ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE

Obsah
SLOVO ÚVODEM .............................................................................................................................................. 3
PROFIL ORGANIZACE ....................................................................................................................................... 4
VEDENÍ ORGANIZACE ...................................................................................................................................... 4
HLAVNÍ ČINNOST ............................................................................................................................................. 5
DALŠÍ ČINNOST ................................................................................................................................................ 5
OBORY ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB.................................................................................................................. 5
ÚKOLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ ................................................................................................................. 6
ZDROJE FINANCOVÁNÍ..................................................................................................................................... 6
OBLASTNÍ STŘEDISKA A VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK ................................................................................. 6
OBSAZENÍ VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN .............................................................................................................. 6
POSÁDKY ZZS JČK ............................................................................................................................................. 7
ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO ........................................................................................................... 8
ODDĚLENÍ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI............................................................................................................... 9
PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ........................................................................................................... 9
SEZNAM CVIČENÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2016 ......................................................................................... 10
PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBA ...................................................................................................... 12
BIOHAZARD TEAM ......................................................................................................................................... 13
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ...................................................................................................................... 19
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – VÝJEZDOVÁ ČINNOST .................................................................... 23
VÝJEZDOVÁ ČINNOST ZZS JČK – OBLASTNÍ STŘEDISKA ................................................................................. 24
DALŠÍ ČINNOST ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE...................................................................................................... 27
PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE ......................................................................................................... 27
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA .............................................................................................................. 28
ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA.............................................................................................................. 28
UDÁLOSTI ROKU ............................................................................................................................................ 29
EKONOMICKÉ UKAZATELE ZZS JČK ................................................................................................................ 36
ZAMĚSTANCI.................................................................................................................................................. 38
MZDOVÉ NÁKLADY ........................................................................................................................................ 39
NÁKLADY........................................................................................................................................................ 41
INVESTICE REALIZOVANÉ V ROCE 2016 ......................................................................................................... 46
DARY .............................................................................................................................................................. 47

2

SLOVO ÚVODEM

Rok 2016 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje rokem velkých radostí, nadějí, ale i
zklamání.
Po hektickém roce 2015, kdy byla provedena řada investičních akcí z oblasti informačních technologií a
dokončena moderní základna pro leteckou záchrannou službu, jsme se věnovali zdokonalování informačních
technologií do smysluplného a především funkčního celku, zvyšujícímu kvalitu práce jednotlivých součástí
zdravotnické záchranné služby, především zdravotnického operačního střediska a jeho propojení
s jednotlivými posádkami ZZS a základními složkami IZS.
Zásadní důraz byl kladen na stabilizaci počtu posádek při trvale rostoucím trendu počtu tísňových volání a
následných výjezdů, včetně přepravy pacientů mezi krajskou nemocnicí resp. jejími specializovanými centry a
ostatními nemocnicemi v kraji. V říjnu byla dokončena díky výborné spolupráci a ochotě místní samosprávy
výjezdová základna ZZS ve Lhenicích, čímž byl naplněn plán plošného pokrytí území kraje výjezdovými
základnami, schválený MZ ČR. Ani tento stav samozřejmě nemusí být konečný a předpokládáme další
rozšiřování počtu posádek nebo jejich redislokaci dle aktuálních potřeb v příštích letech.
Velká pozornost byla v tomto roce věnována přeshraniční spolupráci s Dolním a Horním Rakouskem a
Spolkovou republikou Německo. Na základě rámcových dohod došlo k uzavření konkrétních smluv
s jednotlivými zeměmi. Pracovníci rakouských a českých záchranných služeb z Jihočeského a Jihomoravského
kraje absolvovali řadu společných pracovních setkání, kterých se účastnili i kolegové z kraje Vysočina.
V průběhu roku jsme se velmi intenzivně věnovali rozvoji oblasti krizového řízení a vzdělávacího a
výcvikového centra, které zabezpečuje pravidelné vzdělávání nejen zaměstnancům organizace, ale poskytuje
školení první pomoci i ostatním složkám IZS, pracovníkům škol, sociálních zařízení a dalších institucí ve
spolupráci s Jihočeským krajem. Příkladem dobré spolupráce s Jihočeským krajem je jistě i zdravotní
zabezpečení akce Lipno olympijské, která probíhala v létě na Lipně a účast na řadě cvičení, která byla
organizována v rámci činností IZS a krizového odboru Jihočeského kraje.
Slibný rozvoj a další nárůst kvality a dostupnosti Letecké záchranné služby provozované ZZS JčK bohužel
ukončilo provedení celostátně organizovaného tendru na provozovatele vrtulníků pro LZS, z něhož byl
v rámci úsporných opatření vyňat Jihočeský kraj a Letecká záchranná služba byla k 1.1.2017 předána Armádě
české republiky. Nepochybuji o tom, že kolegové z AČR budou poskytovat stejně profesionální službu, ale pro
Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje došlo ke ztrátě dlohou dobu budované vysoce odborné
činnosti, byly zmarněny roky výcviku a investic do personálu a vybavení. Nejmodernější základna letecké
záchranné služby v ČR vybudovaná krajem za desítky milionů korun bude několik let využívána pouze jako
výjezdová základna posádky bez lékaře, centrum pro činnosti při mimořádné události a záložní operační
středisko.
Na závěr bych si dovolil poděkovat Jihočeskému kraji a jeho představitelům za trvalou podporu
přednemocniční neodkladné péče v regionu, kolegům z nemocnic za spolupráci a především všem
zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby za jejich práci, která je zásadním předpokladem vysoké
úrovně a kvality péče o naše pacienty .

MUDr.Marek Slabý, MBA
ředitel ZZS JčK
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PROFIL ORGANIZACE
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE
B. Němcové 1931/6
370 01 České Budějovice
IČ:

48199931

tel:

387 762 115

fax:

387 762 148

e-mail:

sekretariat@zzsjck.cz

web:

www.zzsjck.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je zřízena Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková
organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. Zdravotnická
záchranná služba Jihočeského kraje vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich
vyplývající.
Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje jako organizaci tvoří:
 ředitelství,
 zdravotnické operační středisko,
 výjezdové základny s výjezdovými skupinami,
 pracoviště krizové připravenosti,
 vzdělávací a výcvikové středisko.

VEDENÍ ORGANIZACE
Statutárním orgánem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje oprávněným jednat jejím jménem ve
všech věcech je ředitel.
Ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje.
Management - ředitelství
Ředitel
Náměstek léčebné péče
Náměstek krizového řízení
Náměstek ošetřovatelské péče
Ekonomický náměstek
Provozně-technický náměstek

MUDr. Marek Slabý, MBA
MUDr. René Papoušek
MUDr. Jan Tuček
Ing. Romana Svobodová
Ing. Renata Tesaříková
Ing. Miroslav Beneš
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Management – oblastní střediska
Vedoucí lékař ÚS ZZS České Budějovice
Vedoucí lékař OS ZZS Český Krumlov
Vedoucí lékař OS ZZS Jindřichův Hradec
Vedoucí lékař OS ZZS Prachatice
Vedoucí lékař OS ZZS Tábor
Vedoucí lékař OS ZZS Písek
Vedoucí lékař OS ZZS Strakonice

MUDr. Karel Bláha
MUDr. Andrea Pradeniaková
MUDr. Vendula Mazancová
MUDr. Rudolf Heřman
MUDr. Naděžda Dobrovodská
MUDr. Vratislav Němeček
MUDr. Martin Kubíček

HLAVNÍ ČINNOST
Základním úkolem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je poskytování přednemocniční
neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života na základě tísňové
výzvy.
Náplň činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je dána především zněním zákona č.
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, prováděcími
vyhláškami k těmto zákonům a souvisejícími legislativními normami.

DALŠÍ ČINNOST
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dále provozuje a poskytuje:
o
o
o
o
o
o

Lékařskou pohotovostní službu ve Vodňanech a Blatné,
Zubní pohotovostní službu v Táboře,
Protialkoholní záchytnou stanici se sídlem v Českých Budějovicích,
Zdravotnickou dopravní službu v Písku,
Přepravu pacientů neodkladné péče,
Zdravotnické asistence při pořádání hromadných společenských, kulturních a sportovních akcí.

