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ÚVOD
Toto téma jsem si zvolil z důvodu, že práci dispečerů  velmi obdivuji a provoz 

zdravotnického operačního střediska mě  zajímá. V současné době  jsou na tuto práci 

kladeny vysoké nároky.  Dispečer musí umět po telefonu komunikovat s volajícím i ve 

stresových okamžicích, situaci správně vyhodnotit a dokázat poradit jak mají zachránci 

postiženému  poskytnout  první  pomoc  před  příjezdem  posádky.  Na  některých 

zdravotnických záchranných službách pracují záchranáři jak ve výjezdových skupinách, 

tak na i pozici dispečera zdravotnického operačního střediska, mají tedy náhled na obě 

tyto problematiky. 

V  teoretické  části  budu  v  prvních  kapitolách  popisovat  hlavní  úkoly 

zdravotnického operačního střediska, podmínky pro práci na zdravotnickém operačním 

středisku. Druhým důležitým bodem v mé práci je komunikace operátora s volajícím. 

Kapitola zahrnuje zásady správné komunikace, ale řadím sem například i komunikaci s 

opilými  volajícími.  Další  kapitola  pojednává o zásadách a chybách v  přijmu tísňové 

výzvy. Velkou pozornost teoretické části věnuji metodice telefonicky asistované první 

pomoci, jejíž součástí je i telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. V praktické 

části  budu  zjišťovat,  jaký  názor  mají  lidé,  kteří  volali  na  tísňovou  linku,  na  práci 

dispečerů. Dále jak na ně  dispečeři působili, zda se dispečeři dokázali  vcítit do  jejich 

situace.
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1 Cíle absolventské práce
1.1 Hlavní cíl

• seznámit s prací zdravotnického operačního střediska

1.2 Dílčí cíle
• seznámit s poskytováním telefonicky asistované první pomoci (TAPP)

• seznámit s poskytováním telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR)

• zjistit formou dotazníkového šetření schopnost poskytování první pomoci a zda 

respondenti volali na tísňovou linku
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2 Teoretická část

2.1 ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

2.1.1 Úloha zdravotnického operačního střediska

Operační  středisko  na  sebe  bere  úlohu  prostředníka  mezi  zdravotnickými 

odborníky a laiky. Přijímá tísňová volání a získává potřebné informace pro další činnost

zdravotnické  záchranné  služby.  Dále  koordinuje  činnost  výjezdových  skupin  a 

spolupracuje  s  dalšími  operačními  středisky  integrovaného  záchranného  systému. 

Poskytuje také odborné poradenství v oblasti zdravotnictví prostřednictvím telefonních 

hovorů. (4) Funkce zdravotnického operačního střediska je přesně popsána ve vyhlášce 

434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví  České republiky ze dne 28.  července 1992 o 

zdravotnické záchranné službě. Přímo o zdravotnickém operačním středisku pojednává 

§ číslo 5 (příloha č. 1). (1)

2.1.2 Podmínky pro práci na zdravotnickém operačním středisku

Podmínkou  pro  práci  na  zdravotnickém  operačním  středisku  (ZOS)  je 

bezúhonnost,  zdravotní  způsobilost  a  dosažené  vzdělání  odpovídající  podmínkám 

odborné způsobilosti,  což je dáno zákonem 96/2004 Sb.  MZ  ČR. (3)  Podle vyhlášky 

434/1992 Sb. Ministerstva zdravotnictví  České republiky ze dne  28.  července 1992 o 

zdravotnické záchranné  službě  zajišťují  činnost  zdravotnického operačního střediska 

zdravotničtí  pracovníci.  (1)  Podle  vyhlášky  55/2011  §17  patří  mezi  kompetence 

zdravotnických  záchranářů  a  sester  pro  intenzivní  péči  i  práce  na  zdravotnickém 

operačním  středisku.  Paragraf  108  uvádí,  že  zdravotnický  záchranář  vykonává  po 

získání  specializované  způsobilosti  operátora  zdravotnického  operačního  střediska 

činnosti podle paragrafu 17. Podle paragrafu 17 odst. 1 písm. n) zdravotnický záchranář 

může  přijímat,  evidovat  a  vyhodnocovat  tísňové  výzvy  z  hlediska  závažnosti 

zdravotního  stavu  pacienta  a  podle  stupně  naléhavosti,  zabezpečovat  odpovídající 

způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky. Dle paragrafu 17 

odst.  1  písm.  o)  může  zdravotnický  záchranář  provádět  telefonní  instruktáž  k 
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poskytování  první  pomoci  a  poskytovat  další  potřebné  rady  za  použití  vhodného 

psychologického přístupu. Obdobné kompetence mají i sestry v intenzivní péči (§55) a 

rovněž  všeobecné  sestry,  které  absolvovaly  specializovaný  kurz  Operační  řízení  v 

přednemocniční  neodkladné  péči  (dále  PNP).  (2)  Výcvik  nových  pracovníků  na 

pracovišti  začíná  obvykle  školením  zaměřeným  na  základy  telekomunikačních 

dovedností, dále obsluhou techniky a technologií. Pokračuje se zácvikem na pracovišti 

ve dvojici se zkušeným kolegou. Zaškolovací období by mělo být zakončeno zkouškou, 

kde „nový“  zaměstnanec ZOS prokáže,  že  může  pracovat  na  standardní  úrovni.  Po 

tomto procesu začíná zaměstnanec sbírat zkušenosti samostatnou činností a postupně 

praxí získává určité dovednosti důležité pro tuto práci. Zaměstnanec zdravotnického 

operačního střediska má možnost absolvovat dispečerský kurz probíhající v Praze a v 

Brně. (4,5)

2.1.3 Pracovní nároky na dispečera

Operátor ZOS by měl být komunikativní osobou, klidné a psychicky vyrovnané 

povahy. Operátor ZOS by měl svými komunikačními schopnostmi zvládnout situaci do 

příjezdu pomoci včetně telefonického vedení oživovacích pokusů. Operátor by se měl 

ve své profesi neustále vzdělávat. (6)

Práce operátora je velice náročná zvláště  v psychické oblasti. V letech 2003 a 

2005 roběhl výzkum zaměřený na syndrom vyhoření u pracovníků ZZS. Podle výsledků 

dotazníků jsou jednou z nejohroženějších skupin také pracovníci operačního střediska. 

Rizikovými  prvky  syndromu  vyhoření  je  vysoká  zodpovědnost,  velmi  krátká  doba 

potřebná  na  klíčová  rozhodnutí  a  často  i  mnoho  odpracovaných  hodin  nad  rámec 

pracovní doby. Práce pod časovým tlakem vede k vytvoření vysoké dávky stresu, která 

nemusí být pro zdravotnický personál zvládnutelná. Tito lidé jsou ohroženi celou řadou 

zdravotnických  problémů,  například  akutní  reakcí  na  stres  nebo  posttraumatickou 

stresovou poruchou.

Operátoři  se  někdy  dostávají  do  tzv.  dvojího  tlaku.  První  tlak  je  ze  strany 

volajících, kteří  jsou v napětí  a reagují  verbálně  agresivně  a druhý tlak je ze strany 

posádek, které se vyjadřují k vhodné indikaci k výjezdu. (7)
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2.1.4 Stres dispečera

Stres  vzniká  v  situaci,  kterou  dotyčný  neumí  řešit  a  musí  pod  tlakem  času  a 

odpovědnosti improvizovat. Mezi příčiny stresu dispečera patří neustále hrozící riziko 

chyby, kdy omyl vyjde najevo a již nelze napravit. Dále je to špatná organizace práce, to 

znamená  nevhodné  pracovní  podmínky  ze  strany  zaměstnavatele  (např.  Špatná 

čitelnost monitorů). Stres dispečera a z toho vyplývající nejistota při rozhodování jsou 

umocněny  špatným  nebo  i  žádným  výcvikem,  či  systémovou  chybou  v  profesní 

přípravě.  Stresovým  faktorem  může  být  i  to,  že  dispečer  nedokáže  postiženému 

aktivně  pomoci.  Možnou příčinou stresu bývá také trvalé nedocenění práce,  jak od 

výjezdových  skupin, tak od volajících lidí. (4)
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2.2 KOMUNIKACE OPERÁTORA S VOLAJÍCÍM

2.2.1 Volání z první, druhé a třetí ruky

Hovory  dělíme podle  vztahu  volajícího  a  zachraňovaného.  Volající  může  být 

zároveň  raněným,  tzv.  volání  z  první  ruky.  U  tohoto  volání  je  velice  důležité  co 

nejrychleji  zjistit  místo  události  v  případě  hrozícího  zhroucení  organismu.  Volání  z 

druhé  ruky  je  častější.  Ve  většině  případů  poskytuje  přesnější  informace. 

Nejkomplikovanější získání přesných informací je od volajícího, který není přítomen na 

místě události. Například, když vrátný volá, že jej pouze pracovníci požádali o zavolání 

záchranné  služby,  nebo  při  předávání  hovoru  mezi  dalšími  složky  integrovaného 

záchranného systému. Jedná se o tzv. volání z třetí ruky.

