
 

 

Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska 
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.  
 
Dne 31.12.2017 končí realizace projektu spolufinancovaného z Evropské unie se spoluúčastí 
Jihočeského kraje. Klíčovou aktivitou je pořízení simulačních modelů pro vzdělávací a výcvikové 
středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality 
přednemocniční neodkladné péče, dovedností a odborných znalostí zdravotnických pracovníků 
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje včetně pracovníků ostatních základních složek 
integrovaného záchranného systému. Pro praktickou výuku a odbornou přípravu byly nakoupeny 
moderní pacientské simulátory velice věrně napodobující anatomii a fyziologii člověka především u 
vlastností důležitých pro nácvik moderních nejen resuscitačních technik.   
 
Pořízeny byly pacientské trenažéry pro nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělých. Pro porodnický 
trénink byl zakoupen porodnický simulátor Sim Mom včetně novorozence, který imituje průběh porodu. 
Je určený pro výuku vedení porodu, péči o rodičku a novorozence i v nestandartních situacích 
s možností simulace celého spektra možných porodních komplikací.  Celotělový model pacienta Sim 
Man, který bude používán pro nácvik dovedností pro přednemocniční péči s programovatelnými 
reakcemi na všechny zásahy záchranářů. Simulátor umožňuje nastavit všechny základní životní funkce 
i řadu různých patologických stavů, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Dokáže hovořit, 
napodobit řadu klinických příznaků vedoucích k diagnostickému rozhodnutí a strategii léčby, v rámci 
které lze činit úkony, na něž model reaguje jako skutečný pacient.   
 
Realizovaný projekt „Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového 
střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje“ svou klíčovou aktivitou přispěje k upevnění 
standartních dovedností používaných v přednemocniční neodkladné péči, ale i v přípravě na 
nestandartní situace, se kterými se mohou zasahující složky integrovaného zdravotnického systému 
v přednemocniční péči setkat. 
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