahrnuje 4600 hodin, je rozdělené na teoretickou a praktickou 

část  ,  splňuje  minimální  požadavky  na  obsah  studijního  programu  a  je  zaměřené 

na získání vědomostí ve studijním oboru nebo získání vysokoškolské vzdělání II. stupně 

v magisterském studijním programu. Stupeň vzdělání a studijní obor v kategorii sestra 

jsou buď vysokoškolské studia, obor ošetřovatelství nebo vyšší odborné studium, obor 

diplomovaná všeobecná sestra. [www.lekom.sk, 11]

6.5 Personální vybavení ambulancí

Zásahová skupina ambulance rychlé lékařské pomoci s lékařem

 lékař  se  specializací  ve  specializačním  oboru  urgentní  medicína 

nebo ve specializačním oboru anesteziologie a intenzivní medicína

 diplomovaný  zdravotnický  záchranář,  pokud  takový  není,  potom  konzultuje 

činnosti  zdravotnického  záchranáře  s  diplomovaným  zdravotnickým 

záchranářem,  který  je  ve  službě  a  nebo  s  lékařem  se  specializací 

oboru  urgentní  medicína,  který  je  ve  službě  na  stanici  záchranné  zdravotní 

služby  [www.lekom.sk, 11]
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Praktická část
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7 METODIKA VÝZKUMU

Můj  výzkum  pro  absolventskou  práci  probíhal  formou  dotazníků,  který  je 

uveden  v příloze  číslo  5.  Celkem  jsem  rozdala  a  rozeslala  150  dotazníků 

pro zdravotnický personál   po Zdravotnických záchranných službách a z toho se mi jich 

vrátilo 82. Jednalo se o stanoviště po Libereckém a Středočeském kraji. U vyplňování 

jednotlivých dotazníků jsem se snažila být osobně, ale byly i stanoviště, kam jsem je 

posílala poštou a na místě byly ponechány necelý týden. Současně s dotazníky jsem 

přikládala dopis, obálku se známkou a zpáteční adresou.

Dotazník  je  sestaven  z otázek  otevřených,  uzavřených,  filtračních 

a polozavřených.   Do části úvodní jsem zařadila otázky identifikační. Zde respondenti 

uváděli své pohlaví, svůj věk, své konkrétní povolání na Zdravotnické záchranné službě 

a  nejvyšší  dosažené  vzdělání.  Další  otázky  jsou  směřované  na  kompetence 

zdravotnických  pracovníků  na  záchranných  službách.  Poslední  otázkou  v dotazníku 

jsem uvedla prostor k vyjádření, zda-li by jsi vybrali stejné povolání.

Odpovědi  z dotazníků  jsem  zpracovala  pro  lepší  přehlednost  a  znázornění 

do  grafů.  U  každé  otázky  jsem krátce  ohodnotila  její  výsledek  a  na  následujících 

stranách  se  zabývám  porovnáním  správných  odpovědí  u  nižšího  zdravotnického 

personálu  (řidič  vozu  Zdravotnické  záchranné  služby),  středního  zdravotnického 

personálu  (zdravotnický  záchranář,  diplomovaný  zdravotnický  záchranář,  zdravotní 

sestra specialista – absolvent postgraduálního vzdělávání ARIP) a u lékařů
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8 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
OTÁZKA Č. 1 Pohlaví

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

91%

9%

MUŽ

ŽENA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

57%

43%

MUŽ

ŽENA

LÉKAŘI

91%

9%

MUŽ

ŽENA

Z celkového  počtu  82  dotazovaných,  kdy  záměrem  bylo  zjistit  poměr 

dotazovaných  žen  a  mužů  odpovědělo  21  mužů  a  2  ženy  ze  skupiny  nižších 

zdravotnických  pracovníků  (řidič  vozidla  Zdravotnické  záchranné  služby), 

25  mužů  a  19  žen  ze  skupiny  středních  zdravotnických  pracovníků  (zdravotnický 

záchranář, diplomovaný zdravotnický záchranář, zdravotní sestra specialista – absolvent 

postgraduálního vzdělávání ARIP) a z lékařů 10 mužů a 5 žen.
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OTÁZKA Č. 2 Váš věk

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

44%

39%

17%

24 - 29 let

30 - 45 let

46 a více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

 

LÉKAŘI

27%66%

7%

30 - 39 let

40 - 48 let

49 a více

Touto  otázkou  jsem  chtěla  zjistit  věkový  rozsah  jednotlivých  pracovníků 

na Zdravotnické záchranné službě. Pro zajímavost bych chtěla uvést, že nejmladšímu 

respondentovi z tohoto výzkumu je 24 let z oboru diplomovaný zdravotnický záchranář 

a nejstarší respondentce je 50 let z oboru lékař.
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OTÁZKA Č. 3 Na Zdravotnické záchranné službě jsem zaměstnán/a jako

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

100%
Řidič vozidla
Zdravotnické
záchranné služby

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

30%

70%
Výjezdová sestra

Zdravotnický
záchranář

LÉKAŘI

100%
Lékař/lékařka

Z vyplněných dotazníků jsem získala odpovědi od 23 středních zdravotnických 

pracovníků,  které  dále  mohu  rozdělit  na  2  ženy  a  21  mužů  obor  řidič  vozidla 

Zdravotnické  záchranné  služby.  Odpovídala  i  skupina  středních  zdravotnických 

pracovníků,  13 výjezdových sester  a  31  zdravotnických záchranářů.  Z další  skupiny 

se počet dostal na 15 lékařů, tedy 5 lékařek a 10 lékařů.
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OTÁZKA Č. 4 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