2.2.2 Zásady správné komunikace

Základem správné komunikace je rychlá odezva na příchozí hovor. Odezva na příchozí 

hovor by neměla trvat déle než několik sekund. Pro volajícího v nouzi je každá vteřina 

jako věčnost a prohlubuje u něho stres a dispečera staví do nevýhodné pozice. Dalším 

správným krokem je srozumitelné představení sebe a operačního střediska. Tón první 

věty by měl být zvolen co možná nejoptimističtější. Právě v této fázi přejímá dispečer 

řízení hovoru. Přístup k volajícímu by měl být jako k rovnocennému partnerovi, což 

znamená nepodceňovat jeho názor, nepoučovat a neklást řečnické otázky. Dispečer by 

se měl vcítit do situace volajícího a dát mu najevo, že rozumí jeho problému. Klidný, 

pozitivní a věcný přístup je profesionální. Kladené otázky by měly být jednoznačné a 

formulované podle mentální schopnosti volajícího (např. u dětí).  Je lepší položit jen 

jednu otázku, aby bylo jasné, na co má volající odpovídat. Další zásadou je vyvarování 

se slangových a odborných medicínských výrazů. Také je důležité získávat jenom ty 

informace,  které jsou směrodatné pro rozhodování  a  řízení  zásahu.  Pokud dispečer 

vyhodnotí jakou má daná situace prioritu a kam a kterou výjezdovou skupinu poslat,  

předá výzvu k vyřízení a informuje volajícího, že pomoc je na cestě. Poté u volajícího 

pokračuje ve zjišťování dalších informací.  Chce-li  dispečer volajícího pověřit nějakou 

činností, měl by užívat slovo „prosím“ a na závěr hovoru za  činnost poděkovat. Není 

dobré podávat nepravdivé informace. Například oznámit volajícímu, že sanitka je již na 
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cestě, a ta přitom ve skutečnosti ještě předává předchozího pacienta v nemocnici. Díky 

déle trvajícímu dojezdu záchranné služby bude volající ve větším stresu a posádka se 

stane hromosvodem jeho nespokojenosti. Po získání veškerých potřebných informací a 

podání případných instrukcí je dobré volajícího vyzvat k zavěšení telefonu.

2.2.3 Zdánlivě nepatřičná nebo zlomyslná volání

Nepatřičné volání  je  nechtěné  vytočení  tísňové  linky.  Zlomyslná  a  obtěžující 

volání představují krátké hovory, které obsahují vulgarismy, výčitky, výhrůžky, sexuální 

sdělení nebo volající nic neříká a pouze naslouchá. U volání, kde nikdo nehovoří a jsou 

slyšet jen okolní ruchy, jde ve výjimečných případech o volající osobu, která z nějakého 

důvodu  hovořit  nemůže.  Taková  volání  mohou  být  zpravidla  od  starých  lidí  se 

sluchovými nebo hlasovými problémy, od dětí, od lidí pod vlivem alkoholu nebo od 

cizinců.

Lidé  pod  vlivem  alkoholu  mohou  být  svědky  závažné  události,  a  proto  je 

důležité  danou  výzvu  ověřit.  Někdy  se  zdá,  že  volající  je  přiopilý,  zmatený  nebo 

vulgární,  ale nemusí být skutečně  opilý.  Může se jednat o cévní mozkovou příhodu 

nebo hypoglykémii. Příjem tísňového volání od starého  člověka s handicapem sluchu 

nebo hlasu vyžaduje trpělivost dispečera a správnou artikulaci slov. Výzva může být 

přijata i prostřednictvím textové zprávy.Oznamovateli výzvy jsou často i děti. Dispečer 

by měl hovor přizpůsobit věku dítěte a cílenými otázkami zjistit, zda jde o žert nebo o 

reálnou výzvu.  Stává  se,  že  děti  volají  na záchrannou službu spíše pro pobavení.  V 

uzavřených  cizineckých  komunitách  jsou  velké  problémy  s  přivoláním  zdravotnické 

pomoci.  Dospělí  mluví  spíše  svým  rodným  jazykem  a  nemusí  být  schopni  si  sami 

přivolat  záchrannou  službu.  Děti  díky  navštěvování  školy  umí  tísňové  volání 

přetlumočit.

Dalším  problémem  je  nekomunikativní  volající.  Úloha  dispečera  je  uklidnit 

situaci  a  snažit  se  volajícího  získat  na  svoji  stranu  pomocí  empatie.  Když  hovor 

vygraduje  k  úplné  neschopnosti  volajícího  poskytnout  nějaké  reálné  informace,  je 

dobré hovor buď předat jinému dispečerovi, nebo zavěsit a zavolat znovu. Každopádně 

je tento hovor velmi náročný pro obě strany. (4)

12



2.3 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

2.3.1 Systém tísňových linek v ČR

Začátkem sedmdesátých let minulého století byla v ČR zavedena tři celostátně 

známa čísla 150 (hasiči), 155 (záchranná služba), 158 (policie). V devadesátých letech 

se k nim přidalo číslo 156 (městská policie) a po rozvoji mobilních sítí GSM i univerzální 

tísňové číslo 112.

Univerzální číslo 112 je snadno zapamatovatelné. Jeho obsluhu ve 14 lokalitách 

ČR zabezpečuje Hasičský záchranný sbor. Pomocí této tísňové linky je možné dovolat 

se pomoci v celé EU a v téměř celém zbytku Evropy. K dovolání se na linku 112 není 

potřeba SIM karta, ale musí být dostupný alespoň jeden mobilní operátor. Linka 112 je 

vhodná  pro  cizince,  pro  osoby  s  neznalostí  jednotlivých  čísel  a  v  situacích,  kdy  je 

potřeba aktivovat více složek IZS.

Pokud řešení tísňového volání potřebuje zdravotní pomoc a indikaci, pracovník 

linky 112 po zjištění základních informací přepojí hovor na ZOS. Tímto přesměrováním 

ale dojde k  časovému prodlení a někdy i ke zkreslení informací. Proto se v takových 

situacích doporučuje volat rovnou přímé číslo zdravotnické záchranné služby 155.

2.3.2 Zásady pro příjem tísňové linky

Každý hovor na tísňovou linku by měl ze strany dispečera začínat identifikací 

druhu záchranného systému a místa služby, tedy kam se volající dovolal (př. Záchranná 

služba Praha). Dispečer by měl verbálně vyjádřit nabídku pomoci a převzít iniciativu v 

hovoru.  K  úspěšnému  přijetí  tísňové  výzvy  patří  uklidňující  a  vstřícný  tón  hlasu. 

Nejdůležitějším krokem u příjmu tísňového hovoru je  zjistit  kontakt  na volajícího a 

lokalizovat místo události. Dalším krokem je ověřit si, zda volající opravdu potřebuje 

zdravotnickou pomoc. Pokud se jedná o zdravotnickou tíseň, měl by dispečer zjistit, co 

se  přesně  stalo,  v  jakém stavu  se  postižený  nachází  a  podle  toho  klasifikovat  stav 

situace. Klasifikace je nutná k určení rozsahu události, naléhavosti zásahu a odbornosti 

výjezdové  skupiny.  Dispečer  také  poskytuje  volajícímu potřebné informace  a  podle 

dané  situace  také  i  instrukce  k  dalším  činnostem  do  příjezdu  výjezdové  skupiny. 

Stanovení diagnózy není cílem příjmu tísňové linky. Stanovení diagnózy je často obtížné 
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i při přímém kontaktu s pacientem a dostupnosti vyšetřovacích metod. Obecné schéma 

toku  informací  během  zpracování  tísňového  volání  je  znázorněno  v  příloze  č.  2. 

Vyhodnocení případu je velmi náročná záležitost, jelikož nesprávná klasifikace může 

znamenat  smrt pacienta.  Zvláště  jedná-li  se o případy jako je náhlá zástava oběhu, 

příznaky  akutního  infarktu  myokardu,  příznaky  cévní  mozkové  příhody,  závažná 

dušnost a závažné trauma. Těchto pět nejzávažnějších stavů  podle expertní skupiny 

iniciativy  Europan  Emergency  Data  Project  dostalo  název  First  Hour  Quintet.  Což 

znamená, že jde o stavy vyžadující řešení v rámci tzv. „zlaté hodiny“. Rychlá odezva na 

příchozí  hovor  je  základ.  Pokud  volající  čeká  déle  než  tři  zazvonění,  vzrůstá  u  něj 

nervozita a může být nepříjemný a vulgární.

2.3.3 Chyby při příjmu tísňové výzvy

První  chybou je vyptávání  se volajícího na otázky,  které nesouvisí  s  řešením 

aktuální situace. Například otázka: „ Proč jste nešli k doktorovi už včera?“ Další chybou 

je, že dispečer řeší pouze část sdělené informace. Například: „ Paní omdlela a rozbila si 

hlavu.“ Dispečer řeší rozbitou hlavu a dál nezjišťuje, co mohlo být příčinou mdloby.

Mezi  chyby  také  patří  podcenění  typických  situací,  jako  je  bezvědomí  u 

diabetika, což je dispečerem, bez dalšího vyptávání, klasifikováno jako hypoglykémie. 

Dále nedůvěra ke stanovené diagnóze laikem, například u stanovení infarktu. A naopak 

věříme volajícímu, že nejde o zas tak závažný stav,  zejména zdá-li  se být postižený 

opilý.

2.3.4 Předání tísňové výzvy

Po  vyhodnocení  tísňové  výzvy  může  dispečer  požádat  o  pomoc  další  složku 

integrovaného záchranného systému. Pomoc Hasičského záchranného sboru se využívá 

při  vyproštění  pacienta  u  autonehod,  u  chemických  havárií,  u  požárů  a  u  špatně 

řešitelného transportu pacienta. Policie je vyžadována u autonehod, u agresivních lidí, 

u nejasných úmrtí, u rvaček, u opilců aj. Zvláště tedy u případů, kdy je nutné chránit 

posádku před fyzickým napadením.
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2.4 Poskytování instukcí volajícím lidem

2.4.1 Význam instrukcí poskytovaných volajícím lidem

Důležitou součástí příjmu a vyhodnocení tísňové výzvy je poskytnutí instrukcí k 

první pomoci. Instrukce mohou být negativní, tedy  čeho se má zachránce vyvarovat 

nebo  pozitivní,  pokyny  k  tomu  co  má  volající  udělat.  Tyto  instrukce  by  měly  být 

součástí příjmu každé tísňové výzvy. Hlavními účely poskytování instrukcí jsou: Uklidnit 

volajícího ujištěním, že pomoc je již na cestě a jasně jej informovat o tom, co se bude 

dít dál.

• Snížit riziko dalšího poškození jak pacienta, tak zachránců.

• Podle situace instruovat svědky k provedení první pomoci.

• Zajistit  optimální  podmínky  pro  zásah  –  zabezpečit  přístupovou  cestu  k 

pacientovi, připravit léky, zdravotnickou dokumentaci, zajistit zvířata.