OBORY ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB
Záchranná služba
o
o
o
o

Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP)
Výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP)
Výjezdové skupiny rendez-vous (RV)
Posádka letecké záchranné služby (LZS)

Protialkoholní záchytná stanice (PZS)
Lékařská pohotovostní služba (LPS)
o
o

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
Zubní lékařská pohotovostní služba
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ÚKOLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje plní úkoly dle krizového, havarijního a obranného plánování
dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Tyto úkoly plní s
ohledem na skutečnost, že ochrana života je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie ČR.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Přednemocniční neodkladná péče poskytovaná Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje je dle
seznamu zdravotních výkonů s určenými bodovými hodnotami hrazena zdravotními pojišťovnami na základě
uzavřeného smluvního vztahu.
Prokázané provozní náklady, které nejsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění, jsou financovány z
příspěvku zřizovatele. Financování investičních akcí je pokryto dotací zřizovatele, vlastními prostředky a
dotačními tituly EU.
Dalším zdrojem financování jsou dotační tituly ze státního rozpočtu (příspěvek na krizové řízení dle zákona č.
374/2011 Sb.), příspěvek z Fondu zábrany škod a další příjmy (dary, tržby z prodeje majetku, tržby za
zdravotnické asistence a školení atd.)

OBLASTNÍ STŘEDISKA A VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JČK
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zajišťuje svými silami a prostředky přednemocniční
neodkladnou péči pro celý Jihočeský kraj a má jednu z nejhustších sítí výjezdových základen v České
republice. Sanitní vozy jsou připraveny vyjet k zásahu z 32 výjezdových základen. Síť základen je uspořádána
tak, aby byla naplněna dikce zákona o zdravotnické záchranné službě a přednemocniční neodkladná péče
byla poskytnuta do dvaceti minut od přijetí tísňové výzvy.

OBSAZENÍ VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je členěna na jedno územní a šest oblastních středisek,
která provozují 32 výjezdových základen.
Na výjezdových základnách je v denním provozu 54 výjezdových skupin, z toho 36 rychlé zdravotnické
pomoci, 7 rychlé lékařské pomoci (RLP), 9 rendez-vous (RV) a 1 posádka letecké záchranné služby (LZS).
Noční provoz zajišťuje 49 výjezdových skupin, z toho 33 rychlé zdravotnické pomoci (RZP), 7 rychlé lékařské
pomoci (RLP), 9 rendez-vous (RV).
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POSÁDKY ZZS JČK
Výjezdová základna

České Budějovice, B. Němcové

Denní směna

Noční
směna

České Budějovice, Pražská

2xRV
3x RZP
1x RZP

2xRV
3xRZP
1x RZP

Planá u Českých Budějovic

1 x RZP

1xRZP

Kaplice

1x RZP

1x RZP

Týn nad Vltavou

1x RLP

1x RLP

Trhové Sviny

1x RLP

1x RLP

Temelín – JETE

1x RZP

1x RZP

Letecká záchranná služba

1x RLP

Český Krumlov
Frymburk

1x RV
2x RZP
1x RZP

1x RV
2x RZP
1x RZP

Vyšší Brod

1x RZP

1xRZP

Horní Planá

1x RZP

Jindřichův Hradec
Dačice

1x RV
3x RZP
1x RLP

1x RV
3x RZP
1x RLP

Třeboň

1x RLP

1x RLP

Suchdol nad Lužnicí

1x RZP

1x RZP

Kunžak

1x RZP

1x RZP

Písek
Milevsko

1x RV
3x RZP
1x RLP

1x RV
2x RZP
1x RLP

Čimelice

1x RZP

1x RZP

Prachatice

Volary

1x RV
3x RZP
1x RV
1x RZP
1x RZP

1x RV
2x RZP
1x RV
1x RZP
1x RZP

Vacov

1x RZP

1x RZP

Lhenice

1xRZP

1xRZP

Strakonice
Blatná

1x RV
3x RZP
1x RLP

1x RV
2x RZP
1x RLP

Vodňany

1x RLP

1x RLP

Tábor

1x RV
3x RZP
1x RZP

1x RV
3x RZP
1x RZP

Vimperk

Soběslav
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Vozidla pro
mimořádné
události
X

X

X

X

Mladá Vožice

1x RZP

1x RZP

Opařany

1x RZP

1x RZP

ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO
Zdravotnické operační středisko ZZS Jihočeského kraje (ZOS ZZS JčK) je centrálním pracovištěm operačního
řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu.
Hlavní činnosti ZOS:










příjem a vyhodnocení tísňových volání,
převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních složek integrovaného
záchranného systému a od orgánů krizového řízení,
vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev,
poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací, je-li
nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,
spolupráce s ostatními zdravotnickými operačními středisky, a operačními a informačními středisky
integrovaného záchranného systému,
koordinace činnosti pomocných operačních středisek,
zajišťování komunikace mezi poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a poskytovateli akutní
lůžkové péče,
koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče,
koordinace přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o
zdravotních službách.

Činnost ZOS ZZS JčK v roce 2016 byla ovlivněna pokračujícím přechodem na nový systém operačního řízení
v souvislosti s realizací „Krajského standardizovaného projektu“. Došlo k propojení s ostatními složkami IZS
tak, že předávání informací prostřednictvím IT technologií je nyní uskutečňováno mezi těmito složkami
obousměrně pomocí „datových vět“.
V červnu 2016 bylo realizováno propojení informačního systému ZOS s aplikací Záchranka. Díky tomu ZOS
nově dokáže přijímat a vyhodnocovat výzvy přijaté z aplikace Záchranka, která umožňuje přesnější lokalizaci
volajícího a tím i vyslání posádek ZZS JčK k místu nahlášené události.
ZOS JčK v roce 2016 přijalo 172 404 volání. Z toho bylo 96 356 na tísňovou linku 155. Odchozích volání bylo
69 308. Radiových relací bylo uskutečněno celkem 106 745.

V současné době pracuje na ZOS celkem 36 operátorů a jeden lékař. Z toho ve 12 hodinových směnách
pracuje 33 operátorů.
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ODDĚLENÍ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
Útvar krizové řízení je nedílnou součástí organizační struktury ZZS Jihočeského kraje. V 1. polovině roku 2016
došlo ke změně stávající organizační struktury útvaru krizového řízení, kdy k 1. květnu 2016 vzniklo Oddělení
krizového řízení (OKŘ), jehož činnost je zajišťována vedoucím OKŘ, který je přímo podřízen náměstkovi
krizového řízení.
OKŘ je dále organizačně členěno na Pracoviště krizové připravenosti, které je zřízené podle ustanovení § 16
zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění, a na Pracoviště psychosociální
intervenční služby.

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
Pracoviště krizové připravenosti (PKP) v kalendářním roce 2016 vykonávalo činnosti spojené se zajištění
traumatologické, havarijní a krizové připravenosti ZZS JčK, tj. činnosti zaměřené na řešení mimořádných
událostí s velkým počtem zraněných a obětí (MU) a krizových situací. Mezi činnosti, které jsou v této oblasti
vykonávány, lze zařadit:
 součinnost se složkami IZS a orgány krizového řízení při přípravě na řešení MU a krizových situací,
 organizace instrukčně metodických zaměstnání pro zaměstnance ZZS JčK tematicky zaměřených na
řešení MU,
 školení členů výjezdových skupin a operátorů zdravotnického operačního střediska ZZS JčK za účelem
zvýšení jejich připravenosti a odborných znalostí k řešení MU a krizových situacích,
 zajištění účasti na odborných konferencích a jiných vzdělávacích akcích pro zaměstnance ZZS JčK
zaměřených na přípravu a řešení MU a krizových situací.
Současně byla rozšířena a zintenzivněna spolupráce především se Vzdělávacím a výcvikovým střediskem ZZS
JčK ve věci zajištění školení složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na spolupráci těchto
složek s výjezdovými skupinami ZZS JčK při řešení MU a krizových situací.
Součinnost se složkami IZS a orgány krizového řízení, organizace instrukčně metodických zaměstnání
V rámci součinnosti se složkami IZS a orgány krizového řízení se PKP podílelo na aktualizaci Krizového plánu
Jihočeského kraje, přípravě a realizaci taktických cvičení složek IZS, instrukčně metodických zaměstnání (IMZ)
a jednoho cvičení orgánů krizového řízení.
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SEZNAM CVIČENÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2016
Cvičení
Název

Námět

Typ

Nehoda
osobního
vlaku nehoda osobního vlaku
v železniční stanici Jindřichův v železniční stanici
Hradec
Jindřichův Hradec