9%

91%
Vyšší odborná škola

Specializační kurz

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

61%

9%
30%

Vyšší odborná škola

Vysoká škola (Titul
Bc.)
Postgraduální
vzdělávání - ARIP

LÉKAŘI

100% Vysoká škola

Z celkového počtu odpovědělo ze skupiny nižší zdravotnický personál 21 řidičů 

vozidla  Zdravotnické  záchranné  služby,  že  jejich  nejvyšší  dosažené  vzdělání  je 

specializovaný kurz a dvě řidičky vozidla Zdravotnické záchranné služby uvedly Vyšší 

odborné vzdělání. Z řad středních zdravotnických pracovníků, uvedlo 27 respondentů 

Vyšší  odborné  vzdělání,  u  4  respondentů  se  vyskytla  odpověď  s Vysokoškolským 

vzděláním (Titul Bc.) a 13 odpovídajících uvedlo, že jsou absolventi postgraduálního 

vzdělání – ARIP. U všech lékařů z vyplněných dotazníků vyplynula shodná odpověď – 

Vysoká škola.
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OTÁZKA Č. 5 Máte oddiagnostikovanou u pacienta hypoglykémii, podáte nejprve 

40% glukózu nebo budete nejprve volat lékaře?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

83%

17% Nejprve podám
40% glukózu

Jako řidič budu
volat nejprve
lékaře

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

98%

2%
Nejprve podám 40%
glukózu

Nejprve budu volat
lékaře

LÉKAŘI

100%
Podám glukózu

V této otázce jsem se dozvěděla, že z celkového počtu nižších zdravotnických 

pracovníků  naprostá  většina  uvedla,  tedy  19  řidičů,  že  podá  nejprve  40% glukózu, 

zbytek  by  nejprve  volal  lékaře.  U  skupiny  středních  zdravotnických  pracovníků 

převyšuje  také  odpověď  s podáním  glukózy,  konkrétní  počet  je  40  respondentů 

a  4  respondenti  budou  nejprve  volat  lékaře.  Poslední  součástí  je  100%  odpověď, 

jelikož jsou kompetentní, všichni lékaři budou podávat 40% glukózu.
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OTÁZKA  Č.  6  Jakým  způsobem  by  jste  zajistili  dýchací  cesty  u  pacienta 

v bezvědomí, který nejeví známky života?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

96%

4%

Pomocí laryngeální
masky

Intubací

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

59%

18%
14% 9%

Pomocí laryngeální masky

OTI

Postupně (poloha hlavy,
vzduchovod+ambuvak)
Po konzultaci s lékařem
zaintubuji

LÉKAŘI

100%
Intubací

U této otázky jsem se setkala v části nižšího zdravotnického personálu s jednou 

odpovědí muže, že dýchací cesty by zajistil  zaintubováním pacienta.  Podle vyhlášky 

číslo  424/2004  Sb.  nemá  řidič  vozidla  Zdravotnické  záchranné  služby  kompetence 
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k takovému  výkonu.  Dalších  22  odpovídajících  by  dýchací  cesty  zajistili  pomocí 

laryngální masky.

Střední  zdravotnický  personál  odpovídal  následovně,  2  respondenti 

po  konzultaci  s lékařem  pacienta  zaintubují,  26  respondentů  zajistí  dýchací  cesty 

pomocí laryngální masky, 8 odpovídajících pomocí OTI a zbylých 6 by postupovalo 

postupně (poloha hlavy, vzduchovod + ambuvak). U všech lékařů a lékařek se objevila 

stejná          odpověď, pacienta by zaintubovali.  
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OTÁZKA Č. 7 Který druh léčby by se měl iniciálně použít u pacienta s komorovou 

fibrilací po zjištění nehmatného pulzu?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

39%

61%

Defibrilace

KPCR do příjezdu
lékaře

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

39%

61%

Defibrilace

KPCR

LÉKAŘI

87%

13%

Defibrilace

KPCR

Z celkového počtu nižšího zdravotnického personálu odpovědělo, tak že léčbu 

by zahájili  defibrilací,  počet  je  9  a  zbylých 14 dotazovaných by do příjezdu lékaře 

pacienta resuscitovalo. Musím zde opět uvést,  že podle  vyhlášky číslo 424/2004 Sb. 

62



nejsou  řidiči  vozidla  Zdravotnické  záchranné  služby  kompetentní  zahájit  léčbu 

defibrilací. 

U zdravotnických záchranářů a výjezdových sester se ukázaly stejné odpovědi, 

ale vyšší  počet se vyskytl  u KPCR, tedy 27 a 17 pracovníků by zahájili  defibrilaci. 