• Zaměstnat osoby na místě užitečnou činností. (8, 4)

2.4.2 Základní rady k poskytnutí první pomoci

Důležitá  úloha  operačního  střediska  je  poskytnutí  asistované  pomoci  po 

telefonu. Poskytnutí TAPP je upraveno Metodickým postupem č. 12 ČLS JEP – spol. UM 

a  MK.  Tento  metodický  postup  instruuje  podle  situace  a  možností  volajícího  jak 

poskytnou  první  pomoc  postiženému.  Pro  nejzávažnější  situace  mývají  operační 

střediska přesné konkrétní postupy, které jsou součástí provozních pokynů. Jedná se o 

zástavu krevního oběhu, dušení, tepenné krvácení, poleptání, popálení, intoxikace a 

porod.
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Situace Instrukce

Situace Instrukce
Náhlá zástava oběhu Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (viz dále)
Dušení z 

obstrukcedýchacích cest

Vypuzovací  manévry,  uvolnění  dýchacích  cest,  umělé 

dýchání
Bezvědomí se 

zachovalým dýcháním

Při jistotě stran kvality dýchání stabilizovaná poloha, jinak 

ponechat pacienta v poloze, v jaké se nachází! Pokud leží 

nedávat  nic  pod  hlavu  (!!!).Důsledně  sledovat  stav 

dýchání.
Dopravní nehody, pády a 

ostatní traumata

Prioritou  je  zástava  tepenného  krvácení  a 

obnovení/udržení průchodnosti dýchacích cest. Pokud to 

není nutné (postižený dýchá), nehýbat! V případě potřeby 

manipulace s postiženým vždy šetrně  s fixací hlavy vůči 

tělu. Pokud možno přikrýt (udržení teploty)!

Zřetelně označit místo nehody – bezpečnost zraněného i 

zachránců!
Krvácející rány Zástava masivního krvácení, krytí pokud možno sterilním 

materiálem. Použít gumové rukavice.
Intoxikace požitím Podle  povahy  látky  vyvolat  nebo  naopak  zabránit 

zvracení, podání tekutin atd.
Popálenina Lokální chlazení popáleného místa
Poleptání, zasažení 

chemikálií

Podle  chemické  podstaty  mechanicky  očistit,  nebo 

opláchnout proudem vody.
Cizí těleso Pokud  to  není  nutné  pro  manipulaci  s  pacientem, 

nevyndávat.
Náhlé zhoršení chronické 

nemoci

Asistované  podání  emergentní  medikace,  pokud  jí  má 

pacient k dispozici.
Porod Asistence  u  porodu,  vyčištění  dýchacích  cest 

novorozence, péče o novorozence (udržení tepla!!!)
Všeobecně Bezpečnostní  instrukce  pro  zachránce.  Udržování 

optimální tělesné teploty. Poloha adekvátní potížím.

Při  poskytování  instrukcí  se  musí  dbát  na  to,  aby  zachránce  nebyl  vystaven 

nepřiměřenému  riziku,  případně  aby  byl  o  možném  riziku  informován.  V  tomto 

postupu se dále uvádějí obecné pokyny pro manipulaci s pacientem. Je-li postižený při 

vědomí, dýchá a svým konáním se zjevně  neohrožuje, je nejlépe nechat postiženého 
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zaujmout polohu jemu vyhovující. Je-li v bezvědomí a dýchá a jeho poloha jej sama o 

sobě  neohrožuje,  je  dobré ponechat  jej  v  této poloze.  Nepřetržitě  kontrolovat  stav 

dechu. V případě  zvracení otočit postiženého co nejrychleji na bok. Do stabilizované 

polohy otáčet jen ty pacienty, u kterých není pochybnost o kvalitě dýchání a ani není 

jejich  stav  způsoben  traumatem.  Mimořádnou  pozornost  je  potřeba  věnovat 

monitorování dechu a barvy kůže. (9)
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2.5  TELEFONICKY  ASISTOVANÁ  NEODKLADNÁ  RESUSCITACE 

(TANR)

2.5.1 Neodkladná resuscitace

„Neodkladná resuscitace je souborem na sebe navazujících léčebných postupů 

sloužící  k  neprodlenému obnovení  oběhu  okysličené  krve  u  osoby  postižené  náhlou  

zástavou krevního oběhu (NZO) s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména  

mozek a myokard.“ Podle metodického pokynu ČLS JEP – spol. 

UM a MK s názvem Neodkladná resuscitace, se základní neodkladná resuscitace 

skládá  ze  třech  základních  úkonů.  Prvním  úkonem  je  zhodnocení  stavu  vědomí  a 

zajištění  průchodnosti  dýchacích  cest.  Druhým  krokem  je  zajištění  a  zhodnocení 

dýchání  a  posledním  úkonem  je  zhodnocení  a  zajištění  cirkulace.  Neodkladnou 

resuscitaci  by  měli  umět  poskytovat  všichni  občané  bez  speciálních  pomůcek.  K 

poskytování základní neodkladné resuscitace je důležitý celospolečenský výcvik laiků. K 

základní NR též patří použití automatického externího defibrilátoru. (11)

2.5.2 Definice a význam telefonicky asistované neodkladné resuscitace

Pojmem telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace rozumíme telefonickou 

instruktáž  volajících  na  místě  vzniku  pravděpodobné  náhlé  zástavy  oběhu  (NZO). 

Dispečer poskytne základní instrukce, a pokud je to možné udržuje s volajícím kontakt 

až do příjezdu výjezdové skupiny. Může tak průběžně  monitorovat situaci, motivovat 

zachránce,  opravit  případné  nedostatky  a  zajistit  optimální  organizaci  na  místě 

události.(9,12) [www.med.muni.cz, 1]

V  roce  1977  vznikl  ve  Spojených  státech  systematický  protokol  zahrnující 

telefonickou podporu neodkladné resuscitace, první pomoc u obstrukce dýchacích cest 

cizím tělesem, zástavu tepenného krvácení a první pomoc při porodu v chodu. Tato 

metodika se nazývá „ Dispatch life support“. Autorem byl Dr. Jeff Clawson za Salt Lake 

City. Termín „ Dispatch life support“ je obdobným termínem k již zavedeným pojmům 

„Basic  life  support“  (základní  neodkladná  resuscitace)  a  „Advanced  life  support“ 

(rozšířená neodkladná resuscitace). Tato metodika vznikla pro kvalitnější poskytování 

laické  neodkladné  resuscitace.  Každému  svéprávnému  jedinci  by  mělo  být  vlastní 

poskytnout první pomoc. Podle doporučeného postupu č. 12 ČLS JEP – spol. UM a MK v 
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okamžiku náhlé, život ohrožující příhody je jen menšina lidí připravena „sama od sebe“ 

začít resuscitovat. Ať už z důvodu nerozpoznání zástavy, neznalosti účinných postupů, 

esteticko-hygienickým  překážkám  nebo  kvůli  panické  reakci  a  „bloku“  jednání.  U 

pacientů  s  náhlou  zástavou  dechu  nebo  oběhu  je  laická  neodkladná  resuscitace 

důležitá nejen pro samotné přežití, ale má zásadní význam na kvalitu života po úspěšné 

resuscitaci  záchrannou  službou.  Laická  kardio-pulmo-cerebrální  resuscitace  (KPCR) 

prodlužuje interval  minimálního přísunu kyslíku k  mozkovým buňkám a tím zvyšuje 

šanci  na kvalitní  přežití,  tj.  Přežití  s  žádnými,  nebo jen minimálními  neurologickými 

následky. Pokud se do mozku nepřivádí okysličená krev, začínají mozkové buňky po 5 

minutách nenávratně  odumírat. Studie z Prahy a Stockholmu prokázaly, že TANR má 

příznivý vliv na osud resuscitovaných pacientů v terénu. Zvyšuje naději na přežití NZO v 

terénu až o 50%.(4, 12, 13)

2.5.3  Indikace  a  kontraindikace  telefonicky  asistované  neodkladné 

resuscitace

TANR  je  indikována  při  náhlé  zástavě  dechu  nebo  oběhu.  Častější  primární 

příčinou selhání životních funkcí je zástava oběhu. Méně obvyklou primární příčinou je 

náhlá  zástava  dechu.  Jelikož tyto  dvě  funkce spolu  úzce souvisí,  projevují  se  náhle 

vzniklým bezvědomím spojeným s bezdeším, což je v praxi nejčastější indikace TANR. 

Náhle a nečekaně  vzniklé bezvědomí a bezdeší  popisujeme jako nulovou spontánní 

aktivitu s výjimkou lapavých dechů.

Kontraindikacemi TANR jsou zejména: jisté známky smrti, trauma neslučitelné 

se  životem,  terminální  stav  nemocného,  reálné  nebezpečí  hrozící  zachránci,  zjevná 

mentální či fyzická neschopnost volajícího resuscitovat (pozor u dětí – nepodceňovat), 

zcela nespolupracující volající, volání „z třetí ruky“ a vlivem TANR by došlo k prodlení 

ve vyslání výjezdové skupiny.(4)
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2.5.4  Technické,  personální  a  organizační  podmínky  pro  telefonicky 

asistovanou neodkladnou resuscitaci

Metodiku TANR lze použít pouze tehdy, pokud jsou pro ni vytvořené vhodné 

podmínky. Naprostou nutností je zajistit, aby poskytování TANR nevedlo ke zdržení ve 

vysílání  pomoci  a  ani  nesmí  ohrozit  příjem dalších volání  na  tísňovou linku.  To  lze 

zajistit  jak datovým přenosem údajů  výjezdovým skupinám, tak vhodnou organizací 

práce.  Vhodné  je  rozdělení  úloh  na  „call-takera“,  který  komunikuje  s  volajícími  a 

„dispečera“ zajišťujícího organizační řízení prostředků ZZS. Pokud je nutná komunikace 

„call-takera“ s výjezdovou skupinou, je možné poskytnutí TANR při zpětném volání.

