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RV systém 

• Setkávací systém výjezdových skupin ZZS  



Legislativa  

• Zákon o ZZS  č. 374/2011 Sb. § 13 

• RLP – lékař + NLZP 

 

 

 

 

 

• RZP – NLZP 

 



 RZP 44 073            RLP 28 674  

 

 

 

 

 

                                         LZS 520 

 více jak 60 % 

údaje k 31. 10. 2013  



  

 

 

 

 

 

KOMPETENCE  NLZP 

VYHLÁŠKA Č. 55/2011 Sb.   zdravotnický záchranář pro UM   

                                              sestra pro IP  

 

ČINNOSTI BEZ INDIKACE LÉKAŘE 

 

Monitorování a hodnocení vitálních funkcí včetně 12 sv. EKG 

Zahájení a provádění rozšířené KPR - defibrilace, zajištění DC, Adrenalin iv / io 

Provádění inhalační kyslíkové terapie 

Provádění alternativního zajištění DC, odsávání z DC 

Zajištění periferního žilního přístupu, intraoseálního vstupu 

Aplikace krystaloidních roztoků a roztoků glukózy 

Aplikace Adrenalinu, Diazepamu, Glukózy, med. kyslíku 

Provádění orientačních laboratorních vyšetření 

Provádění ošetřování ran a invazivních vstupů  

Provádění neodkladných výkonů v rámci probíhajícího porodu 

Provádění vyprošťování, polohování, imobilizaci a fixaci  

 

NLZP po konzultaci s lékařem – aplikuje další léčiva, provádí další výkony 

  

 

 

 

 

 

  



NLZP  

ve výjezdové skupině RZP 

INZULÍN 



     

 

     155 

Příjem tísňové výzvy  



Vyslání nejbližší výjezdové skupiny 



Odběr anamnézy, základní vyšetření, zhodnocení stavu 



Stanovení pracovní diagnózy 



Ověření alergií, kontraindikací, zajištění PŽK, aplikace krystaloidních roztoků 



Terapie dle SPP, případně konzultace s lékařem,  

po stabilizaci stavu transport do ZZ 

 



RV systém  

setkání RLP + RZP 
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          Příjem tísňové výzvy  



Vyslání nejbližší výjezdové skupiny 

RLP + RZP  

Příjezd RZP na místo  

Základní vyšetření, zhodnocení stavu, informace pro KZOS a RLP 



Odběr anamnézy, zajištění základních životních funkcí, 

zajištění PŽK, oxygenoterapie, stanovení pracovní diagnózy 



Terapie a ošetřování dle SPP, konzultace s lékařem, zajištění postiženého 



Příjezd RLP na místo události  



Převzetí do péče lékařem RLP 

Vyšetření lékařem, stabilizace stavu, terapie, ošetření 



Anestezie, relaxace, OTI, UPV, intenzivní péče poskytovaná lékařem  



Transport do ZZ dvěma posádkami ZZS / RLP + RZP 



Při natáčení nebyl zraněn žádný záchranář ! 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST  