Pokud,  ale  zdravotnický  záchranář  provádí  defibrilaci  fibrilace  komor  elektrickým 

výbojem v nepřítomnosti  lékaře,  je povinen pořídit  přístrojový záznam srdeční  akce 

před  výbojem  a  záznam  síly  výboje,  tuto  odpověď  jsem,  ale  v žádném  dotazníku 

u této otázky nenašla.  U lékařů se tentokrát  také objevily dvě odpovědi,  defibrilace 

s počtem 13 a KPCR s počtem 2.
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OTÁZKA Č. 8 Jakým způsobem zahájíte léčbu u febrilních stavů a febrilních křečí 

u dětí? Pokud budete podávat léky, jakou dávku?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

57%

43%

Podáním
Diazepamu
rektálně
Změřením tělesné
teploty

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

18%

25%11%

46% Zajistím i.v vstup a
transport
Změřením tělesné
teploty
Podáním Apaurinu

Podáním Diazepamu
rektálně 5 mg

LÉKAŘI

47%

53% Podáním Diazepamu
rektálně

Zjištění tělesné
teploty a podání
Diazepamu rektálně

Na danou  otázku  odpovědělo  21  řidičů  a  2  ženy,  z toho  bylo  13  odpovědí, 

že  léčbu  zahájí  podáním   Diazepamu  rektálně,  zbylých  10  změří  nejprve  tělesnou 
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teplotu.  Musím  říci,  že  kompetence  v tomto  případě  asi  nehrají  velikou  roli, 

o konzultaci s lékařem jsem se nedočetla. 

Střední  zdravotničtí  pracovníci  odpovídali  následovně,  20  by  podalo 

5mg  Diazepamu  rektálně,  8  by  zajistilo  i.v  vstup  a  pacienta  transportovali 

a 11 by nejprve změřilo tělesnou teplotu. U 7 lékařů se vyskytly odpovědi, že podají 

Diazepam rektálně a zbylých 8 nejdříve zjistí tělesnou teplotu a poté budou podávat 

Diazepam rektálně.
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OTÁZKA Č. 9 Jakým způsobem zahájíte léčbu u pacienta s alergickou reakcí?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

83%

17%
Podáním
antialergik

Odstraněním
alergenu

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

27%

14%

54%
5%

Zajistím i.v vstup a
transport
Nezahájím, čekám na
lékaře
Zajistím i.v vstup a
podám Solu-medrol
Podáním 100mg
Hydrocortizonu

LÉKAŘI

80%

20%
Zajištění i.v vstupu,
léky a dávky dle
stavu

Záleží na rozsáhlosti
a na stavu pacienta

U nižších zdravotnických pracovníků zněly odpovědi následujícím způsobem, 

19 z celkového počtu by podalo antialergika a zbylých 4 by nejprve odstranili příčinu 

alergenu.  Dále  12  středně  zdravotnických  pracovníků  by  léčbu  zahájili  zajištěním 

i.v  vstupu  a  pacienta  by  transportovali,  24  z nich  by  podalo  Solu-medrol, 

2  Hydrocortizon  a  6  zbylých  by léčbu  nezahájilo,  ale  čekalo  by na  příjezd  lékaře. 

U 3 lékařů, dle názoru záleží na rozsáhlosti a na stavu pacienta, dalších 12 zaznamenalo 

zajištění i.v vstupu, léky a dávky dle situace.
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OTÁZKA Č. 10 Při závažné dopravní nehodě, kdy za volantem v bezvědomí sedí 

mladá  žena,  jsou  zde  známky  krvácení  do  dutiny  břišní  a  roztříštěná  pánev, 

které léčebné roztoky by jste podali nejdříve a jakou dávku? 

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

100%
Koloidní
roztoky,
1000ml

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

52%

18%

30% Krystaloidní roztoky
500ml

Krystaloidní roztoky
1000ml

Fyziologický roztok
500ml (jedna linka) a
Voluven (druhá linka)

LÉKAŘI

80%

20%
Koloidní roztoky -
Voluven poté
Krystaloidní
Nejprve Koloidní
roztoky

V tomto případě se jednalo o prvotní podání roztoků, kdy v první skupině šlo 

o zcela shodnou odpověď, všichni by nejprve podávali  koloidní roztoky,  v množství 

1000  ml.  Z řad  středně  zdravotnických  pracovníků  23  dotazovaných  by  podalo 

500 ml krystaloidních roztoků, dalších 8 také, ale 1000 ml a 13 pracovníků odpovědělo, 

že  po  zajištění  dvou  i.v  vstupů  by  podali  Fyziologický  roztok  500  ml  a  Voluven. 

U lékařů se objevil větší ohlas s odpovědí koloidních roztoků.
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OTÁZKA Č.  11  Dívku  srazilo  na  ulici  projíždějící  auto,  děvče  je  při  vědomí, 

ale stěžuje si na silnou bolest v oblasti stehna. Které léky a v jaké dávce by jste 

pacientce podali?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

74%

26%

Opiáty

Analgetika

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

20%

25%

50% 5% Do konzulktace s lékařem
žádné

Analgetika

Opiáty

Krystaloidní roztoky 1000
ml, Fentanyl dle váhy

LÉKAŘI

100%
Analgetika
opiátového typu

Odpovědi  na  danou  otázku  mě  překvapily,  musím  zde  připomenout, 

že  ne   všichni  pracovníci  Zdravotnické  záchranné  služby  jsou  ke  všem  výkonům 

kompetentní. 
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Nižší zdravotnický personál do vyplněných dotazníků uvedl, že mladé pacientce 

by  17  řidičů  podalo  opiáty  a  dalších  6  analgetika.  Devět  středně  zdravotnických 

pracovníků by do konzultace s lékařem léky nepodávali  žádné,  analgetika by podalo 

11 respondentů, opiáty by podalo 22 respondentů a 2 odpovídající zaznamenali podání 