Základem úspěchu je  přesná metodika  TANR,  podle  které  se  call-takeři  řídí. 

Kvalitní  vstupní  výcvik  a  pravidelná  opakovací  školení  call-takerů  jsou  zásadní 

předpoklady pro úspěch. Zpětnou vazbu zajistí monitorování kvality a vyhodnocování 

účinnosti metodiky. Právě  odstranění nedostatků  a motivace pracovníka je základem 

pro úspěšné zavedení programu TANR. (4, 14)

2.5.5 Identifikace náhlé zástavy oběhu (NZO)

Mezi  základní  znaky  NZO  patří  nápadná  dynamika  stavu  (náhlý  kolaps), 

bezvědomí,  bezdeší  nebo  „lapavé“  dechy  a  nulové  projevy  spontánní  aktivity. 

Identifikace  NZO  není  ve  všech  případech  zcela  jednoznačná.  Matoucím  prvkem 

mohou být křeče, které se u pacientů s NZO objevují jako následek hypoxie centrálního 

nervového systému, ale mohou být následkem jiného děje a to je velmi těžké rozlišit. 

Za  časovou  ztrátu  považujeme  pátrání  po  „pulsu  na  karotidách“.  Zásadní  pro 

identifikaci  NZO  je  ověření  dýchání.  „Ve  shodě  s  doporučeními  Evropské  rady  pro  

resuscitaci  platí,  že  pacient,  který  nevyvíjí  žádnou  spontánní  aktivitu  s  výjimkou  

agonálních  dechů  je  považován  za  osobu  s  NZO.“  (9)  „Lapavé“  dechy  představují 

největší úskalí identifikace NZO. Pokud se dispečer zeptá, zda postižený dýchá, dostane 

se mu pozitivní odpovědi s popisem agonálních dechů. Až u 50 % postižených s NZO 

jsou tyto dechy přítomny v době tísňového volání. (15) Typickými znaky terminálních 

(lapavých)  dechů  jsou  nepřirozeně  dlouhé  intervaly  mezi  jednotlivými  nádechy, 

prodloužený  výdech  často  doprovázený  chrčivými  projevy.  V  pozdějších  fázích  se 

projevují  neúčinné  pohyby  pomocných  dýchacích  svalů  a  dochází  k  postupnému 
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odeznívání aktivity s občasným „lapnutím“ po dechu nebo jen k otevření úst. Jestliže 

jsou  lapavé  dechy  rozpoznány  a  je  zahájena  laická  resuscitace,  přítomnost  těchto 

dechů má příznivý vliv na přežití. Nejrůznější studie udávají, že gasping (lapavé dechy) 

u pacienta s NZO zlepšuje prognózu z hlediska obnovy hemodynamicky efektivní akce 

srdeční (ROSC) na místě a také i z hlediska kvality přežití. Gasping má pozitivní vliv na 

změny nitrohrudního tlaku, zvyšuje venózní návrat, aortální tlak a srdeční výdej. Dále 

má  příznivý  vliv  na  mozkovou  cirkulaci  snížením  nitrolebního  tlaku  a  zvýšením 

karotické perfuze.(16) Jestliže se do šedesáti sekund nepodaří objasnit stav vědomí a 

dýchání, i když je volající u pacienta, postupuje se, jako kdyby šlo o NZO. V praxi se 

stává, že dispečer rozhodne zahájení TANR i v případech, kde se nejedná o NZO. Je to 

zpravidla  u  osob  intoxikovaných  látkou  tlumící  dechové  centrum  a  výjimečně  u 

postižených cévní mozkovou příhodou.

2.5.6  Postup  pro  provádění  telefonicky  asistované  neodkladné 

resuscitace u náhlé zástavy oběhu

2.5.6.1 Základní kroky

Prvním krokem je uložení postiženého na záda. S tím souvisí uvolnění dýchacích 

cest  mírným  záklonem  hlavy.  Dalším  úkonem  jsou  komprese  hrudníku.  Provádí  se 

uprostřed hrudníku, na hrudní kosti v úrovni prsních bradavek, nataženýma rukama 

propnutýma v loktech. Stlačuje se do hloubky 5-6 cm s rychlostí asi 2 krát za sekundu. 

Pro správné posouzení tempa kompresí je dobré, když masírující nebo volající nahlas  

počítá. Důležité je dbát na nepřerušování kompresí a, pokud to jde, snažit se posílit 

počet  zachránců  na  místě  události.  Pokud  se  stav  postiženého  během  resuscitace 

změnil, objevily se spontánní pohyby končetin nebo postižený začal dýchat normální 

frekvencí,  masáž lze přerušit kvůli  ověření stavu nejvýše 1 krát za minutu na deset 

sekund. Pokud je na místě  zdravotník nebo vyškolený laik provádí mezi kompresemi 

dýchání z plic do plic v poměru 30 : 2. Délka vdechu a výdechu je asi jedna sekunda, 

přičemž podání dvou vdechů s uvolněním dýchacích cest by nemělo trvat déle než 10 

sekund. (10) Základní schéma u zástav pravděpodobně kardiálního důvodu u dospělých 

podle  doporučeného  postupu  ČLS  JEP:  4  minuty  nepřetržité  masáže,  po  kterých 
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následuje  masáž  s  ventilací  v  poměru  100:2  až  do  příjezdu  výjezdové  služby.  U 

ostatních zástav je doporučeno provádět 30 kompresí : 2 vdechy (9) Je-li to možné, 

vyzve operátorka zachránce po 1-2 minutách k vystřídání.  Neboť  provádění KPCR je 

velmi  náročné.  Při  dostatečném počtu  zachránců  by  jeden měl  zajistit  přístupovou 

cestu pro výjezdovou skupinu.

2.5.6.2 Specifika provádění telefonicky asistované neodkladné resuscitace u kojenců 

a malých dětí

Při  nálezu  kojence  v  bezvědomí  by  měl  být  proveden  vypuzovací  manévr. 

Provádí  se  u  případů,  kde  nelze  vyloučit  obstrukci  dýchacích  cest  cizím  tělesem. 

Kojenec se položí na ruku hlavou dolů a údery mezi lopatky se zachránce snaží vypudit 

cizí těleso. Dalším krokem je mírné podložení zad mezi lopatkami (např. plenou). Tento 

úkon slouží k uvolnění dýchacích cest. Umělé dýchání se provádí do úst i nosu současně 

s menším objemem a vyšší frekvencí než u dospělých. Pokud se objeví „lapavé“ dechy a 

trvají  po celou dobu resuscitace, není potřeba podávat dýchání z plic do plic, jen je 

nutné nepřestávat v kompresích hrudníku. Komprese se provádí pouze dvěma prsty s 

frekvencí nejméně 100 za minutu a do hloubky cca 2 cm. (4)

2.5.6.3 Taktika telefonicky asistované neodkladné resuscitace

Taktika TANR spočívá v dodržování obecných postupů pro příjem tísňové výzvy. 

To znamená klidný, vstřícný přístup a empatická komunikace. Hovor by měl být  řízen 

dispečerem,  nikoliv  volajícím.  Dále  jsou  potřebné  odborné  znalosti  dispečera  a 

systematičnost  práce.  Dispečer  by  měl  průběžně  ověřovat,  jak  jsou  jeho  instrukce 

plněny v praxi. Sdělování pokynů  volajícímu by mělo být vedeno klidným a zároveň 

důrazným hlasem. Pokud volající váhá nebo odmítá spolupráci, je potřeba přimět jej 

alespoň k jednoduchým úkonům. Jako například k uvolnění dýchacích cest a k nepřímé 

masáži. Když volající nechce poskytnut dýchání z plic do plic, dispečer by ho do této 

činnosti neměl nutit. Velkou chybou je volajícímu vyčítat jakoukoliv činnost konanou v 

dobré víře, např. podložení hlavy. Ideální případ pro záchranu postiženého je ve dvou 

zachráncích. Jeden jenom komunikuje s dispečerem, tlumočí jednotlivé pokyny a také 

zprostředkovává zpětnou vazbu. Když je volající s postiženým sám, je dobré sehnat z 
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okolí pomocníky. Pokud tento pokus selže, je nejlepším řešením podrobně instruovat 

volajícího a hovor ukončit. Po podání instrukcí zachránci by měl být hovor dispečerem 

ukončen. V opačném případě zachránce v hovoru setrvává, a buď si telefon přidržuje 

ramenem, nebo jej odloží mimo, což je častější případ. Tím se dispečer ocitá poněkud 

„mimo hru“ a nemá možnost komunikaci znovu navázat.  Vhodné je zajistit přístup k 

postiženému, jako odemknout dům, zavřít psa. Pokud je volající sám, pošle jej dispečer 

zajistit  přístup  těsně  před  příjezdem  výjezdové  skupiny.  Velmi  důležitá  je  také 

psychická  podpora  volajícího,  průběžné  povzbuzování  a  opakování  významu  laické 

KPCR. Po příjezdu posádky na místo dispečer poděkuje zachráncům a ukončí hovor.

2.5.7 Nejčastější chyby při telefonicky asistované neodkladné 
resuscitaci

2.5.7.1 Nerozpoznání náhle zástavy oběhu (NZO)

Nejčastější příčinou selhání identifikace NZO je nesprávné vyhodnocení stavu 

dýchání.  Zejména  zaměnění  terminálních  dechů  za  normální  dýchání.  Druhou 

nejčastější příčinou je záměna NZO s epileptickým záchvatem. Dále se podceňuje vznik 

bezvědomí v prostředí, kde je „typická“ jiná příčina poruchy vědomí (opilost-hospoda). 

Mezi  chyby  také  patří  akceptování  neověřené  diagnózy  volajícího  a  akceptování 

vysvětlení od volajícího, kde chybí objektivizace stavu životních funkcí. Další chybou u 

rozpoznávání  NZO  je  podcenění  „kolapsu“  u  mladých  lidí.  Náhlá  zástava  oběhu  u 

mladých osob je vzácná, ale není nemožná. Jedná se především o pacienty s vrozenými 

vadami nebo zánětlivými onemocněními srdce. Mezi chyby při poskytování TANR také 

patří  podcenění  informací  při  volání  „z  třetí  ruky“  a  opakované  zjišťování  stavu 

pacienta, kdy se dispečer znovu a znovu přesvědčuje, zda jde skutečně o NZO.