SIMEX 2016

taktické
cvičení IZS

výpadek dodávek zemního cvičení
plynu na části území JČK
orgánů KŘ

Termín

Účast ZZS JČK

12.4.2016

1x RLP, 2xRZP, 1XRV
1 vozidlo MU
11 zaměstnanců

24.5.2016

OKŘ

25.5.2016

tisková mluvčí

Orlík 2016

nácvik záchrany tonoucího,
ověření dostupnosti VD Orlík

IMZ

9.6.2016

20 zaměstnanců

Podolsko 2016

nácvik záchrany tonoucího,
ověření dostupnosti VD Orlík

IMZ

23.6.2016

10 zaměstnanců

Hrad 2016

požár v
v areálu
hradu

taktické
cvičení IZS

23.6.2016

2x RZP
4 zaměstnanci

Malonty 2016

požár v objektu MŠ a ZŠ
Malonty

IMZ

24.6.2016

Jindřichův Hradec 2016

nácvik záchrany tonoucího

IMZ

Nemocnice 2016

požár v objektu Nemocnice taktické
Tábor, a.s.
cvičení IZS

objektu muzea
strakonického

1x RZP
2 zaměstnanci
22.8.2016

20 zaměstnanců

11.10.2016

1x RLP, 2xRZP, 1XRV
1 vozidlo MU
9 zaměstnanců

Techno 2016

výbuch na nelegální
technoparty

Letadlo 2016

nehoda dopravního letadla
při nouzovém přistání na
letišti v Českých
Budějovicích

IMZ

11.10.2016

1x RLP, 4 x RZP,
1xRV,
1 vozidlo MU, SPIS
27 zaměstnanců

2x RZP
taktické
cvičení IZS

15.11.2016

1x vozidlo MU
1x LZS
8 zaměstnanců
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Jak je patrné ze seznamu cvičení a nácviků, tak rok 2016 byl ve znamení především praktické přípravy členů
výjezdových skupin ZZS JčK na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Tento fakt je podpořen také
meziročním srovnáním počtu zaměstnanců ZZS, kteří se těchto nácviků účastnili.

Účast zaměstnanců ZZS JčK na cvičeních
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nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Školení členů výjezdových skupin a operátorů ZOS ZZS Jihočeského kraje
V rámci PKP je zřízena Pracovní skupina pro řešení následků MU a krizových situací, která je složena ze
zaměstnanců ZZS JčK, přičemž každé oblastní středisko zde má alespoň jednoho svého zástupce.
Cílem této pracovní skupiny je zvyšování připravenosti členů výjezdových skupin a pracovníků
zdravotnického operačního střediska ZZS JčK na řešení MU a krizových situací, a to na území celého
Jihočeského kraje. V rámci výkonu činnosti člena pracovní skupiny je na jednotlivých oblastních střediscích
realizována teoretická příprava a praktický nácvik činností při MU dle vnitřních předpisů organizace. Dále se
členové pracovní skupiny podílejí na přípravě instrukčně metodických zaměstnání pro zaměstnance ZZS JčK a
pravidelné aktualizaci vnitřních předpisů a plánovací dokumentace týkající se problematiky řešení MU a
krizových situací.
Stejně jako tomu bylo v letech minulých, tak i v roce 2016, absolvovali řidiči sanitních vozidel a vozidel
rendez-vous kurz bezpečné defenzivní jízdy. V průběhu tohoto kurzu si frekventanti ověřili své dovednosti
ovládání vozidla za zhoršených klimatických podmínek (voda, sníh, led) a ovládání vozidla při vyhýbání se
náhle vzniklým překážkám na pozemní komunikaci. Celkem se tohoto kurzu zúčastnilo 140 řidičů.
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Účast na odborných konferencích a jiných vzdělávacích akcích
Členové pracovní skupiny pro řešení následků mimořádných událostí, ale i další zájemci z řad zaměstnanců
organizace, se v průběhu roku 2016 zúčastnili řady odborných konferencí, seminářů, popř. dalších
vzdělávacích akcí tematicky zaměřených na řešení MU a krizových situací.
Cílem účasti je především prohlubování odborných znalostí a seznamování se s nejnovějšími poznatky a
postupy v oblasti medicíny katastrof. Takto nabyté znalosti a dovednosti jsou následně předávány dalším
zaměstnancům ZZS JčK.
Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí doplněných o hlavní body programu týkající se oblasti řešení
mimořádných událostí a krizových situací:
 konference Medicína katastrof Brno 2016 (hl. témata: migrace, vysoce nebezpečné nákazy,
vzdělávání v oblasti mimořádných událostí);
 konference Plzeňské dny urgentní medicíny 2016 (hl. témata: akutní stavy, řešení mimořádných
událostí);
 konference Olomoucké dny urgentní medicíny (hl. témata: spolupráce složek IZS při mimořádných
událostech, útok aktivního střelce);
 konference Dostálovy dny urgentní medicíny (hl. témata: traumatologické plánování, připravenost
ZZS na mimořádné události a krizové situace);
 konference urgentní medicíny a medicíny katastrof Pelhřimovský podvečer (hl. témata: třídění osob
postižených na zdraví, součinnost složek IZS);
 konference Medicína katastrof Hradec Králové 2016 (hl. témata: vysoce nebezpečné nákazy, třídění
osob postižených na zdraví, projekt First responder);
 konference Hazmat Protect 2016 (hl. témata: detekce, identifikace a dekontaminace CBRN agens,
novinky v oblasti prevence kontaminace nebezpečnými látky a v oblasti vývoje ochranných
prostředků).

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBA
Pracoviště psychosociální intervenční služby (PIS) je novým pracovištěm, které je organizačně začleněno pod
OKŘ a personálně je jeho činnost zajišťována psychologem ZZS JčK a krajským koordinátorem SPIS (Systém
Psychosociální Intervenční Služby). Pracovníkům Pracoviště PIS jsou dále podřízeni zaměstnanci ZZS JčK, kteří
jsou odborně vyškoleni k poskytování tzv. peer péče, tj. psychosociálně intervenční péče zaměstnancům ZZS
JčK, popř. dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na řešení MU nebo krizových situací, a
k poskytování první psychické pomoci osobám sekundárně zasažených dopravní nehodou, náhlým
onemocněním, úmrtím nebo jinou psychicky zatěžující událostí (svědci události, rodinní příslušníci, přátelé a
jiné blízké osoby).
V již zaběhlém systému kolegiální podpory po profesně náročných situacích záchranářů (peer péči) bylo
v roce 2016 uskutečněno 40 individuálních a skupinových forem „ošetření“, na kterých se podílelo 6
vyškolených peerů.
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Rok 2016 je pro ZZS JčK přelomovým z hlediska rozšíření poskytované péče ve formě první psychické pomoci
(PPP), která je od května letošního roku poskytována tzv. sekundárně zasaženým, nejčastěji příbuzným
pacientů. Tuto službu aktivně vykonává 12 vycvičených interventů z řad zdravotnických záchranářů ZZS JčK.
Od spuštění této služby proběhlo doposud 19 intervencí, kdy první psychická pomoc byla poskytnuta blízkým
pozůstalým po náhlých a nečekaných úmrtí. Dalším posunem v oblasti péče o duševního zdraví je zřízení
pozice psychologa ZZS JčK.
Tým SPIS ZZS JčK se účastnil všech odborných aktivit SPIS ČR, které byly v roce 2016 pořádány, tzn. 20. ročník
mezinárodní soutěže záchranných služeb Rallye Rejvíz 2016, kde proběhlo metodické zaměstnání se
zaměřením na zvládnutí stresu v práci posádek záchranných služeb po nadlimitní profesní události. Dále se
pak tým zúčastnil pracovní konference SPIS ČR v Hrubé Vodě v Olomouckém kraji (podtitul: „Hranice peer a
intervenční péče“), kde se aktivně procvičovaly techniky práce se zasaženými kolegy po náročných
profesních situacích a sekundárně zasaženými v obtížných životních situacích. Dále se členové týmu zúčastnili
vzdělávacích akcí na NCO NZO v Brně (intervenční výcvik a rozšiřující výcvik se zaměřením na perinatální
ztráty a úmrtí dětí). Někteří členové týmu navštívili odbornou konferenci v Hradci Králové se zaměřením na
katastrofy a jiné MU. Ve spolupráci s HZS JČK se SPIS tým aktivně zúčastnil Metodického zaměstnání.
Činnost týmu SPIS ZZS JčK je průběžně prezentována ostatním zaměstnancům organizace, a to v rámci jejich
periodické přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