1000 ml krystaloidních roztoků, poté dle váhy Fentanyl. Celkový počet lékařů se shodl 

ve stejné odpovědi, tedy v podání analgetik opiátového typu.
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OTÁZKA Č.  12  Vyjíždíte  k pacientovi,  u  kterého je  hlášeno bezvědomí,  nejeví 

známky života  a  volající  tvrdí,  že  je  ztuhlý  a po těle  má modrofialové  skvrny, 

jakým způsobem budete pokračovat po příjezdu na místo?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

91%

9%

Zavolám
lékaře k
ohledání
Do příjezdu
lékaře KPCR

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

78%

2% 20% KPCR do
příjezdu lékaře
Nebudu dělat nic

Zavolám lékaře k
ohledání

LÉKAŘI

100%

Ohledání, EKG
záznam

Relativně  jsem  počítala  se  správnou  odpovědí  u  prvních  dvou  skupin, 

že  pracovníci  do  příjezdu  lékaře  budou  pacienta  resuscitovat.  Z dotazníků  jsem 

se  dočetla  od  nižších  zdravotnických  pracovníků,  že  21  z nich  bude  volat  lékaře 

k ohledání a pouze 2 zahájí KPCR. U středně zdravotnických pracovníků zahájí KPCR 

34  zdravotníků,  dalších  9  zavolá  lékaře  k ohledání  a  1  nebude  dělat  nic.  Ohledání 

a EKG záznam by provedlo všech 15 lékařů.
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OTÁZKA Č. 13 Žena, 30 let, uklouzla po namrzlém chodníku, 6 měsíc těhotenství, 

prvorodička,  plodová  voda  neodtekla,  kontrakce  po  5  minutách,  začala  silně 

krvácet, slabě cítí pohyby a udává bolesti v oblasti podbřišku. Jakým způsobem 

ženu zaléčíte?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

70%

30%
Protišoková
opatření, i.v
vstup a transport
Transport na
gynekologickou
ambulanci

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

58%

32% 5% 5%

Krystaloidy, poloha, transport

Protišoková opatře ní, i.v vstup,
transport na spe c.pracoviště

i.v vs tup, poloha, lé ky dle
lé kaře
i.v vs tup, FR 500 ml, s ledovat
FF, O2

LÉKAŘI

100%

Podáním F 1/1 j.,
protišoková opatření,
sledovat FF,
vyšetření dítěte a O2

Z odevzdaných  dotazníků  jsem  vyčetla,  že  16  nižších  zdravotnických 

pracovníků  by  provedlo  protišoková  opatření,  intravenózní  vstup  a  pacientku  by 
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transportovali, dalších 7 by ženu pouze odvezli na gynekologickou ambulanci. 

U  středně  zdravotnických  pracovníků  z celkového  počtu  by  26  z nich  ženě 

podalo  krystaloidní  roztoky,  zajistili  jí  úlevovou  polohu  a  transportovali,  dalších 

14  by  provedlo  protišoková  opatření,  zajistili  intravenózní  vstup  a  pacientku  by 

transportovali  na  specializační  pracoviště,  2  respondenti  zaznamenali,  že  si  zajistí 

intravenózní vstup, úlevovou polohu a léky by podávali dle lékaře, ve zbylých dvou 

dotaznících jsem se dočetla, že ženě podají 500 ml Fyziologického roztoku, O2 a budou 

sledovat fyziologické funkce. U všech lékařů se objevila shodná odpověď, znázorněná 

v grafu.
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OTÁZKA Č. 14 Kterými způsoby zajišťujete u pacientů žilní vstup?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

91%

9%
i.v vstupy

i.v a intraoseální
vstupy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

86%

14%

Kanylace periferní
žíly
Intravenozní,
intraoseální vstupy

LÉKAŘI

93%

7%

Všemi

Periferní a
centrální vstupy

Z 23  řidičů  odpovědělo  21  respondentů,  že  u  pacientů  zajišťují  intravenózní 

a  intraoseální  vstupy,  zbylí  2  pouze  vstupy intravenózní.  38  pracovníků  ze  střední 

skupiny  zaznamenali  odpověď,  že  u  pacienta  zajišťují  pouze  intravenózní  vstupy a 

dalších 6 uvedlo intravenózní a intraoseální vstupy. Jelikož lékaři mají kompetence ke 

všem výkonům, nemusím více tuto část komentovat.
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OTÁZKA Č. 15  Jak zajišťujete vyproštění, polohování, imobilizaci a bezpečnost 

pacienta?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

100%

Dostupnými a
vhodnými
pomůckami

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

5%
11%

84%

Pomocí scoop rámu, vesty,
vakuové matrace a krčního
límce
Pomocí nosítek,
Kedrickovi vesty, vakuové
matrace a krčního límce
všemi pomůckami, které
jsou dostupné

LÉKAŘI

13%

87%

Záleží na
situaci

Všemi
dostupnými
pomůckami

Čekala jsem, že se odpovídající u této otázky více rozepíší, vyjmenují veškeré 

pomůcky,  které  v terénu  používají  a  ovládají.  Dodávat  podle  mého  názoru  více 

nemusím, vše je popsáno v grafech.
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OTÁZKA Č. 16 Můžete pacientovi aplikovat Tramadol v kapchách?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

52%

48%

Ne Ano

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

82%

18%

Ne Ano

LÉKAŘI

0%

100%
Ne Ano

Nejprve bych chtěla uvést, že podle vyhlášky číslo 424/2004 Sb.  kompetence 

rychlé  zdravotnické  pomoci,  jak  jsem  se  dozvěděla  jsou  stanoveny 

v § 3. odst. 1. § 17, kdy je analgetizace Tramadolem v kapkách po ověření eventuelně 

kontraindikace povolená. Více je vidět v uvedených grafech.
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OTÁZKA  Č.  17  Podílíte  se  na  přejímání,  kontrole,  uložení  zdravotnických 

prostředků  a  prádla,  na  manipulaci  s nimi  a  na  jejich  dostatečné  dezinfekci, 

sterilizaci a na jejich dostatečné zásoby?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