2.5.7.2 Neidentifikování akutní obstrukce dýchacích cest

K této situaci dochází zejména u dětí. Zpravidla volající uvádějí, že je dítě modré 

a v „bezvědomí“, ale neřeknou, že se dítě  dusilo. Většina bezvědomí u dětí je právě 

způsobena obstrukcí dýchacích cest (není tomu tak ve spánku). U velmi starých osob se 

může  jednat  o  obstrukci  způsobenou  potravou.  Právě  u  starých  lidí  se  může 

považovattento stav za náhlou zástavu oběhu.
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2.5.7.3 Nesprávná taktika a technika TANR

Tyto  chyby  jsou  často  následkem  chyb  uvedených  ve  dvou  předchozích 

odstavcích. Patří sem např. nezdůraznění volajícímu, že pomoc je již na cestě. Dalším 

problémem je rozpačitý postup bez jasné linie hovoru, volající tedy neví, co se bude 

dít. Chybné je používání odborných, nepřesných či matoucích výrazů (masírujte srdce). 

Při podávání více jak dvou pokynů současně, si volající většinou není schopen zafixovat 

postup  pomoci.  Pokud  se  dispečer  řídí  při  poskytování  TANR  jen  nejzřetelnější 

„známkou“ zástavy oběhu, tedy bezdeším, vedou instrukce spíše k poskytnutí umělého 

dýchání než k zahájení resuscitace. Zbytečný je požadavek dispečera na ověření zástavy 

oběhu hmatáním pulsu.  Řadí se sem také nedostatečná kontrola způsobu provádění 

resuscitace. Postup resuscitace by se měl kontrolovat, i když zachraňující tvrdí, že KPCR 

ovládá. S tím souvisí i sdělení volajícího, že na místě  je zdravotník, který ale nemusí 

vědět, co má dělat.

2.5.8 Hraniční stavy vysoce podezřelé z náhlé zástavy oběhu (NZO)

Za hraniční stav můžeme označit bezvědomí se zachovalým dýcháním. Je přitom 

důležité zjistit, o jaké dýchání jde. Tzv. „lapavé dechy“ jsou jenom sporadické dechy, 

ale  jedná  se  jenom  o  pohyby  připomínající  dechové  úsilí.  Zachované  dýchání  v 

bezvědomí může nastat u řady pacientů (např. u intoxikace látkami tlumícími vědomí, 

u pacientů s CMP či úrazem hlavy). Předcházelo-li bezvědomí náhlé zhroucení, je třeba 

považovat situaci za mimořádně rizikovou. Pravděpodobnost primárně kardiální příčiny 

NZO stoupá s věkem a u mužů  nad 35 let resp. u žen nad 45 let je již převažující. 

Úrazové a další příčiny jsou ve vyšších věkových skupinách méně časté. U pacientů  v 

rizikovém věku by měl dispečer za 1-2 minuty ověřit stav pacienta zpětným voláním. U 

pacientů ve věku nad 35 let se křeče s bezvědomím považují za stav s vysokým rizikem 

NZO.  Nicméně  křeče  mohou  být  i  v  nižším  věku  projevem  hypoxie  centrálního 

nervového systému. Je potřeba volajícího důkladně  instruovat a ověřit stav zpětným 

voláním.
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2.5.9 Náhlá zástava dechu 

Mezi  typické příčiny náhlé  zástavy  dechu lze  zařadit  obstrukci  dýchacích cest  cizím 

tělesem,  obstrukci  dýchacích  cest  po  ztrátě  reflexů  následkem  úrazu  hlavy  nebo 

akutního onemocnění CNS a zástavu dechu při intoxikacích látkami tlumícími dechové 

centrum.  U  kojenců  je  dušení  z  obstrukce  dýchacích  cest  nejčastější  indikací  pro 

poskytnutí  resuscitace  (uvolnění  dýchacích  cest,  umělé  vdechy).  Často  se  jedná  o 

aspiraci jídla, cizího tělesa a aspiraci žaludečního obsahu. Typické situace podezřelé z 

náhlé zástavy dechu jsou: Bezvědomí u nejmenších dětí. Neefektivní snaha o usilovný 

nádech  (dávení).  Promodralá  barva  a  bezvědomí  u  pacientů  po  úrazu  či  u 

intoxikovaných pacientů  Poskytnutí první pomoci spočívá v uvolnění dýchacích cest, 

provedení vypuzovacích manévrů  a poskytnutí „umělého dýchání“. Je-li první pomoc 

provedena rychle a správně, je její účinnost velmi vysoká. Ale pokud je situace nejasná 

a první pomoc nevede ke zlepšení stavu, postupujeme, jako kdyby se jednalo o náhlou 

zástavu oběhu.

2.5.10 Další stavy potenciálně vyžadující TANR

Události klasifikované jako bolesti na hrudi pravděpodobně kardiálního původu 

znamenají největší potencionální nebezpečí vzniku NZO, zejména pokud jde o bolesti 

náhle vzniklé,  krátce trvající  a doprovázené příznaky jako opocení,  nauzea,  dušnost, 

bušení srdce, neklid a úzkost. Na závěr příjmu tísňové výzvy by dispečer měl volajícímu 

zdůraznit, aby v případě zhoršení stavu opět zavolal tísňovou linku.(4)

2.5.11 „First responders“

Tento  pojem  zahrnuje  rozvinutý  systém  s  dlouhodobou  tradicí  v  některých 

evropských zemích i  v  zámoří.  V  České republice není  tento systém plně  využíván. 

Obecně  pojem  „First  responders“(FR)  představuje  osobu,  která  je  vyškolena  v 

poskytování  zdravotní  péče  a  je  zapojena  do  systému  přednemocniční  péče.  Po 

avizování  z  centra  tísňových  volání  vyjíždí  FR  na  místo  události,  kde  zabezpečí 

zdravotnickou  péči  do  doby  příjezdu  záchranné  služby.  FR  je  vybaven  mnohými 

dovednostmi v poskytování první pomoci, ale nezastoupí odbornou zdravotnickou péči 

poskytovanou záchrannou službou. Systém je rozvinut ve Velké Británii, Francii, USA a 

Kanadě. Certifikované osoby FR jsou také trénovány v použití automatického externího 
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defibrilátoru. V  České republice zatím neexistuje legislativa, která by stanovila věcné, 

personální a technické podmínky pro provoz jednotek FR. (17)

2.5.12 Ukončení telefonicky asistované neodkladné resuscitace

Telefonicky asistovaná resuscitace by měla být prováděna po celou dobu až do 

příjezdu výjezdové skupiny na místo. Ale jsou situace, kde lze TANR ukončit. Jedná se o 

stav, kdy postižený nabude vědomí, případně objeví-li se spontánní aktivita (výjimkou 

jsou lapavé dechy). Spontánní aktivita se projevuje pohyby končetin, mrkání víčky a 

spontánní ventilací s normální frekvencí. Dalším případem, kdy lze TANR ukončit je, 

pokud dojde k vyčerpání zachránců. K poslední možnosti ukončení dochází při vzniku 

nebezpečí ohrožující zachránce nebo dojde-li k situaci, ve které není další provádění 

TANR účelné. (4)
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3. PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

3.1.1 Použití metodiky telefonicky asistované neodkladné resuscitace

Do první  kapitoly praktické  části  jsem zařadil  skutečný rozhovor  dispečera a 

volajícího, který dle TANR instrukcí poskytoval neodkladnou resuscitace muži s náhlou 

zástavou  oběhu.  Rozhovor  je  přepsán  z  audio  záznamu  zdravotnického operačního 

střediska v Plzni. Hovor byl přepojen z linky 112. Během hovoru se volající střídají. Jako 

první hovoří operátorka se ženou.

D: Dispečer

V: Volající

D: Dobrý den

V: Dobrý den, tady upadl u pekárny Bajer nějaký pán, leží tady na zemi a modrá

v obličeji, přestává dýchat.

D: Tak nejdřív zakloňte pánovi hlavu

V: Jo, zaklonit hlavu

D: Je tam u něj někdo?

V: Jo, jsou tady lidi

D: Výborně, zaklonit hlavu

V: Vytáhnout jazyk?

D: Ne, žádný jazyk, stačí záklon hlavy

V: Zakloněnou hlavu má

D: Byl u toho někdo, když pán upadl?

V: Tady je fronta na chleba, takže je tu lidí plno

D: A on padl přímo před Vámi?
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V: No, padl dozadu.

D: Jak je asi starý ten pán?

V: Přes padesát

D: Přes padesát, jo? Tak my tam posíláme posádku

V: Teď ho dali do stabilizovaný polohy, ale modrá

D: Modrá pořád?

V: Pořád

D: Je tam někdo mladý

V: No, jsou tady lidi

D: Ať se podívá na tep

V: Nemá tep. Už se nadechl

D: Nadechl se?

V: Jo, teď se nadechl

D: Záklon hlavy udržujete?

V: Jo, zakloněnou hlavu má mít pořád, jo?

D: Ano, pořád zakloněnou hlavu. Můžete mi dát někoho, kdo je přímo nad pánem?

V: Já Vám dám k telefonu pána, co se o něj stará.

Telefon převezme pán, co je nad postiženým

V: No …

D: Dobrý den, dýchá ten pán pravidelně nebo občas?

V: Nedýchá, nedýchá

D: Nedýchá. Takže rozhrňte mu na hrudníku oblečení, abyste viděl na hrudník

V: Jo

D: Rozepněte mu bundu, kabát nebo to co má na sobě. Ano?

V: Jo

D: Přiložte mu jednu ruku na hrudník. následuje chvilka ticha…pane?