BIOHAZARD TEAM
Tento tým je zařazen do výjezdní skupiny Jihočeského kraje pro vysoce nakažlivé nemoci (VS VNN), jejíž
součástí je kromě Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) také Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a
další složky (Policie ČR, HZS ČR, firma Asana, s.r.o., FN Na Bulovce, Praha a další). Cílem projektu je včasné
rozpoznání a případná izolace pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou bez ohrožení dalších nezúčastněných
osob a poskytnutí maximální zdravotní péče infikovanému pacientovi. V roce 2016 byl pořízen z dotace
Ministerstva zdravotnictví určené na financování nákladů na připravenost poskytovatelům ZZS na řešení
mimořádných událostí a krizových situací nový typ transportního vaku pro převoz pacientů s nutností izolace
od okolního prostředí.
V prosinci 2016 se zúčastnili členové Biohazard týmu již podruhé vzdělávacího a výcvikového kurzu ve
Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné. Zúčastněným byla nejdříve přiblížena
působnost této instituce, která se zaměřuje na výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti identifikace a
kvantifikace radioaktivních, chemických a biologických látek, vč. hodnocení a vývoje individuálních a
kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami a dále na bezpečnostní výzkum v rámci boje
proti terorismu, jakož i vážným průmyslovým haváriím. Poté se uskutečnila prohlídka vybavení jednotlivých
laboratoří, která byla zakončena praktickým výcvikem používání OOPP v rizikovém prostředí. Zde si účastníci
pod odborným dohledem odzkoušeli funkčnost svého vybavení a taktéž správnost svých postupů při práci v
rizikovém prostředí včetně dekontaminace osob. Proběhl také nácvik práce s novým transportním vakem,
spolu s jeho dekontaminací. Správnost postupů týmu při dekontaminaci OOPP a transportního vaku byla
potvrzena i laboratorně.
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VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS JČK
Vzdělávací a výcvikové středisko (dále jen VVS) je jednou z organizačních složek ZZS JčK. Jeho úkolem je
vzdělávání zdravotnických pracovníků, členů složek integrovaného záchranného systému i laické veřejnosti
v oblasti přednemocniční neodkladné péče a poskytování první pomoci. Na základě akreditace Ministerstva
zdravotnictví České republiky VVS zabezpečuje další vzdělávání a doškolování lékařů a jako držitel akreditace
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a České lékařské komory odborné vzdělávání a
doškolování ostatních pracovníků ve zdravotnictví. Činnost VVS je podporována kooperací s Pracovištěm
krizové připravenosti ZZS JčK při pořádání odborných vzdělávacích aktivit a praktických nácviků. Za plnění
úkolů VVS odpovídá náměstkovi léčebné péče ZZS JčK hlavní lektor VVS, personální agenda VVS je řešena ve
spolupráci s náměstkem ošetřovatelské péče ZZS JčK. V roce 2016 tvořilo lektorský sbor VVS 19 nelékařských
zdravotnických pracovníků a 3 lékaři.
Jednou ze stěžejních činností VVS je pořádání akreditovaného kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro
nelékařské zdravotnické pracovníky. Kurz je obsahově zaměřen na nácvik správného postupu při řešení
akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči (traumata, vybraná interní onemocnění – využití
interaktivního simulátoru Hal S320, porod, resuscitace novorozence, dítěte a dospělé osoby). Pro
zefektivnění výuky měli frekventanti k dispozici e-learningovou studijní oporu. Ta obsahovala související
vnitřní předpisy organizace i platné odborné postupy zaměřené na léčbu a péči o pacienta. K textové
předloze byly vytvořeny testové otázky s následným zobrazením správných odpovědí. V roce 2016 bylo v 35
termínech proškoleno 408 nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen NLZP) z řad zaměstnanců ZZS
JčK včetně 32 operátorů zdravotnického operačního střediska ZZS JčK.
ZZS JčK se v roce 2016 stala odborným garantem projektu Krajského úřadu Jihočeského kraje s názvem
„Ozbrojený útočník ve škole“. Ve spolupráci s Policií ČR bylo realizováno několik na sebe navazujících aktivit.
Jednou z nich byla výuka první pomoci spojená s praktickým nácvikem určená pedagogům základních škol.
První pomoc byla tematicky zaměřena na nezbytné úkony prováděné nezdravotníky ještě před příjezdem
složek IZS na místo události. Lektoři VVS proškolili celkem 398 pedagogů z 8 jihočeských základních škol.
V druhé polovině roku 2016 se VVS zapojilo do přípravy vzdělávání tzv. „first responderů“. Jedná se o
proškolení devíti jednotek dobrovolných hasičů, které budou disponovat automatizovanými externími
defibrilátory. Impulzem pro tuto aktivitu bylo schválení Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany
v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání uzavřené mezi MV GŘ HZS ČR,
Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR a Asociací krajů ČR. Zmiňované jednotky požární ochrany se
nacházejí v odlehlých oblastech jihočeského regionu, konkrétně v Českých Velenicích, Nových Hradech, Nové
Bystřici, Slavonicích, Bechyni, Velešíně, Suchdole nad Lužnicí, Nové Včelnici a Netolicích. Školení se v roce
2017 zúčastní i kolegové z požární stanice Soběslav.
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Přehled akcí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK v roce 2016
Leden




Únor



Březen





pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 3 x
školení strážníků Městské policie Č. Budějovice 2 x
setkání lektorského sboru VVS zaměřené na vyhodnocení aktivit v r. 2015
školení základů první pomoci (KŘ Policie ČR – OSD, Č. Budějovice)
pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 3 x
školení strážníků Městské policie Č. Budějovice 1 x
účast na konferenci Plzeňské dny urgentní medicíny
pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 5 x
školení Policie ČR 1 x (příslušníci dopravního inspektorátu a dálničního oddělení, zástupci zásahové
jednotky JETE, OSDP Č. Budějovice a ŠPS Lišov)
školení v poskytování první pomoci a ovládání AED pro HZS JČK, odbor Č. Budějovice 2 x
konzultace lektorů VVS s MUDr. et Mgr. Ditou Mlynářovou o právních důsledcích jednání NLZP při
výkonu profese
školení první pomoci pro pedagogy ZŠ Mirotice


Duben
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 3 x
 školení lékařů ZZS JČK
 účast na setkání vzdělávacích výcvikových středisek zdravotnických záchranných služeb Mikulov
(Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče)
 setkání lektorského sboru VVS
 školení v poskytování první pomoci a ovládání AED pro HZS JČK, odbor Č. Budějovice 1 x
 účast na kurzu Novinky v KPR a zajištění dýchacích cest u dětí, Brno
 účast na kurzu Management akutních stavů v PNP, Plzeň
 účast na konferenci Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov
Květen
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 4 x
 školení pro firmu TRIVIS, s. r. o. (v rámci vzdělávání příslušníků městských policií)
 zajištění akreditace vzdělávací akce Praktické postupy ZOS při řešení událostí s hromadným
postižením osob, modelové situace a novinky v oboru pro Zdravotnické operační středisko ZZS JčK
 zajištění akreditace vzdělávací akce Řešení následků mimořádné události pro OS ZZS JČK Třeboň
 účast na konferenci Olomoucké dny urgentní medicíny
Červen
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 4 x
 setkání lektorského sboru VVS
 Dětský den s ČSOB - ukázka činnosti ZZS JČK
 školení první pomoci pro firmu Mondi Bupak, s. r. o.
 ukázka činnosti ZZS JČK a nácvik kardiopulmonální resuscitace pro obec Chlumec (Chlumec Cup
2016)
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Červenec
 příprava vzdělávacích materiálů pro e-learningový portál sovazzsjck.cz
 příprava podkladů pro školení NLZP v r. 2017
 účast na edukačním cvičení na téma hromadné neštěstí ve spolupráci s Pracovištěm krizové
připravenosti ZZS JČK
Srpen
 edukační program pro letní dětský tábor (Jindřichohradecko)
 ukázka činnosti ZZS JČK pro letní příměstský tábor Českého červeného kříže Č. Budějovice
 setkání lektorského sboru VVS a příprava na školení v druhém pololetí roku 2016
Září
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 2 x
 aktivní účast a spolupráce na organizaci akce Lipno dětem, aneb den s IZS
Říjen
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 4 x
 školení v poskytování první pomoci a ovládání AED pro HZS JČK, odbor Č. Budějovice 3x
 představení práce zdravotnických záchranářů a výuka KPR, Základní škola Borovany
 příprava materiálů ke školení jednotek požární ochrany (tzv. „first responderů“)
Listopad
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 4 x
 účast na konferenci Medicína katastrof, Hradec Králové
 příprava metodiky ke školení jednotek požární ochrany (tzv. „first responderů“)
Prosinec
 pořádání kurzu Přednemocniční neodkladná péče pro NLZP 3 x
 setkání lektorského sboru VVS – zhodnocení roku 2016
 účast na konferenci Taktická medicína CACM 2016, Tábor
 příprava interního kurzu pro školitele jednotek požární ochrany z řad lektorů VVS