0%

100% Ne Ano

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

0%

100%
Ne Ano

LÉKAŘI

47%

53%

Ne Ano

Všichni  z nižších  a  středně  zdravotnických  pracovníků  odpověděli  na  danou 

otázku ano, což považuji i za jejich pracovní povinnost, udržovat vše v pořádku. Pouze 

u lékařů se nacházejí rozdílné odpovědi, kdy 8 z nich odpovědělo ano, zbylých 7 ne.

76



OTÁZKA Č. 18 Můžete pacienta ponechat v domácím léčení?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

70%

30%

Ne

Po konzultaci
s lékařem ano

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

79%

7% 14%
Ne

Ano

Po vyšetření
lékařem ano

LÉKAŘI

0%

100%
Ne Ano

Chtěla bych pouze dodat, že ve skupině středně zdravotnických pracovníků je 

uvedeno, že 35 respondentů uvedlo odpověď ne, 6 po vyšetření lékařem ano a další 

3 odpověděli ano, že pacienta ponechat v domácím léčení mohou, ale podle právních 

předpisů k tomu nejsou kompetentní.
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OTÁZKA Č. 19 U kterých otázek budete volat nejprve lékaře a u kterých budete 

nejprve jednat?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

83%

17%

Dle situace, ale
nejdříve
jednáme
Záleží na stavu
pacienta

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

LÉKAŘI

100%
Jako lékař budu
jednat u všech

Počítala  jsem,  že  respondenti  budou  vypisovat  spíše  čísla  daných  otázek 

v dotazníků, ale i tak si myslím, že v grafech jsou odpovědi přehledně zaznamenány.
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5%
5%

90%

Tam, kde není
prodlení volám, tam
kde je časová tíseň
jednám
Otázka číslo 12,
nejprve KPCR,
poté lékař

Záleží na stavu



OTÁZKA  Č.  20  Dnes,  když  už  víte  co  toto  povolání  obnáší,  po  znalostech 

a zkušenostech, volili byste znovu stejné povolání?

NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

4%

96% Ne Ano

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

36%

64%

Ne Ano

LÉKAŘI

7%

93%
Ne Ano

Z celého počtu dotazovaných téměř všichni odpověděli kladně, že vykonávané 

povolání  v současnosti  by  jsi  opět  zvolili.  Nepovažuji  za  důležité  zde  vypisovat 

konkrétní počty, tato otázka je pouze pro zajímavost.
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DISKUZE

Absolventskou  práci  jsem  psala  na  téma  „Vzdělávání  zdravotníků 

na  zdravotnických  záchranných  službách,  jejich  kompetence  a  rozdíl  ve  světě 

a  v  České  republice“.  Závěr  této  práce  pojímám  spíše  jako  úvahu.  Zamyšlení 

se a vyjádření některých faktů, jež na mě v průběhu praktické části u vyhodnocování 

dotazníků  zapůsobily.  Jak  jsem  psala  již  v  úvodu,  můj  výzkum  je  zaměřený 

na  kompetence  jednotlivých  pracovníků  na  Zdravotnických  záchranných  službách, 

ale jak z výsledků vyplynulo, ne každý své kompetence zná, nebo-li spíše dodržuje. 

Ve své práci  jsem chtěla  popsat  možnosti  a  druhy vzdělávání  nejen v České 

republice, ale i v Rakousku, Francii, Kanadě a na Slovensku. Zvolila jsem si i několik 

cílů,  které jsem se snažila v průběhu psaní této práce dodržet.  Mezi hlavní cíl  jsem 

zařadila, blíže se seznámila a informovala o sestavení ucelenějšího přehledu možností 

a  způsobů  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků  na  Zdravotnických  záchranných 

službách v České republice. Veškeré vzdělávání se rok od roku zvyšuje, řekla bych, 

že je i  přínosem pro výkon povolání a zároveň je to i způsob jak si  své zkušenosti 

rozšířit. Spousta zaměstnanců Zdravotnických záchranných služeb si, ale myslí, že tomu 

tak není.  Vidí v tom povinnost z důvodů sběru kreditů,  které jsou součástí  každého 

zdravotnického  pracovníka.  Všichni  si  uvědomujeme  potřebu  dalšího  vzdělávání 

a  ty možnosti  v  dnešní  době máme,  na  základě  toho si  myslím,  že hlavní  cíl  jsem 

splnila.

Upozornit  na přehled kompetencí zdravotnických posádek v České republice, 

poukázat  na  programy vzdělávání,  provoz  a  funkčnost  Zdravotnických  záchranných 

služeb v Kanadě, Rakousku, na Slovensku a ve Francii jsou mé dva dílčí cíle, které jsem 

podle mého názoru během psaní práce splnila. Absolventskou práci jsem se snažila psát 

co nejsrozumitelněji a doufám, že každý všem výrazům porozumí.