28



V: Ano

D: Přiložte jednu ruku na hrudník a druhou dejte přes. Máte propnuté ruce v loktech a

začnete stlačovat hrudník do hloubky 6 cm a rychle, jo?

Volající říká ostatním.

V: Vytáhněte někdo jazyk!

D: Ne ne, o jazyk se nestarejte, jenom zakloňte hlavu tomu člověkovi. po chvíli ticha …

haló, pane?

V: Jo

D: Dejte prosím ten telefon někomu, kdo Vám bude tlumočit.

Telefon převezme paní, která zprvu mluvila s dispečerkou

V: Ano

D: Pánovi řekněte, aby mu rozepnul bundu nebo kabát

V: To už má

D: Do středu hrudníku v úrovni prsních bradavek položte jednu ruku a druhou křížem

přes

V: To už dělá

D: Má napnuté lokty?

V: Napnuté lokty má

D: A rychle musí stlačovat do hloubky 6 cm

V: Rychle stlačovat do hloubky 6 cm. Už dýchá … Vytáhněte jazyk

D: O jazyk se nestarejte, jen udržujte záklon hlavy, aby brada směřovala k nebi

V: Udržovat záklon hlavy, aby hlava směřovala k nebi

D: Ano

V: Záklon hlavy je a dávají mu umělý dejchání

D: Po každém třicátém zmáčknutí, pokud tam je ještě někdo, může do něj dvakrát

vdechnout, ale když budou rychle stlačovat hrudník, stačí … Ano? Posádky jsou na
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cestě

V: Už aby tu byly, pán je úplně fialovej, teď zachrčel

D: Ano, v pořádku, ať pokračují v masáži, jenom ať udržují záklon hlavy a pokračují

v té masáži

V: Pokračuje v masáži

D: Pokračujte až do příjezdu lékaře, ano? Můžete se vystřídat, pokud je tam více

mladých lidí, aby ta rychlá frekvence byla dodržena

V: Jo

D: Musí stlačovat stokrát za minutu, takže raz, dva … raz, dva … raz, dva … Jo?

Volající opakuje po dispečerce instrukce a snaží se dodržet frekvenci stlačování

V: Ano, raz … dva … raz … dva

D: Rychleji, stlačujte rychleji

V: Stlačují, pořád stlačují

D: Musí to být vysoká frekvence, rychle musí stlačovat do hloubky 6 cm, mohou se 
vystřídat

V: Vystřídali se

D: Výborně a ta rychlost musí být, říkejte mi, jak rychle stlačují

V: raz .. dva … raz … dva

D: Výborně … po chvíli dispečerka: zopakujte, jak rychle stlačuje

D: Záklon musí být pořád zachovalý, ano?

V: Záklon hlavy má

D: Pořád aby brada směřovala k nebi: To směřuje, ale ta sanitka pořád nejede

D: Nebojte se, jsou tam za chvilinku

V: Už houkají

D: Už je slyšíte, ano? Ať nepřestávají s masáží, dokud se nad něj neskloní lékař, ano?

Volající informuje ostatní, aby nepřestávali stlačovat. Dispečer instrukce neustále 
opakuje do té doby, než posádka nedorazí přímo na místo události.
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Rozhovor  trval  7  minut,  posádka na místo události  dorazila  za  4 minuty po 

ohlášení  výjezdu.  Rozšířená  resuscitace  trvala  25  minut.  Pacient  byl  převezen  na 

emergency s nejvyšším stupněm závažnosti. Z rozhovoru vyplývá, že přihlížející lidé si 

nebyli jisti, jak se v takové situaci mají chovat a spíše se zajímali o vytažení jazyka, než o 

zahájení  laické  resuscitace.  K  zahájení  resuscitace  je  musela  navézt  až  dispečerka 

během hovoru. Jelikož bylo voláno na tísňovou linku hned po pádu, kladla dispečerka 

větší důraz na stlačování hrudníku než na umělé vdechy.

3.2 Metodika

Praktická  část  práce  je  tvořena  kvantitativním  výzkumem  (průzkumem). 

Metodou  bylo  získávání  informací  dotazníkovou  technikou.  Pro  získání  potřebných 

údajů  jsem  vytvořil  strukturovaný  anonymní  dotazník  se  14  otázkami.  Zkoumanou 

skupinou  jsou  lidé,  kteří  z  důvodu  zdravotnické  pomoci  volali  na  tísňovou  linku  v 

průběhu deseti let. Respondenti byli různého věku a vzdělání. Z nabízených možností si 

respondenti mohli vybrat jen jednu odpověď. Žádná možnost se nevyhodnocovala jako 

správná, respondenti odpovídali podle svých zkušeností.

Celkem  bylo  rozesláno  100  dotazníků.  Zpět  se  vrátilo  66  plně  vyplněných 

dotazníků. Návratnost byla tedy 66 %. Sběr dat probíhal v období od březen - duben 

2012 formou elektronického dotazníku přes webové stránky. Odkaz na dotazník byl 

rozeslán emailem. Přesné znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 4.

Počet dotazníků Návratnost
Rozeslané 100 66 %
Vyplněné 66

Tabulka č. 1: Návratnost dotazníků

3.3 Cíle a hypotézy

Cíl 1. Zjistit, zda by si dotazovaní dokázali sami poradit v krizové situaci.

Cíl 2. Zjistit, jak působil/a operátor/ka na volající.

Cíl 3. Zjistit, zda se volající neobávají poskytnout první pomoc postiženému

Hypotéza 1.  Domnívám se, že více jak polovina respondentů  by si se vzniklou situací 

dokázala poradit sama.
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Hypotéza 2. Dle mého názoru se operátor/ka u většiny případů vžila do situace a chtěla 

volajícímu pomoci.

Hypotéza  3.  Domnívám  se,  že  se  u  poloviny  volajících  po  provedení  telefonických 

instrukcí stav postiženého zlepšil.

Hypotéza 4.  Dle mého názoru se většinou volající neobávali poskytnout postiženému 

první pomoc

3.4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU V GRAFECH
V této kapitole budu rozebírat každou otázku dotazníku.  Graf pod každým zadáním 

otázky představuje celkové procentuální zastoupení zvolených odpovědí.

Dotazník:

1. Důvod proč jste volal/a tísňovou linku?

První otázka je otázkou otevřenou. Dává respondentovi volnost v odpovědi. K jejímu 

hodnocení jsem zvolil kategorizaci do osmi skupin podle postižení tělesného systému 

nebo subjektivního pocitu (bolesti) a dále podle mechanismu vzniku. První kategorií je 

skupina s názvem ostatní, kam jsem zařadil odpovědi jako je zvracení a dlouhodobý 

průjem, horečka, požití  gelového prášku na praní.  Kategorie bolesti  zahrnuje bolení 

zad, břicha. Do skupiny úrazů jsem zařadil různé pády, jako pád ze schodů, pád z koně, 

pád z okna, od kterých se odvíjí  různé zlomeniny. Pod úrazy jsem ještě  dále zařadil 

různé  pořezání  a  opaření,  úraz  elektrickým  proudem,  napadení  v  opilosti,  rvačky, 

tepenné  krvácení,  řeznou  ránu  na  krku.  Čtvrtou  kategorií  je  porucha  dýchacího 

systému,  kde respondenti  uváděli  bolesti  na hrudi,  dušnost,  zvýšené dechové úsilí, 

aspirace,  obstrukce  dýchacích  cest,  nadýchání  jedovatých  zplodin  při  požáru.  Do 

kardiálních příčin jsem zařadil zástavu oběhu, srdeční slabost, srdeční kolaps a různé 

arytmie.  Do  poruch  vědomí  řadím  podle  odpovědí  respondentů  bezvědomí  nebo 

výpadky  vědomí  z  intoxikace  alkoholem,  drogami  nebo  z  neznámých  příčin,  dále 

epileptický záchvat, cévní mozkovou příhodu, alergické reakce. Pod dopravní nehody 

jsem  zařadil  i  sražení  chodce.  U  suicidálních  pokusů  jsem  měl  jednou  uvedeno 

předávkování léky, jinak u dalších nebylo popsáno, jak chtěl postižený sebevražedný 

pokus spáchat.
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2. Jaké jste volal/a číslo?

A) 155

B) 112

C) jiné
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3. Do jaké věkové skupiny postiženého zařadíte?

A) 0 - 14let

B) 15 - 35let

C) 36 - 60let

D) Starší než 60let

4. Pohlaví postiženého

A) Muž

B) Žena
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5. Jste zdravotník?

A) Ano

B) Ne
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6. Obodujte své znalosti z poskytnutí první pomoci ve škále od 0-10 (kde 0

znamená „nulové znalosti“)

7. Dokázal/a byste si se vzniklou situací poradit sám?

A) Ano

B) Ne, neměl jsem tušení, co mám dělat

C) Něco jsem věděl, ale nebyl jsem si jistý

D) Nedokázal jsem si poradit z jiného důvodu:………………………………….

U této otázky jsem zvolil polozavřenou formu, což znamená, že si respondent mohl

vybrat ze tří variant předem formulovaných odpovědí. U poslední odpovědi mohl

respondent popsat, proč nebylo možné, aby si ve vzniklé situaci poradil sám. Nejvíce se

u této možnosti uváděl: nutný transport do zdravotnického zařízení, nedostatek

prostředků k první pomoci, rozsáhlé zranění vyžadující odborné ošetření, nepřítomnost

volajícího u postiženého, zaklínění postiženého v automobilu. V případě řezné rány si

respondent/ka nedokázal/a poradit díky velkému rozsahu rány a silnému krvácení. V

dalším dotazníku si respondent/ka nedokázal/a poradit, jelikož nevěděl/a, zda se

opravdu jedná o epileptický záchvat.

36



8. Jak byste hodnotil/a Váš dojem z hovoru s operátorem/operátorkou tísňové

linky?

A) Působil na mě neutrálně

B) Byl pro mne spíše uklidňující

C) Byl pro mne spíše stresující

D) Žádná z uvedených odpovědí nevystihuje moje pocity z hovoru
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9. Jaký dojem na Vás operátor/ka udělal/a?

