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ZZS JmK, p.o.

Vznik 1. 1. 2006 sloučením jednotlivých 
územních oddělení
V současnosti 6 územních oddělení: 

�Brno (6 VZ + LZS)�Brno (6 VZ + LZS)

�Břeclav  (3 VZ)

�Blansko (3 VZ)

�Hodonín (4 VZ)

�Vyškov (3 VZ)

�Znojmo (3 VZ)



ZZS JmK, p.o

Rozloha kraje 7.195 km2

Počet obyvatel 1,2 milionů
Počet zaměstnanců: 450 NLZP 80 lékařů
Počet výjezdových posádek: Počet výjezdových posádek: 

den noc

RLP 20 18

RZP 23 21

NO 1 1

CKTCH 1 1

LZS 1 1



Proč se vzdělávat? 

„Člověk se musí neustále učit. Když začínal 
zvukový film, musela jsem se učit mluvit. A 
když začínal barevný film, musela jsem se když začínal barevný film, musela jsem se 
učit červenat. Bojím se, co všechno ještě 

přijde!“

Marlene Dietrichová



Oddělení vzdělávání

Současná podoba od 1.1.2013 
• Náměstek pro krizovou připravenost a 

vzdělávání 
• Vedoucí oddělení vzdělávání 0,8 úvazek• Vedoucí oddělení vzdělávání 0,8 úvazek
• Tým lektorů: 

�Zástupci jednotlivých územních oblastí + 
KZOS

�7 lékařů, 11 záchranářů, 1 operátorka, 2 řidiči
(dohody o činnosti)



Koncepce vzdělávání 

Povinné
�1 x ročně 8 hodin ve vzdělávacím centru 
�1x ročně vzdělávací akce pro KZOS  8 hodin
�2 hodiny měsíčně na územních oblastech, �2 hodiny měsíčně na územních oblastech, 

centrálně stanovená téma
�Dvoudenní kurz Efektivní komunikace
�Samostudium – možnost konzultace lektora 

územní oblasti



Koncepce vzdělávání 

Dobrovolné:
�Právní seminář
�Malá jihomoravská rallye Rejvíz
Kurzy pro lektory: 
�Lektorování a prezentace
�BLS+AED, ALS, ATLS



Další aktivity

• Organizace kurzů první pomoci pro 
veřejnost

• Spolupráce na projektech Pedagogové 
JmK, Kurzy přednemocniční péče, Projekt JmK, Kurzy přednemocniční péče, Projekt 
rozmístění AED v Brně

• Konference Záchrana v zimě



Celokrajské vzdělávání 2013

� Téma roku - resuscitace
� 18 termínů (30 účastníků)
� Akreditace u ČAS pro NLZP
� Pracujeme jako tým

(účastní se lékaři, záchranáři i řidiči společně mohou i 
operátoři)

� Teoretická část 4 hodiny
� Praktická 4 hodiny, 6 stanovišť
� Skupiny tvořeny s ohledem na profesi a výjezdovou 

základnu (pracujeme všichni stejně a chceme se 
poznávat) 

Letos nezkoušíme ☺



Stanoviště zajištění DC



Stanoviště zajištění DC



Stanoviště i.o. vstup



Stanoviště i.o. vstup



Traumatologický pacient



Traumatologický pacient



Stanoviště KPR dítě 
posádka RV



KPR dospělý v posádce RLP



KPR v posádce RZP



Pomůcka pro zpětnou vazbu 
provádění srdeční masáže



Dotazy???