Nemilou součástí vzdělávání a různých vzdělávacích akcí je financování. Část 

ve  své  práci  jsem  věnovala  i  této  kapitole.  V  některých  případech  je  zde  část 

zaměstnanců, kteří si platí vše sami, ale upozornit musím i na díl těch, kterým přispívá 

zaměstnavatel. Jak je vlastně tohle možné? Když bych se měla zamyslet nad takovou 

otázkou,  řekla  bych,  že  by  zaměstnavatel  mohl  z  části  přispívat  všem  svým 
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zaměstnancům. Změnil  by se  nejen přístup,  ale  i  výkon. Druhou otázkou ovšem je, 

jaké jsou platy pracovníků v současnosti. Struktura platů je dána několika parametry, 

tarifní  tabulkovou  mzdou,  ta  se  pohybuje  asi  kolem  55  až  64  %  celkového  platu 

a mimotarifními složkami, což jsou směnné a rizikové příplatky, příplatek za výjezdové 

skupiny záchranné služby a osobní ohodnocení. Příplatek směnný, rizikový a výjezdový 

je dán pracovním zařazením zaměstnance, převážně nejnižší tabulkovou sazbou, osobní 

ohodnocení  se  potom  pohybuje  mezi  5  až  12  %  celkového  platu.  Co  se  týče 

financování, tak Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny, které by mohly alespoň 

částečně zastavit sílící kritiku vzdělávacího systému zdravotníků. Lékařský a nelékařský 

personál mají motivovat zejména výhodnější podmínky ze strany finanční.
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ZÁVĚR

Posádky  Zdravotnické  záchranné  služby  pracují  na  místě  nehod,  havárií, 

živelných pohrom a to ve všech ročních období, dnem i nocí. Jde o rizikovou práci 

a mou snahou bylo ve své absolventské práci podat ucelenější přehled, jakým způsobem 

se  k  takovému  povolání  dostat.  Prohloubila  jsem  si  své  poznatky,  které  se  týkají 

veškerého vzdělávání pracovníků na Zdravotnických záchranných službách. Teoreticky 

jsem se  seznámila  z  literatury  ze  které  jsem čerpala  s  různými  typy  a  možnostmi 

vzdělání,  nejen v České republice, ale i v zemích jako je Slovensko, Kanada, Rakousko 

a Francie. Informace, které jsem získala jsem se snažila zpracovávat co nejpřehledněji 

a nejpodrobněji.

Každá  země  má  své  vlastní  dobře  vypracované  systémy vzdělávání,  zákony 

a vyhlášky. My jsme, ale jedna z těch zemí, která například v oblasti postgraduálního 

vzdělávání u středně zdravotnických pracovníků má tento systém propracovaný méně. 

Dále  bych  zde  chtěla  uvést,  že  jako  plnohodnotní  pracovníci  na  Zdravotnických 

záchranných  službách  v  již  zmiňovaných  zemích  jsou  zaměstnávány  nejčastěji 

dobrovolníci, hasiči a mnoho dalších příslušníků, kteří jsou speciálně školeni. Výuka 

probíhá ve školících střediscích a připravují se nejen osoby poskytující první pomoc, 

ale i laici. Jde o školení a kurzy různého typu a délky, jak jsem během psaní této práce 

uváděla.

V praktické části jsem vytvořila dotazník, který jsem směřovala ke kompetencím 

pracovníků  na  Zdravotnických  záchranných  službách  v  České  republice.  Všechny 

dotazníky  jsem zpracovala  do  grafů  a  snažila  jsem se  upozornit  na  některé  chyby 

a nedostatky z oblasti kompetencí zdravotnických pracovníků. Z tohoto důvodu vyplývá 

jak je nezbytné a důležité si své poznatky u některých vědomostí v přednemocniční péči 

stále  osvěžovat.  Zásadní  a  největší  problém  vidím  v  kompetencích  zdravotnických 

pracovníků  bez  lékařského  dohledu.  Nutností  by v  tomto  případě  bylo,  novelizovat 

dosavadní zákon, který by tyto kompetence rozšiřoval. 

Některé  informace,  které  jsou  zde  zapsány  jsem  získala  v  průběhu  studia, 

jiné  během  odborných  praxí  či  z  literatury.  Na  závěr  bych  snad  jen  dodala, 

že tato tématika je velmi zajímavá, rozšířená a její zpracovávání mě bavilo.
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ZUSAMMENFASSUNG

Jeder Mediziner, in welcher auch Position, hat nach dem Gesetz die lebenslange 

Pflicht  zur  Weiterbildung.  Weil  ich  als  Person  Teil  des  Gesundheitswesens  bin, 

interessiert mich alles, was damit zusammenhängt. Für die Abschlussarbeit habe ich mir 

das  Thema  „Ausbildung  des  Personals  im  Rettungsdienst,  seine  Kompetenz,  der 

Unterschied in der Welt und in Tschechien“ ausgewählt. Wie wird man zum Mitarbeiter 

im Rettungsdienst? Der Weg zu diesem Beruf ist weder geradlinig noch einfach. Man 

benötig dazu Lebenserfahrung und mehr als allgemeine Übersicht.

Die  Zeit,  in  welcher  die  wichtigste  Institution  für  die  Ausbildung  der 

Rettungsdienstler  vor  allem das  Rote  Kreuz  war,  gehört  der  Vergangenheit  an.  Die 

schnelle  Entwicklung  im  20.  Jahrhundert,  die  steigende  Zahl  der  Verkehrsunfälle, 

Unglücke  und  Katastrophen  stellen  an  den  Rettungsdienst  immer  höhere 

Anforderungen.  Im  Hinblick  auf  die  hohen  Ansprüche  auf  den  Beruf  des 

Rettungshelfers, welche in die allgemeine Pflege, die präklinische Pflege inclusive der 

Beherrschung der  Rettungsthematik  eingreift,  wurde  beschlossen,  das  Studium nach 

dem Abitur zu verlängern. Allerdings sind die Ausbildungssysteme für die Mitarbeiter 

im Rettungsdienst in verschiedenen Ländern unterschiedlich. 