Následující tabulky představují souhrnný přehled vzdělávacích akcí, které VVS ZZS Jihočeského kraje pořádala
v roce 2016. Přehled zahrnuje vzdělávací akce pořádané pro zaměstnance ZZS, složky IZS v rámci
pravidelného školení poskytování první pomoci a pro další zájemce z řad odborné a laické veřejnosti.
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Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Akce
Četnost
Proškolené osoby
Interní vzdělávání na centrálním vzdělávacím středisku v 1x ročně
Lékaři a NLZP
Č.B - ul. B. Němcové (8h)
Povinný nácvik rozšířené KPR – oblastní střediska (2h)
1x ročně
Lékaři a NLZP
Kontinuální nácvik rozšířené KPR – oblastní střediska 3x ročně
Lékaři a NLZP
(2h)
Porod v terénu (4h)
1x ročně
Lékaři a NLZP
Řešení mimořádné události (6h)
1x ročně
Lékaři a NLZP
Hromadné neštěstí (6h)
1x ročně
Lékaři a NLZP
Povinný nácvik rozšířené KPR pro dispečery
1x ročně
Operátoři
Nácvik laické PP pro THP
1x ročně
THP
Celkový počet proškolených zaměstnanců ZZS JčK za rok
Integrovaný záchranný systém
Akce
Četnost
HZS - PP, KPR, práce s AED
2x ročně
HZS - nácvik spolupráce při dopravní nehodě
2x ročně
HZS SŽDC - drážní hasiči
1x ročně
HZS - nácvik PP
1x ročně
PČR - nácvik KPR
2x ročně
PČR - PP, práce s AED
1x ročně
HORSKÁ SLUŽBA
1x ročně
MP- PP
1x ročně
SDH - PP, práce s AED
1x ročně
Celkový počet proškolených pracovníků IZS za rok
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Proškolené osoby
hasiči výjezdoví
hasiči výjezdoví
hasiči výjezdoví
operátoři 112
pořádková policie
dopravní policie
členové HS
strážníci
dobrovolní hasiči

Počet (rok)
452
423
1 156
152
420
438
32
38
3 111

Počet (rok)
238
150
18
38
232
62
22
106
180
1 046

Akce

Odborná a laická veřejnost
Četnost
1x ročně
1xročně
1x ročně

Proškolené osoby
Pracovníci nemocnic
zdravotníci
Praktičtí lékaři
lékaři
Pracovníci v sociálních službách
personál v
domovech důchodců
Pracovník MŠ
1xročně
pedagogové
THP pracovníci ve školství
1xročně
THP
Pracovník ZŠ
1x ročně
pedagogové
Pedagogický pracovník SOŠ
1x ročně
pedagogové
Dětské tábory
1x ročně
členové
Skauti
1x ročně
členové
ČČK
1x ročně
hlídky mladých
zdravotníků
Firmy
1x ročně
Proškolené osoby
Ostatní (žáci, studenti, důchodci)
1x ročně
Proškolené osoby
Celkový počet proškolených osob v PP z řad odborné a laické veřejnosti za rok
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Počet (rok)
360
54
120
82
40
160
90
220
40
33
430
100
1 729

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Změny, novinky v provozu a aktivity K13 v roce 2016
Po dohodě s provozovatelem vrtulníku došlo od ledna 2016 k prodloužení minimální doby pohotovosti na
7:00 – 19:00 hodin. V březnu 2016 se provoz vrátil zpět k původnímu provozu v režimu VFR den (7:00 –
občanský soumrak). Zároveň byly v březnu 2016 zastaveny činnosti HEC v rámci výkonu služby HEMS. Obě
tato opatření učinil provozovatel vrtulníku na základě požadavku zástupců ministerstva zdravotnictví a ZZS
JčK je akceptovala.
Nejvýznamnější událostí, která poznamenala celý rok 2016, bylo rozhodnutí vlády o zajištění LZS
v Jihočeském kraji od roku 2017 Armádou ČR. Stručný souhrnný komentář k této skutečnosti a jejím
důsledkům lze nalézt v závěru zprávy.
Zástupci LZS České Budějovice se zapojili do činnosti nově vzniklé pracovní skupiny pro leteckou záchrannou
službu při SUMMK ČLS JEP – aktivní spoluprací při tvorbě některých dokumentů i účastí na prvním HEMS
meetingu v Ostrově u Tisé v červnu 2016.
Z novinek, které byly zařazeny do vybavení vrtulníku: nově pořízený diagnostický ultrazvukový přístroj
kapesní velikosti, teploměr schopný měření tělesné teploty v rozsahu 20 - 42 °C, samozahřívací jednorázové
přikrývky určené k prevenci a léčbě hypotermie, lokální hemostyptika.
Od ledna 2016 přešla ZZS JčK na nový informační systém a později spustila také mobilní editaci lékařské
dokumentace v tabletu, který byl přidělen i letecké výjezdové skupině.
Počet a struktura zásahů
V roce 2016 vzlétl vrtulník s volacím znakem Kryštof 13 celkem k 457 případům, z toho se jednalo o 422 (92,3
%) primárních zásahů a 35 (7,7 %) mezinemocničních transportů.
Tato čísla navazují na výsledky roku 2015, v roce 2016 došlo k dalšímu poklesu počtu mezinemocničních
transportů, což potvrzuje racionalitu a efektivitu operačního řízení LZS v Jihočeském kraji po změnách
přijatých v minulých letech. Z přiloženého grafu je patrné, že se jedná o nejvyšší absolutní počet primárních
zásahů a nejnižší absolutní počet sekundárních transportů od roku 2005 (rok vzniku krajské organizace – ZZS
JčK), resp. od počátku fungování LZS v jižních Čechách.

Graf: Vývoj počtu zásahů K13 v letech 2005 - 2016
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Primární zásahy
Z celkového počtu 422 primárních zásahů bylo 340 (80,5 %) v kategorii H1/I, kdy je vrtulník LZS vyslán
zdravotnickým operačním střediskem do terénu již na základě tísňové výzvy, zbylých 82 zásahů (19,5%) jsou
lety kategorie H1/II – LZS vyžádána pozemní posádkou z místa události.
Mezinemocniční transporty
35 realizovaných mezinemocničních transportů reprezentuje výraznou menšinu (7,7 %) zásahů K13 v roce
2016. Ve 32 případech (91,4 %) se jednalo o naléhavý transport na vyšší pracoviště, zbylé 3 mezinemocniční
transporty (8,6 %) představují ambulanční lety.
Primární zásahy (422)
H1/I
340

