
Standardní pracovní postupy –
ZZS JmK

Romana Pochylá, hlavní sestra ZZS JmK, 
vedoucí inspektora provozu



ZZS JmK

• 6 územních 
oddělení

• 24 výjezdových 
základen 



VZ Ponava VZ Znojmo



RZP/RLP RV (rendez-vous), Inspektor provozu



BHT tým Transport nadměrné pacientky



Vozík pro MU Speciál pro HPO



Pojízdná jednotka intenzivní 
péče
monitor životních funkcí

• automatické měření tepové frekvence 

• měření krevního tlaku

• záznam EKG a jeho vyhodnocování 

• měření parametrů dýchání 

Zmíněný přístroj umožňuje za použití 
systému Life Net i odeslání záznamu EKG k 
vyhodnocení na specializovaná kardiologická 
pracoviště.

Kyslík, nástroje na intubaci, obvazový 
materiál, dlahy, léky, porodnický balíček…



Kdo vlastně přijede? RZP, RLP, RV, IP, LZS



Přehled posádek v 
Jihomoravském 
kraji
RV            8D/8N              

RLP          9D/8N

RZP          37D/34N 

IP             1D/1N

LZS           1D/1N

TSČ          1D/1N

PPN         1D/1N



Typické výjezdy:

• Bolest na hrudi

• Dušnost

• Hypertenze

• Úrazy, dopravní nehody

• Cévní mozková příhoda

• Zhoršení chronických onemocnění

• Psychické potíže

• COVID



Pozice zdravotnický záchranář
• Vyhláška č. 99/2012 Sb.  Vyhláška o 

požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb 

• zdravotnický záchranář způsobilý k 
výkonu povolání bez odborného 
dohledu nebo sestra pro intenzivní péči 
způsobilá k výkonu povolání bez 
odborného dohledu



Kompetence záchranáře

1. Náplň práce
2. Standardní pracovní 

postupy
3. Konzultace cestou KZOS
4. Dovolání lékaře na místo 



1. Náplň práce
• Pokud zaměstnanec splňuje odbornou 

způsobilost zdravotnického záchranáře, pak 
v souladu s § 17, vyhlášky č. 55/2011 Sb. o 
činnostech zdravotnických pracovníků, anebo 
pokud zaměstnanec splňuje specializovanou 
způsobilost všeobecné sestry pro intenzivní 
péči, pak v souladu s § 55, vyhlášky č. 55/2011 
Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků:



Léčiva - náplň práce
• Adrenalin injekční v dávce 1mg/1ml
• krystaloidní roztoky do maximálního objemu 600 ml roztoku
• G 40% do maximálního objemu 100 ml
• Apaurin intravenózně, do maximální dávky 10 mg
• kyslík 
• Water Jel do 5% 

Taxativně jsou z náplně vyjmenovány pouze léčiva



2. Standardní pracovní postupy 
• Vystupování z vrtulníku ve visu
• Defibrilace za letu
• Invazivní přístupy do hrudníku
• Podání fibrinogenu
• Podání rocuronia

• Vyšetření pacienta
• Hodnocení NACA

• Resuscitace dospělých
• CMP
• Anafylaxe
• Psychiatrický pacient



MEDIKACE:
KYSLÍK – VŽDY, DO OBNOVY OBĚHU VYSOKÝ PRŮTOK
ADRENALIN – PODÁVAT Á 3 – 5 MIN, TJ. OB JEDNU KONTROLU, POUZE 1MG!! PODAT PŘI ASYTOLII A PO 3. DEFIBRILACI, 
JAKMILE ZAČNETE PODÁVAT ADRENALIN, PODÁVAT AŽ DO KONCE KPR
AMIODARON – PO 3. DEFIBRILACI, 300MG I.V/ I.OS. V 5% GLUKÓZE, PO 5. DEFIBRILACI ZVÁŽIT DALŠÍ DÁVKU 150 MG I.V./ 
I.OS.
ATROPIN – POUZE PŘI BRADYKARDII, NE U PEA!
BIKARBONÁT – POUZE PŘI OTRAVĚ TRICYKLICKÝMI ANTIDEPRESIVY
NORADRENALIN – AŽ PO OBNOVĚ OBĚHU PŘI OBĚHOVÉ NESTABILITĚ
KAŽDÝ LÉK JE NUTNÉ ZAPLÁCHNOUT MINIMÁLNĚ 20 ML KRYSTALOIDU A ELEVOVAT KONČETINU NA 10 – 20S

Léčiva - Resuscitace dospělých



Léčiva – CMP



Léčiva – anafylaxe 



3. Konzultace cestou KZOS  
• Konzultace cestou nahrávané linky Krajského operačního střediska
• Informace o konzultaci je zaznamenána  do zdravotnické 

dokumentace spolu s podaným léčivem



Struktura konzultace 



Záznam o konzultaci ve zdravotnické 
dokumentaci



4. Dovolání lékaře na místo - MET Call kritéria

 konzultovat medikaci a nežádat 
dojezd lékaře

 žádat dojezd lékaře 
• s lékařem jedoucím na místo 

konzultovat medikaci a podat ji do 
dojezdu lékaře na místo



Léčiva v sanitních vozech
• Léčiva i.v.,i.o.,i.m. a s.c.    51 druhů 
• Omamné látky                    2 druhy 
• Inhalační léčivo                  1 druh
• Sprej                                     1 druh
• Tablety                                 4 druhy 
• Čípky                                    6 druhů
• Krystaloidní roztok             2 druhy
• Koloidní roztok                   1 druh 
• Dezinfekce ran                   4 druhy 



Pozitivní list
Směrnice jednotného 
vybavení nad 3,5 t

Směrnice jednotného 
vybavení do 3,5 t

Směrnice jednotného 
vybavení LZS



Děkuji za 
pozornost 
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