In meiner Abschlussarbeit versuche ich die vorhandenen Kenntnisse bezüglich 

der  Ausbildung  des  Rettungspersonals  zu  vertiefen.  Theoretisch  wurde  geplant, 

unterschiedliche Verfahren und Angebote für die Bildung sowohl in Tschechien als auch 

im Ausland zu vergleichen etwa mit der Bildung in der Slowakei, in Kanada, Österreich 

und Frankreich. Praktisch , traf ich hoch, jedoch mit keinen Informationen im Betreff.

Mein Hauptziel war es, mich mit diesem Thema vertraut zu machen. Allen, was 

ich genau wollte, konnte durchgeführt werden. .Zu den Mindestzielen der vorliegenden 

Arbeit gehörte, den Rechtsvorschriften und Befugnissen der einzelnen Rettungsdienste 

nachzugehen . Dies wurde auch erreicht . 

Anhand dieser Informationen wurden meine Ziele erfüllt
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Příloha č. 1 - Ukázka kreditního systému

KREDITNÍ SYSTÉMKREDITNÍ SYSTÉM

Novela vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání 

osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného 

dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. 

 Vyhláška č. 4/2010 Sb. nabyla účinnosti ke dni 1. února 2010. 

        Přehled změn kreditních bodů v tabulce: 

Vyhláška č.  
423/2004 Sb. 

(platnost od 20.  
7. 2004) 

Vyhláška č.  
321/2008 Sb. 

(platnost od 29. 8.  
2008) 

Vyhláška č. 4/2010 
Sb. 

(platnost od 1. 2.  
2010) 

Inovační kurz, školící  
akce, 

odborný kurz 
 

1 kredit/den 
(nejvíce 10/akce) 

3 kredity/den 
(nejvíce 12/akce) 

4 kredity/den 
(nejvíce 12/akce) 

Inovační kurz jako 
e-learningový kurz 

 
1 kredit/den 

2 kredity/kurz 
nejvíce 

14/registrační 
období) 

 -----

E-learningový kurz --- ---

2 kredity/min. 15 
stran testu 

3 kredity/min. 30 
stran testu 

Seminář
 

1kredit/den 
(nejvíce 10/akce) 

1 kredit/den 
(nejvíce 

10/registrační 
období) 

1 kredit 

Odborná stáž 1 kredit/den 
(nejvíce 15/stáž) 

3 kredity/den 
(nejvíce 15/stáž) 

3 kredity/den 
(nejvíce 15/stáž) 
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Publikační činnost 

Autor 15 kreditů/
článek 

Spoluautor 10 
kreditů/článek 
Autor odborné 

publikace, 
učebnice, skript 

25 kreditů. 

Autor 15 
kreditů/článek 
Spoluautor 10 
kreditů/článek 
V časopise s 

hodnotou IF + 
100% 

V recenzovaném 
časopise + 30%. 

Autor 15 
kreditů/článek 
Spoluautor 10 
kreditů/článek 
V časopise s 

hodnotou IF + 100% 
V recenzovaném 
časopise + 30%. 

Pedagogická činnost --- --- ---

 
Vědecko výzkumná 

činnost 
 

 25 kreditů 
 25 kreditů 25 kreditů 

 
Vypracování metodiky 

 
--- 20 kreditů 20 kreditů 
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Příloha č. 2 - Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V oboru:       
Číslo registrace: 

Příjmení, jméno, titul :     

Rodné příjmení :      

Datum narození :     

Místo narození:      

Státní příslušnost:      

Rodné číslo: 

Adresa pro doručování písemností: (pokud se liší od adresy trvalého bydliště)
ulice a popisné číslo:      
město (obec):        PSČ:     
e-mail kontakt:      @     
telefon/mobil:      

Adresa trvalého bydliště: 
ulice a popisné číslo:      
město (obec):        PSČ:     

Zaměstnavatel:      
pracoviště (specifikace oddělení):      
ulice a popisné číslo:      
město (obec):       PSČ:     
IČO:      DIČ:      tel.:      

Dosažené odborné vzdělání:
 středoškolské  vyšší odborné
název školy:       název školy:      
studijní obor:       studijní obor:      
datum ukončení:       datum ukončení:      
číslo vysvědčení:      číslo vysvědčení:      

číslo diplomu:      
 vysokoškolské   specializační vzdělávání 
název vzdělávací instituce1):       název vzdělávací instituce2):      
studijní obor:       studijní obor:      
datum ukončení:        datum ukončení:      
číslo vysvědčení:       číslo vysvědčení/osvědčení: 

1

2
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   akreditovaný kvalifikační kurz   
název vzdělávací instituce3):      
název kurzu:      
datum ukončení:      
číslo osvědčení:      
Potvrzení o výkonu zdravotnického povolání a vyjádření zaměstnavatele:

potvrzujeme, že žadatel/žadatelka:      

pracuje v naší organizaci od:       do:      

v pracovním zařazení:       v úvazku:      

Dále potvrzujeme, že žadatel/žadatelka byl/a zaměstnaný/á v organizaci:

název organizace od  -  do pracovní  zařazení úvazek

………………………………..…          ......……..…………………………            
    datum                                     jméno, příjmení, podpis  

     vedoucího pracoviště                                 
          

         ……………………………........………...............……
           jméno, příjmení, podpis, razítko statutárního zástupce

V případě,  že  upřednostňujete  pro Vaši  účast  ve studiu kraj  nebo zařízení,  které  má 
akreditaci na specializační vzdělávací program, prosím uveďte:

…………………………………………………………………………………………..................................