H1/II
80,5 %

82

19,5 %

Mezinemocniční transporty (35)
H2
32

A
91,4 %

3

8,6 %

Graf a tabulka: Struktura zásahů K13 v roce 2016

Ve 44 případech (9,6 %) byla letecká výjezdová skupina odvolána zdravotnickým operačním střediskem před
dosažením místa události.
V rámci mezikrajské spolupráce byl vrtulník K13 v roce 2016 vyslán k 13 zásahům na území sousedních
regionů. Lezecká skupina nebyla v roce 2016 aktivována – provádění činností HEC bylo v březnu 2016
zastaveno.
Ošetření pacienti
Při zásazích K13 v roce 2016 bylo ošetřeno celkem 414 pacientů, ve většině případů šlo o úrazové stavy - 270
pacientů (65,3 %).
Personální zajištění zdravotnické posádky K13
Na zajištění provozu zdravotnické posádky K13 se v roce 2016 podílelo deset zdravotnických záchranářů a
čtrnáct lékařů, z nichž devět pokrylo dohromady více než 90 % služeb.
Spolupráce s traumacentrem Nemocnice České Budějovice, a.s.
Českobudějovické traumacentrum je již tradičně, vzhledem k povaze událostí, u kterých LZS zasahuje,
hlavním spolupracujícím partnerem.
V subanalýze traumatizovaných pacientů (zásah H1/I, letecký transport do TC NČB; n=145 pacientů) byl
sledovaný čas v přednemocniční péči měřený jako interval od okamžiku aktivace posádky LZS do předání v
traumacentru. Medián času v přednemocniční péči je u sledované populace 65 minut.
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Čas v přednemocniční péči kratší než 60 minut (zlatá hodina) byl zaznamenán u 50 ze 145 pacientů (34,5%),
čas do 70 minut u 100 ze 145 pacientů (68,9%).
Časy jsou uváděny odstupňovaně z důvodu nezanedbatelného příspěvku transportního času v areálu
českobudějovické nemocnice. Vzdálenost přistávací plochy od cílových pracovišť vynucující další překlad
a transport pacienta sanitním vozem zatěžuje pacienta krom možného transportního traumatu právě
prodloužením celkového času v přednemocniční péči.
Změna způsobu zajištění LZS v Jihočeském kraji od roku 2017
V březnu 2016 rozhodla vláda České republiky, že od 1. 1. 2017 bude leteckou záchrannou službu
v Jihočeském kraji zajišťovat Armáda České republiky. Koncem října 2016 vláda svým usnesením rozhodla o
přesunu základny LZS z Českých Budějovic do Bechyně. Argumenty ZZS JčK proti této změně nebyly
reflektovány.
Zajištění LZS v Jihočeském kraji Armádou ČR včetně vojenského zdravotnického personálu a přesun základny
LZS do Bechyně hodnotíme jako řešení principiálně špatné, nesystémové, ekonomicky neefektivní a
poškozující ZZS JčK. Konkrétní negativní dopady v porovnání se stavem v roce 2016 představuje zejména
výrazné prodloužení doletových časů vrtulníku LZS do oblastí jižně od Českých Budějovic, vyšší náklady na
zajištění služby a opuštění nově vybudované základny LZS v areálu českobudějovického letiště, která plnila
svou funkci necelý rok a půl. V neposlední řadě se jedná o ztrátu části odbornosti a prestiže jihočeské
záchranné služby.
ZZS JčK a Jihočeský kraj jako její zřizovatel v důsledku této změny přicházejí o léta budovaný, sehraný tým
tvořený erudovanými lékaři a záchranáři.
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Poděkování
Naše poděkování patří provozovateli vrtulníku LZS České Budějovice, společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s
r. o. a všem jejím zaměstnancům za léta bezproblémových vztahů, veškerou poskytnutou podporu
a inspirativní spolupráci.
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – VÝJEZDOVÁ ČINNOST
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v roce 2016 uskutečnila celkem 81 795 výjezdů. Data, která
jsou dostupná ze zdrojů Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, tak řadí ZZS JčK v celorepublikovém
měřítku na šestou pozici v žebříčku počtu výjezdů. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
v celokrajském uspořádání funguje od roku 2005 a následující graf zachycuje nárůst počtu výjezdů
v uplynulých deseti letech existence organizace.

Celkový počet výjezdů ZZS JčK 2006-2016
120 000

80 000
49 653

49 839
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55 028

59 083

60 221

62 715
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66 304

72 010

75 220

2013

2014

81 011

81 795

2015

2016

40 000

0
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V rámci sledovaných kategorií výjezdů se jednalo o: 16 589 případů úrazů,
1 988 případů dopravních nehod,
1 633 případů cévních mozkových příhod,
1 120 případů akutního infarktu myokardu,
457 případů, kdy byla provedena KPR.

Z celkového počtu 81 795 výjezdů bylo:

6 250 pacientů ve věkové kategorii 0-18 let,
75 545 pacienti starší 18 let.

23

Narůstající počet výjezdů se odráží v požadavku na vybudování a personální obsazení nových výjezdových
základen ZZS JčK. Počet základen se za dobu existence ZZS JčK v celokrajském uspořádání navýšil o 8 nově
zřízených základen. Následující graf zobrazuje vývoj počtu výjezdových základen a současně počtu
výjezdových skupin za uplynulých deset let.

Výjezdové základny ZZS JčK - vývoj 2005 - 2016
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VÝJEZDOVÁ ČINNOST ZZS JČK – OBLASTNÍ STŘEDISKA
České
Budějovice

Český
Krumlov

Jindřichův
Hradec

Písek

Prachatice

Tábor

Strakonice

ZZS JčK
celkem

Primární RLP

2 856

78

3 214

1 496

132

902

1 415

10 093

Primární RZP

16 374

5 981

6 478

4 421

4 688

9 595

5 008

14 134

Primární RV

4 823

1 478

1 397

1 503

1 635

2 011

1 287

52 540

Primární celkem

24 053

7 537

11 089

7 420

6 455

12 508

7 705

76 767

Sekundární RLP

289

34

143

86

28

54

247

881

Sekundární RZP

1 835

221

404

420

295

588

384

4 147

Sekundární celkem

2 124

255

547

506

323

642

631

5 028

Celkem výjezdů

26 177

7 792

11 636

7 926

6 778

13 150

8 336

81 795

* Celkový počet primárních RLP v Českých Budějovicích zahrnuje 422 zásahů Letecké záchranné služby.

24

Výjezdy ZZS JčK - primární RZP
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Výjezdy ZZS JčK - sekundární transporty
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2500

DALŠÍ ČINNOST ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE
PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE
Protialkoholní záchytná stanice (dále jen záchytná stanice) je zdravotnické zařízení zřízené Jihočeským
krajem a provozované Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje na základě smlouvy o zajištění
činnosti protialkoholní záchytné stanice.
Záchytná stanice zajišťuje služby na úseku ochrany zdraví před alkoholismem, a to v souladu se
zákonem č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Záchytná stanice poskytuje nepřetržitě služby po
dobu 24 hodin. Služby jsou zajišťovány odbornými zdravotnickými pracovníky.
Vyšetření, pobyt na záchytné stanici
Osoba, která není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný
pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je povinna se podrobit ošetření
(včetně odběru biologického materiálu) a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění
akutní intoxikace. O přijetí, propuštění osoby z ošetření a délce pobytu na záchytné stanici rozhoduje výlučně
lékař. Vyšetření a ošetření na záchytné stanici je konáno vždy za stanovenou finanční úhradu. Dopravu,
vyšetření, ošetření a následný pobyt na záchytné stanici hradí ošetřená osoba, a to v případě, že se u ní
prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky.
Protialkoholní záchytná stanice v roce 2016 evidovala celkem 1 435 klientů. Souhrnná statistická data o
počtu klientů PZS za uplynulých deset let zobrazuje následující tabulka.

Rok

Počet klientů
Celkem

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

728
960
1 148
1 362
1 402
1 229
1 297
1 433
1 597
1 538
1 435

z toho
hospitalizovaní
623
856
998
1 070
1 114
992
1 090
1 168
1 281
1 138
1 081
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ošetření ambulantně
105
104
150
292
288
237
207
265
316
400
354

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v rámci dalších činností provozuje Lékařskou pohotovostní
službu pro dospělé ve Vodňanech a v Blatné a zubní lékařskou pohotovostní službu v Táboře.
Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v návaznosti
na služby a organizaci zdravotnické záchranné služby v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení
průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.
V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.
LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat
v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
V LPS jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště ve spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke
svému lékaři. Dále jsou za úhradu ošetřování samoplátci, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči
zdravotní pojišťovny.
V roce 2016 bylo v rámci Lékařské pohotovostní služby ošetřeno 2 548 pacientů, z toho:
Zubní lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba Blatná
Lékařská pohotovostní služba Vodňany

1 938 pacientů,
515 pacientů,
95 pacientů.

ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA
Zdravotnická dopravní služba je provozována na dvou výjezdových základnách ZZS JčK, konkrétně v Písku a
Čimelicích. K přepravě nemocných, raněných a rodiček je určeno celkem 13 sanitních vozidel. V roce 2016
bylo zdravotnickou dopravní službou transportováno 21 785 pacientů, přičemž počet ujetých km sanitními
vozidly v rámci této služby činil celkem 410 463 km.
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UDÁLOSTI ROKU
Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti ZZS mezi ČR a Rakouskem
21. ledna byla ve Znojmě podepsána Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické
záchranné služby mezi Českou republikou a Rakouskem.
Smlouvu podepsali ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a sekční šéf rakouského spolkového
ministerstva zdravotnictví pan Clemens Martin Auer. Podpisu smlouvy se zúčastnili i zástupci dotčených krajů
a ředitelé zdravotnických záchranných služeb Ing. Vladislava Filová, MUDr. Marek Slabý, MBA, a Ing. Milan
Klusák, MBA.
Cílem Ujednání o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby je usnadnění přeshraniční
přednemocniční neodkladné péče a vzájemná pomoc při zásazích výjezdových skupin v situacích, kdy tyto
služby nemůže včas zajistit vlastní zdravotnická záchranná služba daného státu.
V rámci zásahového území na obou stranách česko-rakouské či česko-německé hranice by měly být
usnadněny zásahy posádek zdravotnické záchranné služby na příslušném státním území druhé strany.
Po ratifikaci rámcové smlouvy zahájili zástupci krajů a spolkových zemí práce na konkrétních smlouvách,
jejichž praktická realizace bude prováděna na základě uzavřených Ujednání o přeshraniční spolupráci mezi
jednotlivými příhraničními územími.
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Dětský den na Letecké záchranné službě
Letecká záchranná služba České Budějovice při příležitosti 25. výročí zahájení provozu uspořádala pro děti
zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému dětský den. Zároveň pro ně, s měsíčním
předstihem, vyhlásila soutěž „Namaluj obrázek o Letecké záchranné službě.“ Pro výherce přislíbila společnost
ALFA-HELICOPTER, s.r.o velmi atraktivní cenu.
Dětský den se konal 7. května na základně Letecké záchranné služby v Plané u Českých Budějovic. Záchranáři
zde připravili společně s provozovatelem vrtulníku, jihočeskými policisty, městskými strážníky, Hasičským
záchranným sborem letiště a Nadačním fondem Kryštůfek pro rodiny zaměstnanců IZS zábavné odpoledne.
Děti měly možnost seznámit se blíže s prací svých rodičů a prozkoumat jejich vozidla a speciální techniku,
vyzkoušet si různé simulátory, vybavení a zasoutěžit si v připravených soutěžích.
Velikou radost měly děti, které se přihlásily do soutěže „Namaluj obrázek o Letecké záchranné službě.“
Provozovatel vrtulníku, společnost ALFA-HELICOPTER, s.r.o, odměnila všechny účastníky soutěže
vyhlídkovým letem vrtulníkem.