A) Vžil/a se do situace a chtěl/a pomoci

B) Neutrální

C) Byl/a podrážděný/á

D) Jiný než předem uvedené:………………………………………………..

V možnosti D respondenti uváděli například, že operátor/ka na ně působila

neochotně,  neprofesionálně,  působil/a  flegmaticky,  neměl/a  vůbec  žádný  zájem 

jakkoliv

pomoci, nechtěla pomoci nebo nevěřila sdělení volajícího. Oproti tomu v jednom

dotazníku bylo u možnosti D uvedeno velice vstřícné jednání operátora/operátorky.

10. Podal/a Vám operátor/ka instrukce k tomu co máte dělat do příjezdu

záchranné služby?

A) Ne, nebylo to potřeba

B) Ne, ale byl/a bych rád/a, kdyby ano

C) Ne, protože jsem je odmítl/a

D) Ano

E) Nevím, už si vlastně ani nepamatuji
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11. Jaký vztah jste měli k zachraňovanému?

A) Předtím jsem ho nikdy neviděl/a

B) Známý/á, kolega, klient, kamarád

C) Rodinný příslušník

D) Znám postiženého od vidění
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12. Jak se dál vyvíjel stav postiženého po provedení instrukcí od operátora/

operátorky?

A) Zlepšil se

B) Zhoršil

C) Nezměnil

D) Podle instrukcí jsem se neřídil

Zdůvodněte:………………………………………………………

Respondenti, kteří zvolili odpověď D uvedli, že důvodem proč  se neřídili dle instrukcí 

bylo to, že buď  žádné instrukce nedostali,  nebo žádné nepotřebovali.  U bolesti  zad 

operátor/ka radila volajícímu podat  ibuprofen,  který  již  předtím nezabíral,  proto se 

volající rozhodl neřídit se dle instrukcí. Při oznamování autonehody bylo od operátora 

volajícímu sděleno, že o nehodě  již ví a hovor byl operátorem ukončen. Volající  byl 

přímým účastníkem nehody a tím, že došlo k ukončení hovoru, nedostal volající žádné 

instrukce. V případě řezné rány na krku respondent/ka u této odpovědi uvádí, že pouze 

stavěla krvácení, a že sanitka byla rychle na místě události.
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13. Bál/a jste se poskytnout postiženému první pomoc?

A) Ano, nevěděl/a jsem, zda postižený nemá nějakou přenosnou chorobu

B) Ano, ale když jsem dostal/a instrukce, tak se strach zmenšil

C) Ano, měl jsem k tomu jiné důvody:………………………………………….

D) Ne

Respondenti jako důvod proč  se obávali poskytnout první pomoc, uvedli, že nechtěli 

postiženému více  uškodit,  byli  nervózní,  ve  stresu.  Dále  se  obávali  toho,  aby  něco 

nezanedbali.  U  případu  alkoholem  intoxikovaného  bezdomovce  u  této  odpovědi 

respondent/ka uvádí, že mě/a obavu z různých chorob a možného napadení.

14. Ohodnoťte Váš celkový dojem z práce dispečinku (0-10), kde 0 znamená

„absolutní nespokojenost“
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3.5 Vyhodnocení hypotéz

Na základě  výsledků  z dotazníků  jsem došel k několika poznatkům a dokázal jsem si 

potvrdit nebo vyvrátit předem stanovené hypotézy.

Hypotéza 1.

Domnívám se, že více jak polovina respondentů  by si se vzniklou situací dokázala 

poradit sama.

Tato domněnka vychází z předpokladu, že většina lidí se učí technikám první pomoci 

např. v autoškole, škole, a měla by prakticky zvládnout poskytnout první pomoc. K této 

hypotéze se váže otázka číslo 7, kde si zvládlo poradit se situací pouze 39 respondentů. 

Z  toho bylo  20 zdravotníků,  kteří  si  dokázali  poradit.  Samozřejmě  také záleželo na 

konkrétní  situaci.  Například  u  velkých  bolestí  zad  bylo  nutné  další  vyšetření  ve 

zdravotnickém zařízení, proto odpověď  nemohla být kladná. Data, které jsem získal, 

nesvědčí pro.
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Hypotéza 2. 

Dle mého názoru se operátorka u většiny případů vžila do situace a chtěla volajícímu 

pomoci.

Tuto hypotézu jsem si zvolil, protože si myslím, že úroveň zdravotnických operačních 

středisek  se  velmi  zvedla  a  více  se  dbá na  proškolování  dispečerů  a  na  empatický 

přístup. Dle mého názoru už jenom příjemný tón při příjmu výzvy vede ke snadnějšímu 

získávání  informací.  Z  celkového počtu respondentů  bylo 27 dotazovaných,  kteří  se 

vyjádřili negativně  o přístupu operátora/ky. Naopak pozitivních odpovědí, tedy že se 

operátor/ky do dané situace vžil/y,  bylo 39 dotazovaných z  celkového počtu.  Data, 

která jsem získal, svědčí pro.

Hypotéza 3.

Domnívám se, že se u poloviny volajících po provedení telefonických instrukcí stav 

postiženého zlepšil.

Z  celkového  počtu  dotazovaných  jen  55  respondentů  obdrželo  od 

operátora/operátorky instrukce pro řešení dané situace. Ke zlepšení stavu došlo pouze 

v  16  případech,  kdy  byly  operátorkou  poskytnuty  instrukce.  Oproti  tomu  11 

respondentů uvádí, že jim žádné pokyny k řešení stavu nebyly sděleny, ale rádi by je od 

operátorky slyšeli. Data, která jsem získal, nesvědčí pro.

Hypotéza 4.

Dle  mého  názoru  se  většinou  volající  neobávali  poskytnout  postiženému  první 

pomoc.

Této hypotézy se týká otázka číslo 13. Respondentů neobávajících se poskytnout první 

pomoc  byla  více  jak  polovina,  přesně  56.  Dvacet  respondentů  zodpovědělo,  že  po 

vyslechnutí instrukcí od operátorky byl jejich strach menší. Jen u jednoho případu byla 

u  této  otázky  zaškrtnuta  odpověď  A.  Jednalo  se  o  dotazník,  kde byla první  pomoc 

poskytována alkoholem intoxikovanému muži. Respondent v dotazníku napsal, že se 

obával  jak  nakažení  přenosnou  chorobou,  tak  napadení.  Data,  která  jsem  získal, 

nesvědčí pro.
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Rád  bych  zde  také  uvedl,  jak  je  velice  důležitá  pomoc  laiků  při  poskytování  první 

pomoci,  a  proto  by  se  mělo  dbát  na  výuku  první  pomoci,  a  to  jak  ve  školách,  v 

autoškole, tak i v různých profesích (např. ve stavebnictví, dopravě, školství).
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4 DISKUZE
Tato  absolventská  práce  je  na  téma:   Operační  řízení  v  PNP a  práce  dispečera  na 

zdravotnickém operačním středisku.

 Cílem  práce  je  poukázat  na  důležitost  správného  fungování  zdravotnického 

operačního střediska a to, jak funguje nebo by mělo fungovat. 

Viděl jsem, jak funguje zdravotnické operační středisko v reálu a jak operátoři poskytují 

první pomoc volajícím po telefonu. Zaskočilo mě, že se až v posledních letech operátoři  

zaměřují  na  telefonicky  asistovanou  první  pomoc  a  telefonicky  asistovanou 

neodkladnou resuscitaci. Domníval jsem se, že telefonická instrukce o poskytnutí první 

pomoci se volajícímu podala už od počátku zavedení tísňové linky záchranné služby a 

zjištěním bylo, že tyto instrukce se podávají až nyní.   

V minulosti se pouze na tísňové lince přijala výzva v podobě adresy, co se stalo a tím 

byl příjem výzvy ukončen. Protože se poskytování telefonické první pomoci rozšířilo až 

v posledních ledech, rozhodl jsem se toto přiblížit v mé teoretické části práce, kde se 

touto problematikou zabývám. Popisuji zde, jak by operátor měl poskytovat instrukce, 

jak by měl být školen a co obnáší práce na zdravotnickém operačním středisku. 

Zaskočilo mě, že pro práci  dispečera není mnoho dostupné literatury.   Vůbec první 

publikace, která na téma dispečink záchranné služby vyšla, je od pana MUDr. Ondřeje 

Fraňka. Je to první kniha, která je v českém jazyce a je skutečně popsána tak, jak to u  

nás funguje anebo jak by mělo fungovat. 

Dále jsem ve své práci využil   dotazníkového  šetření pro širokou laickou veřejnost. 

Celkem bylo rozesláno 100  ks  dotazníků,  přičemž návratnost  vyplněných dotazníků 

byla 66 %. 

Při  vyhodnocování  dotazníků  se  nevyskytly  téměř  žádné  zvláštnosti  v  odpovědích 

respondentů.   Už  dispečer  pozná,  zda  volá  na  tísňovou linku  laik  nebo zdravotník, 

kterého  náhle  vzniklá  situace  tak  nezaskočila  a  věděl  si  rady.   Dále  byl  rozdíl  v  

odpovědích,  pokud se  jednalo  o  vzniklý  zdravotní  problém u osoby,  kterou volající 

nikdy neviděl nebo zda situace vznikla u osoby, kterou zná a ke které má blízký vztah.  
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Zejména pokud se jednalo o člena rodiny.  V tomto případě byl rozdíl v odpovědích i u  

celkového hodnocení práce dispečinku.  

Ukázalo se tedy,  že pokud volající žádá o pomoc pro cizího člověka, není v takovém 

stresu a jeho jednání je klidnější a čas do příjezdu posádek se mu nezdá dlouhý. Oproti 

tomu při volání o  pomoc pro svého blízkého, bylo jeho jednání pod větším stresem a  

čas do příjezdu posádek se mu zdál dlouhý.