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje a doklady přiložené k této žádosti jsou správné, 
úplné a zakládají se na pravdě.

Datum: …...................      Podpis žadatele: …...........…….……...................…….

3
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Příloha č. 3 – Závazná přihláška do kurzu pro řidiče dopravy nemocných  

a raněných 

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Jméno a příjmení: Rodné číslo:

Datum narození: Státní občanství:

Místo narození: Okres:

Státní příslušnost:

Trvalé bydliště:

Kontaktní telefon:

Zaměstnavatel:

Adresa pracoviště:

Telefon: IČO: DIČ:

Ukončené vzdělání: Délka praxe v oboru:

Storno poplatky za zrušení přihlášky

30 – 21 dní před zahájením kurzu 10% z ceny
20 – 14 dní před zahájením kurzu 25% z ceny
13 – 7 dní před zahájením kurzu 50% z ceny
6  – 3 dní před zahájením kurzu 75% z ceny
2  – 0 dní před zahájením kurzu 100% z ceny

Pokud přihlášený bude nahrazen náhradníkem, nebude storno poplatek účtován.

Razítko org. a podpis vedoucího pracovníka: Podpis uchazeče:

Datum přijetí 

přihlášky:
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Příloha číslo 4 – Záznam o zhodnocení stavu (Slovensko)
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Příloha č. 5 – Dotazník 

Dobrý den,

touto formou bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku, k mé 

absolventské  práci.  Zabývá  se  vzděláváním zaměstnanců výjezdových stanovišť 

ZZS  v  České  Republice  a  má  praktická  část  je  směřovaná  na  kompetence 

zdravotnických pracovníků.

Tento dotazník je  anonymní a jeho výsledky budou použity  pouze  pro studijní 

účely k sepsání mé absolventské práce. Předem Vám velmi děkuji

 Miňovská Pavla, III.DZZ

 Pohlaví  

…................................

 Váš věk  

 ...................................

 Na Zdravotnické záchranné službě jsem zaměstnán/a      jako  

…........................................................................................................................

 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání   

…........................................................................................................................

 Máte oddiagnostikovanou u pacienta hypoglykémii, podáte      nejprve 40%   

glukózu nebo budete nejprve volat lékaře? 

….........................................................................................................................

 Jakým způsobem by jste zajistili dýchací cesty u pacienta v bezvědomí,   

který nejeví známky života? 

….........................................................................................................................

 Který druh léčby by se měl iniciálně použít u pacienta s komorovou fibrilací   

po zjištění nehmatného pulzu? 

…......................................................................................................................... 
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….........................................................................................................................

 Jakým způsobem zahájíte léčbu u febrilních stavů a febrilních křečí u dětí?   

Pokud budete podávat léky, jakou dávku? 

…..........................................................................................................................

 Jakým způsobem zahájíte léčbu u pacienta s alergickou reakcí?   

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Při závažné dopravní nehodě, kdy za volantem v bezvědomí sedí mladá   

žena, jsou zde známky krvácení do dutiny břišní a roztříštěná pánev, které 

léčebné roztoky by jste podali nejdříve a jakou 

dávku? ....................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............

 Dívku srazilo na ulici projíždějící auto, dívka je při vědomí, ale stěžuje si na   

silnou bolest v oblasti stehna. Které léky by jste pacientce podali a v     jaké   

dávce? 

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Vyjíždíte k pacientovi, u kterého je hlášeno bezvědomí, nejeví známky   

života a volající tvrdí, že je cyanotický, ztuhlý a po těle má modrofialové 

skvrny, jakým způsobem budete pokračovat po příjezdu na místo? 

…............................................................................................................................

 Žena, 30 let, uklouzla po namrzlém chodníku, 6 měsíc těhotenství,   

prvorodička, plodová voda neodtekla, kontrakce po 5 minutách, začala 

silně krvácet, slabě cítí pohyby a udává bolesti v podbřišku. Jakým 

způsobem ženu zaléčíte?

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

 Kterými způsoby zajišťujete u pacientů žilní vstup?   

…...........................................................................................................................
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 Jak zajišťujete vyproštění, polohování, imobilizaci a bezpečnost pacienta?   

….............................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Můžete pacientovi aplikovat      Tramadol v kapkách?   

…...........................................................................................................................

 Podílíte se na přejímání, kontrole, uložení zdravotnických prostředků a   

prádla, na manipulaci s nimi a na jejich dezinfekci, sterilizaci a na zajištění 

jejich dostatečné zásoby?

…..........................................................................................................................

 Můžete pacienta ponechat v domácím léčení?   

…..........................................................................................................................

 U kterých otázek budete volat nejprve lékaře a u kterých budete nejprve   

jednat? 

…...........................................................................................................................

 Dnes, když už víte co toto povolání obnáší, po znalostech a zkušenostech,   

volili byste znovu stejné povolání? 

…..........................................................................................................................

Děkuji za spolupráci
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