Mattoni ½ Maraton České Budějovice 2016
První červnovou sobotu zajišťovala Zdravotnická záchranná služba JčK zdravotnickou asistenci na jubilejním,
pátém ročníku českobudějovického půlmaratonu. Přednemocniční neodkladnou péči pro účastníky akce
zajišťovalo sedmnáct zdravotnických záchranářů a jeden lékař. Operační středisko tísňové linky 155 bylo
posíleno o jednoho dispečera.
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Přímo u cíle, na náměstí Přemysla Otakara II., bylo za pomoci vozidla pro řešení následků mimořádných
událostí a tří stanů, vytvořeno hlavní zázemí pro práci záchranářů. Přistavena zde byla i dvě sanitní vozidla a
malé osobní auto RV, pro případný rychlý přesun lékaře. Další tři výjezdové skupiny obsadily strategická
místa podél trati závodu. Klimatické podmínky letošního ročníku byly pro běh příznivé a přesto, že se na start
hlavního závodu postavilo rekordních 3 400 běžců, měli záchranáři oproti minulému roku méně práce.
Celkem bylo posádkami ZZS JčK ošetřeno 21 závodníků. Z toho stav 9 z nich si vyžádal převoz do
českobudějovické nemocnice. Dalších 12 běžců bylo zaléčeno přímo v prostoru zdravotnického zázemí na
náměstí. Mezi zdravotními obtížemi převažovaly kolapsové stavy z vyčerpání a křečové stavy způsobené
rozvratem vnitřního prostředí organismu. Tři závodníci utrpěli lehká zranění. Stav žádného z ošetřených
pacientů nebyl kritický.

Exkurze rakouských kolegů
Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje navštívili 16. června kolegové z Červeného kříže Dolního
Rakouska. Návštěva se uskutečnila v rámci příprav na praktické naplnění Rámcové smlouvy o přeshraniční
spolupráci zdravotnických záchranných služeb uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem v lednu
letošního roku. Mezi hosty byli zejména záchranáři Červeného kříže, ale i techničtí a ekonomičtí pracovníci.
Hosté se seznámili s činností operačního střediska ZZS JčK, prohlédli si sanitní vozidla a navštívili i základnu
Letecké záchranné služby v Plané u Českých Budějovic. Ze setkání jednoznačně vyplynulo, že provedení
společného zásahu rakouských a jihočeských záchranářů by nemělo být nijak složité, neboť systém
poskytování přednemocniční neodkladné péče na obou stranách hranice je velmi podobný, stejně tak
vybavení vozidel a postupy záchranářů.
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Olympijský park Rio-Lipno 2016
Český olympijský výbor ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje využil olympijských her v Riu k propagaci sportu
a zdravého životního stylu. V obci Lipno nad Vltavou vyrostl Olympijský park Rio Lipno a v okolních obcích
řada dalších sportovišť. Lidé si mohli vyzkoušet na pět desítek sportů a podpořit české sportovce.
Projekt Jižní Čechy olympijské prověřil připravenost ZZS JčK. Během 17 dnů (od 5. srpna do 21. srpna) zajistila
přednemocniční neodkladnou péči pro téměř 350 tisíc návštěvníků Lipenska. Na výjezdových základnách
Horní Planá, Frymburk, Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod a Český Krumlov byly připraveny posílené výjezdové
skupiny ZZS JčK (VS ZZS JčK) ve 24 hodinovém provozu. Zároveň byla připravena technika a prostředky pro
případ mimořádné události. VS ZZS JčK uskutečnily 95 akcí, které byly dány do přímé souvislosti s akcí Rio
Lipno.
V neděli 21. srpna se konal Olympijský maraton. Trasa závodu vedla běžce z Nové Pece podél lipenského
břehu až do centra Olympijského parku v Lipně nad Vltavou. Závodu na 42 km se zúčastnilo 72 běžců. I zde
ZZS JčK zajišťovala přednemocniční neodkladnou péči a doprovázela běžce podél celé trati závodu. Na
zajištění se podílelo celkem 8 výjezdových skupin ZZS JčK.
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Lipno dětem, aneb Den s IZS
Složky integrovaného záchranného systému a společnost Lipno s.r.o uspořádali 10. září v areálu lipenského
Active parku dětský den. Hlavním cílem akce bylo zábavnou formou připomenout dětem, jak předcházet
nebezpečným situacím a jak krizové situace řešit.
V blízkosti Stezky korunami stromů si návštěvníci mohli prohlédnout vystavenou techniku složek IZS a stánky
prezentující jejich činnost. Po celý den byly připraveny atraktivní ukázky práce jednotlivých složek.
Návštěvníci tak měli možnost vidět práci policejních kynologů, komentované ukázky resuscitace při náhlé
zástavě oběhu, práci jízdní policie, zásah profesionálních hasičů a na závěr dne společnou ukázku všech
složek IZS.
ZZS JčK se prezentovala speciálním sanitním vozidlem pro transport pacientů s tzv. vysoce nebezpečnou
nákazou a vozidlem pro řešení následků mimořádných situací. Na stánku se záchranáři zaměřili především na
edukaci dětí i dospělých, jak poskytnout pomoc osobám s náhlou zástavou oběhu.