Veřejnost většinou měla zkušenost s voláním na tísňovou linku záchranné služby a to i  

v případě, že se nejednalo o zdravotnickou tíseň, protože lidé stále bohužel volají na 

tísňové linky i za účelem dotazů, jak mají řešit zdravotní problémy, které nevyžadují 

zásah záchranné služby.  Takové telefonáty přicházejí  zejména o víkendech, státních 

svátcích nebo pozdních nočních hodinách.  

Při psaní této práce jsem měl možnost osobně navštívit krajské zdravotnické operační 

středisko  Plzeňského kraje, které sídlí  v Plzni.  Měl jsem také možnost sledovat,  jak 

operátoři přijímali výzvu, jak ji zpracovali a jakou posádku na místo události poslali.  
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ZÁVĚR
Ve  své  absolventské  práci  jsem  se  v  teoretické  části  zabýval  úlohou 

zdravotnického operačního střediska, stresem a tlakem, který působí na rozhodování a 

chování  dispečera.  Nastínil  jsem,  jak  by  měla  probíhat  komunikace  operátora  s 

volajícími  a  k  jakým  chybám  obvykle  dochází.  Největší  pozornost  jsem  věnoval 

poskytování  telefonické  první  pomoci,  jejíž  součástí  je  i  telefonicky  asistovaná 

neodkladná resuscitace. Do praktické části jsem zařadil skutečný rozhovor ze záznamu 

zdravotnického operačního střediska v Plzni. Tísňová výzva byla přepojena z tísňové 

linky 112 a jednalo se o náhlou zástavu oběhu muže, kde byla pomocí instrukcí od 

dispečerky zahájena laická neodkladná resuscitace. Z vyhodnocených dotazníků  jsem 

zjistil, že většina dotazovaných si v dané situaci nedokázala poradit sama. Dále jsem 

zjistil,  že většina respondentů  měla z hovoru s operátorkou pozitivní dojem a že se 

respondenti ve většině případů neobávali poskytnout první pomoc.

Samotná práce pro mne byla velkým přínosem. Zjistil jsem, že práce operátora 

není jednoduchá. Komunikace s lidmi je velmi obtížná, zvlášť když jsou ve stresu a neví 

si se vzniklou situací rady. Domnívám se, že operátoři by měli být častěji proškolováni a 

jejich práce by neměla být zneužívána přesčasovými hodinami. Představuji si pro ně 

příjemné pracovní prostředí a neselhávající komunikační techniku.

Práce  splnila  mé  očekávání.  Seznámil  jsem  se  s  fungování  zdravotnického 

operačního  střediska  a  práce  byla  pro  mé  budoucí  povolání  přínosem.  Jsem 

přesvědčen, že cíle práce, vytyčené v kapitole 1, jsem splnil.

47



Zusammenfassung

Gesundheits-  Operationszentralstelle  und  die  Arbeit  des  Dispatchers  an  der 
Operationszentralstelle

In  meiner  Arbeit  habe  ich  mich  mit  dem  Thema  Gesundheits- 
Operationszentralstelle und die Arbeit des Dispatchers an der Operationszentralstelle 
beschäftigt. Dieses Thema habe ich wegen meiner positiven Beziehung zu Technik und 
Gesundheitswesen ausgewählt.

Mit  sich  vermehrenden  Fällen  der  Elementarkatastrophen  oder  menschlich 
verursachten Katastrophen nimmt immer die Bedeutung von Dispatching zu. Dessen 
Aufgabe  die  Tätigkeit  von  Rettungsdienst,  Belegungsdichte  der  Betten, 
Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen des Gesundheitssystems zu koordinieren ist.

Ich  erwähnte  der  Prozess,  wie  die  Gesundheits-  Operationszentralstelle 
funktioniert,  und  wie  sie  telephonisch  die  erste  Hilfe  und  telephonisch  assistierte 
Resuszitation bringt.

Ich  habe  die  elementare  Funktionsfähigkeit  des  Dispatchings  beschrieben,  die 
Zusammenverbindung  mit  anderen  Fraktionen  des  Gesundheitssystems  und  die 
Fähigkeit des Systems miteinander mit Hilfe der speziellen Technik  „die daten Satz“ zu 
kommunizieren,  und damit  die  wichtige  Informationen die  zu  Lebensretten  führen 
können übertragen.

Ich widmete auch ein Kapitel der telephonisch assistierte akute Resuszitation, 
an welche in der letzten Zeit viel Wert gelegen wird.

Die Arbeit an Gesundheits- Operationszentralstelle braucht eine große Geduld, 
Aufopferung  sowie  die  psychische  Beständigkeit  in  allen  Situationen  seitens  des 
Dispatchers.

Ich  habe  kurz  beschrieben  die  Methodik  wie  Gesundheits- 
Operationszentralstellefunktioniert,  welche  Möglichkeiten  die  hat,  wie  sie  die 
Notsignale annimmt und verarbeitet.

In  meiner  Arbeit  wollte  ich  zeigen  die  Wichtigkeit  der  richtigen 
Funktionsfähigkeit  von  Gesundheits-  Operationszentralstelle  und   Dispatching  bei 
anbieten der Hilfe der Anrufenden.

Die  Unterlagen für  meine Arbeit  habe ich vor  allem aus  Internet  geschöpft, 
dann auch von Literatur und meinen Erfahrungen die ich vom persönlichen Besuch in 
Gesundheits- Operationszentralstelle gewonnen habe.



Für den praktischen Teil habe ich Fragenbogenerhebung ausgenutzt, welche ich 
unter den Laien durchgeführt habe.

Das Ziel dieser Arbeit wurde erfüllt.

Schlagwörter:  Gesundheits-  Operationszentralstelle-  Dispatching-  Dispatcher- 
telephonische erste Hilfe- telephonisch assistierte dringende Resuszitation
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Přílohy

Příloha č. 1: Vybrané ustanovení vyhlášky 434/1992 Sb.

§ 5 Zdravotnické operační středisko

(1)  Zdravotnické  operační  středisko  nepřetržitě  a  bezprostředně  řídí  činnost 

výjezdových  skupin zdravotnické záchranné služby a  integruje  činnost  všech  článků 

přednemocniční neodkladné péče v určené spádové oblasti v nepřetržitém provozu. 

Činnost zdravotnického operačního střediska zajišťují zdravotničtí pracovníci.

(2) Zdravotnické operační středisko

a)  přijímá nepřetržitě  tísňové výzvy  k  poskytnutí  přednemocniční  neodkladné péče, 

které  vyhodnocuje  a  podle  stupně  naléhavosti  a  závažnosti  stavu  rozhoduje  o 

nejvhodnějším  způsobu  poskytnutí  přednemocniční  neodkladné  péče;  při  přijímání 

tísňových výzev se řídí Základním spojovacím řádem uvedeným v příloze č. 1, která je 

součástí této vyhlášky,

b) ukládá po vyhodnocení tísňové výzvy podle stupně naléhavosti a konkrétní provozní 

situace  úkoly  jednotlivým  výjezdovým  skupinám  zdravotnické  záchranné  služby, 

popřípadě  žurnálním nebo praktickým lékařům,  lékařské  službě  první  pomoci  nebo 

dopravní zdravotnické službě, které jsou trvale zálohou zdravotnické záchranné služby,

c)  soustřeďuje  informace  o  volných  lůžkách  na  odděleních  neodkladné  péče,  která 

podle potřeby vyzývá k přijetí postiženého,

d) shromažďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu přednemocniční neodkladné péče ve 

spádové oblasti a vede o své činnosti předepsanou dokumentaci podle přílohy č. 2,

e)  organizuje  a  řídí  k  zajištění  potřeb přednemocniční  neodkladné péče v  příslušné 

spádové oblasti dopravní zdravotnickou službu,

f)  koordinuje  a  zabezpečuje  realizaci  přepravních  činností  v  rámci  transplantačního 

programu,  přepravu  léků,  krve  a  jejích  derivátů  nebo  odborníků  potřebných  k 

poskytování neodkladné péče,

g) zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného neštěstí nebo katastrofy 

svolání určených pracovníků, udržuje spojení se všemi zúčastněnými, organizuje rychlý 

výjezd  potřebných  sil  a  prostředků,  vyzývá  oddělení  nemocnic  k  připravenosti  na 

příjem většího počtu postižených, aktivuje v případě potřeby havarijní plán příslušného 



území, vyžaduje součinnost zdravotnických zařízení, zdravotnické služby civilní obrany, 

policie  a  hasičských sborů,  vyhodnocuje  všechny související  informace,  zabezpečuje 

jejich předání a realizaci potřebných opatření.

(3) Zdravotnické operační středisko územního střediska plní kromě  úkolů  uvedených 

odstavci 1 a odstavci 2 písm. a) až g) tyto úkoly:

a)  řídí  v  součinnosti  se  zdravotnickým  operačním  střediskem  okresního  střediska 

nasazení letecké záchranné služby,

b) organizuje ve spádovém území některé specializované činnosti zejména sekundární 

výkony, dopravu nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční  neodkladné 

péče ze zahraničí do České republiky a vyžaduje součinnost při hromadných neštěstích 

a katastrofách podle § 5 odst. 2 písm. g).

(4)  Zdravotnické  operační  středisko  okresního  střediska  kromě  úkolů  uvedených  v 

odstavcích  1  a  2  informuje  bezodkladně  příslušné  zdravotnické  operační  středisko 

územního střediska o situaci s hromadným výskytem stavů podle § 1 odst. 2 ve svém 

spádovém území.

(5)  Při  likvidaci  zdravotních  následků  hromadného  neštěstí  nebo  katastrofy  podle 

odstavce 2 písm. g) se stává lékař rychlé lékařské pomoci, který se jako první dostaví na 

místo  hromadného  neštěstí  nebo  katastrofy,  vedoucím  lékařem  záchranné  akce. 

Dostaví-li se na místo hromadného neštěstí nebo katastrofy lékař nadřízený vedoucímu 

lékaři záchranné akce, převezme vedení záchranné akce.



Příloha č. 2: Schéma telefonicky asistované neodkladné resuscitace


	2.5.8 Hraniční stavy vysoce podezřelé z náhlé zástavy oběhu (NZO)