Ujednání o přeshraniční spolupráci ZZS s Horním Rakouskem
Dne 26. září bylo slavnostně podepsáno hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou a zemským
hejtmanem Spolkové země Horní Rakousko Josefem Pühringerem „Ujednání o přeshraniční spolupráci
zdravotnických záchranných služeb“. Díky tomuto memorandu mohou od 26. září jihočeští záchranáři
oficiálně zasahovat v Horním Rakousku a stejným způsobem i naši jižní sousedé u nás.
Za rakouskou stranu se aktu zúčastnili LAbg. Prim. Dr. Walter Aichinger - poslanec Zemského sněmu Horního
Rakouska a prezident Hornorakouského Červeného kříže Dir. Mag. Erich Haneschläger a další hosté, za
českou stranu Mgr. Ivana Stráská - náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, JUDr. Milan Kučera - ředitel
Krajského úřadu Jihočeského kraje, MUDr. Marek Slabý, MBA - ředitel Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje a další zástupci Jihočeského kraje.
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Slavnostní otevření 31. základny ZZS JčK ve Lhenicích
Zdravotnická záchranná služba JčK zahájila 1. října provoz nové výjezdové základny ve Lhenicích. Slavnostní
otevření výjezdové základny proběhlo v pátek 30. září za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího
Zimoly, Mgr. Ivany Stráské - náměstkyně hejtmana JčK, MUDr. Marka Slabého, MBA - ředitele ZZS JčK, Ing.
Marie Kabátové - starostky obce Lhenice a dalších významných hostů.
Otevřením v pořadí již 31. základny ve Lhenicích byl dokončen plán plošného pokrytí Jihočeského kraje
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby tak, aby byl splněn zákonem daný časový limit
dostupnosti do 20 minut.
Zázemí pro posádku ZZS bylo vytvořeno v nově zrekonstruované budově zdravotního střediska ve Lhenicích.
Náklady na rekonstrukci prostor a dostavbu garáže byly hrazeny z prostředků městyse Lhenice, vybavení
vnitřních prostor uhradila ZZS JčK.
Výjezdová základna Lhenice je obsazena v nepřetržitém provozu posádkou rychlé zdravotnické pomoci a
dojezdem pokrývá západní oblast Českobudějovicka, východní oblast Prachaticka, Netolicka a severní část
Boleticka. Nová výjezdová základna obecně posílila stávající počet posádek ZZS JčK a přispěla k zajištění lepší
časové dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v této oblasti. Jednoznačně jde o další krok k zlepšení
kvality akutní přednemocniční péče o občany a návštěvníky Jihočeského kraje.
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Podpis smlouvy o přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem
Dne 12. října bylo v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje podepsáno Ujednání o přeshraniční
spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihočeským krajem.
Ujednání stvrdili podpisem hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a zemský hejtman Dr. Erwin Pröll za
přítomnosti velvyslanců obou zemí, zástupců obou úřadů, pracovníků Dolnorakouského Červeného kříže,
Notruf 144 a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Koncem září byla totožná dohoda podepsána
i s Horním Rakouskem.
Stejné memorandum bylo 3. října podepsáno v Karlových Varech i mezi Svobodným státem Bavorsko,
Jihočeským krajem, Plzeňským krajem a Karlovarským krajem. Díky tomu je zajištěna spolupráce
zdravotnických záchranných služeb po celé délce jižní hranice ČR.
Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za rok 2016
V Ostravě 18. října 2016 v rámci XXIII. Dostálových dnů urgentní medicíny proběhlo již potřetí předávání cen
AZZS ČR. Jedná se o ocenění udělované pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě
nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena
AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i
pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.
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V rámci letošního III. ročníku se Asociace zdravotnických záchranných služeb rozhodla ocenit celkem 18
nominovaných. Za vynikající diagnostickou rozvahu a okamžitý léčebný zásah vedoucí k záchraně života
dítěte obdržela ocenění Bc. Kateřina Zvonařová ze základny ZZS JčK v Prachaticích.
Ocenění převzala od MUDr. Marka Slabého, MBA prezidenta AZZS ČR a MUDr. Jany Šeblové, Ph.D.
předsedkyně ČSL JEP - Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof.

EKONOMICKÉ UKAZATELE ZZS JČK
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Ukazatel
Spotřeba materiálu

2015 (tis. Kč)

rozdíl 2016 - 2015
(tis. Kč)

2016 (tis. Kč)

28 581

32 568

3 987

Spotřeba energie

5 409

5 191

-218

Opravy a udržování

8 702

14 663

5 961

Cestovné

2 246

2 474

228

15 484

15 562

78

Mzdové náklady

278 732

294 439

15 707

z toho: platy zaměstnanců

237 997

252 371

14 374

40 736

42 068

1 332

Zákonné sociální pojištění

93 638

98 782

5 144

Zákonné sociální náklady

6 881

8 339

1 458

114

225

111

34 688

44 080

9 392

Ostatní náklady

5 039

5 291

252

Náklady celkem

479 514

521 614

42 100

Tržby z prodeje služeb

193 765

198 832

5 067

15 739

34 816

19 077

247

472

225

Provozní příspěvek

270 000

287 700

17 700

Výnosy celkem

479 751

521 820

42 069

237

206

-31

Ostatní služby

OON

Daně a poplatky
Odpisy

Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

Hospodářský výsledek
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ZAMĚSTANCI
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

487

500

505

520

534

558

564

lékaři

41

44

47

49

48

45

43

SZP

235

242

247

256

268

283

290

NZP

162

163

159

162

166

175

175

THP a
ostatní

49

51

52

53

54

55

56

Celkový počet zaměstnanců
z toho:

Zaměstnanci ZZS JčK v roce 2016

Lékaři
8%

THP a ostatní
10%

NZP
31%
SZP
51%
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MZDOVÉ NÁKLADY

MZDOVÉ NÁKLADY (PLATY ZAMĚSTNANCŮ + OON)

278 732
225 161

237 750

254 280

258 173

2013

2 014

[HODNOTA]

204 777

2010

2011

2012

39

2 015

2016

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA
37 294
35 540
34 365

34 294

2013

2014

32 718
31 884
30 085

2010

2011

2012

40

2015

2016

NÁKLADY

Struktura nákladů
3,0%

2,8%

1,5%

7,2%
8,5%

77,0%

Osobní náklady

Odpisy

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Opravy a udržování

Ostatní náklady

Spotřeba materiálu
33 000
32 000
31 000
30 000
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000
24 000
Spotřeba materiálu

2010
27 317

2011
29 383

2012
27 630

2013
28 352

41

2014
28 241

2015
28 581

2016
32 568

Spotřeba energie
5 600
5 400
5 200
5 000
4 800
4 600
4 400
4 200
4 000
Spotřeba energie

2010
5 550

2011
5 525

2012
4 646

2013
5 216

2014
4 641

2015
5 409

2016
5 191

Opravy a udržování
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Opravy a udržování

2010
8 075

2011
7 332

2012
9 437

2013
11 581

42

2014
10 592

2015
8 702

2016
14 663

Struktura výnosů
Ostatní výnosy
6,8%

Tržby z prodeje služeb
38,1%

Provozní příspěvek

Provozní příspěvek
55,1%

Tržby z prodeje služeb

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje služeb
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Tržby z prodeje služeb

2010
143 303

2011
141 539

2012
149 537

2013
161 791

43

2014
170 855

2015
193 765

2016
198 832

Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2016
18 629
18 941
17 439
10 537

[HODNOTA]

148

VZP

VOZP

ZP MV

PPNP

ČP ZP

OZP

7 208
131

Revírní bratrská

ZP Škoda

Provozní příspěvek
300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
Provozní příspěvek

2010
220 000

2011
234 460

2012
248 000

2013
263 000
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2014
268 000

2015
270 000

2016
287 700

Provozní příspěvek x mzdové náklady
300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
Provozní příspěvek

2010
220 000

2011
234 460

2012
248 000

2013
263 000

2014
268 000

2015
270 000

2016
287 700

Mzdové náklady

204 777

225 161

237 750

254 280

258 173

278 732

294 439

45

INVESTICE REALIZOVANÉ V ROCE 2016
České Budějovice
víceúčelové sanitní vozidlo
referentské vozidlo
ultrazvukový přístroj
ochranný vak infekční pacient
technologické vybavení záložní servrovny
IT technologie
5x vozidlová radiostanice
defibrilátor
Jindřichův Hradec
set pro UPV
vozidlová radiostanice
2x přístroj nepřímá srdeční masáž
defibrilátor
vůz RV systém
Český Krumlov
set pro UPV
2x vozidlová radiostanice
2x přístroj nepřímá srdeční masáž
2x defibrilátor
Prachatice
vozidlová radiostanice
přístroj nepřímá srdeční masáž
defibrilátor
Tábor
2x vozidlová radiostanice
přístroj nepřímá srdeční masáž
defibrilátor
Písek
referentské vozidlo
set pro UPV
2x vozidlová radiostanice
přístroj nepřímá srdeční masáž
defibrilátor
Strakonice
set pro UPV
vozidlová radiostanice
přístroj nepřímá srdeční masáž
defibrilátor
vůz RV systém
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DARY

E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice poskytla finanční dar ve výši 150.000,- Kč na další vzdělávání
lékařů, nákup odborné literatury, zdravotnických potřeb a přístrojů a provozní záležitosti ZZS JčK.

Nadační fond Kryštůfek Brno poskytl věcný dar ve výši 67. 953,60 Kč – 432 ks plyšových figurek Kryštůfek za
účelem uklidnění a zlepšení psychického stavu dětí, které bude ZZS ošetřovat nebo převážet k lékařskému
vyšetření.

Společnost COMETT Plus, spol. s r.o., Tábor poskytla finanční dar ve výši 35.000,- Kč na financování
vzdělávacích akcí, školení a kongresů pro zaměstnance ZZS JčK.

TRANS WORLD HOTELS & ENTERTAINMENT, a.s., Česká Kubice poskytla peněžitý dar v hodnotě 35.000,- Kč
na provozní záležitosti ZZS JčK.

Alfa-Helicopter, spol. s r.o., Brno poskytla věcný dar ve výši 28.324,- Kč – materiál pro plnění úloh HEC a
vybavení provozní základny HEMS České Budějovice ve výši 1,- Kč.

Paní Jana Sádlová poskytla organizaci věcný dar – Kávovar KRUPS KP 1101 Nescafé DG Oblo ve výši 2.100,Kč
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