Výroční zpráva 2013
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Průmyslová 450, Pardubice
www.zzspak.cz

v Pardubicích 22.2.2014
Vážení,
dovoluji si Vám,
jménem celého vedení naší krajské příspěvkové organizace, předložit formou výroční zprávy
několik stránek o činnosti v roce 2013.
Jak jsem uvedl na tomto místě v loňském a předloňském roce, a aniž bych měnil jediné
písmeno z napsaného, opět po roce pevně věřím, že se Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje (ZZS PAK) i v letošním roce, a i v letech následujících, se ctí vypořádá
se všemi výzvami, úkoly, problémy, s potřebami jednotlivých a odlišných regionů v našem
Pardubickém kraji, s přáními pacientů, odborné zdravotnické veřejnosti, s potřebami
nemocnic i našich zaměstnanců. Zajistit vše v daných personálních, finančních a
medicínských limitech a ku prospěchu našich pacientů, rok od roku stojí všechny zúčastněné
- stále větší úsilí.
Stejně jako v loňské výroční zprávě nemohu zastírat, že i přes příjemnou glorifikaci naší
práce ze strany pacientské a odborné veřejnosti, denně řešíme realitu a problémy všedních
dní. Problémy personální, odborně-medicínské a vysoce specializované, legislativní, právní a
v neposlední řadě i finanční. Tak jako každá velká a extrémně exponovaná organizace. A
opět jako v letech minulých platí, že za to, že z pohledu zvenčí naše „ záchranka šlape jako
bezchybné hodinky“, mohou špičkově vycvičení, odborně a lidsky vyspělí lidé, kteří zde
pracují, a to na všech pozicích. Od vedení organizace, až po řidiče a záchranáře
na nejvzdálenější výjezdové základně v kraji.
Přednemocniční neodkladnou péči, respektive dle zákona ne úplně logicky nazývanou
zdravotnická záchranná služba, v Pardubickém kraji nepřetržitě celoročně zajišťuje téměř
295 kmenových zaměstnanců, z nichž je 26 lékařů, 16 THP na ředitelství v Pardubičkách a
157 sestřiček a záchranářů na šestnácti výjezdových základnách po kraji, spolu s 96 řidiči,
kteří bez problémů zastávají i zdravotnické činnosti. Rovněž se ale neobejdeme bez téměř
170 externích spolupracovníků z řad lékařů (97), záchranářů (32) a řidičů (36), díky nimž
můžeme vůbec zajistit celoroční provoz a bezchybné fungování po dobu našich dovolených
a pracovních nepřítomností. A to na 16-ti výjezdových základnách v celkem 27-ti posádkách
typu RLP/RZP/RV. Jedna ze základen vznikla v dubnu 2013 ve Skutči, čímž posílila spádový
obvod na jihu Chrudimska, Hlinecko a Prosečsko.
V předchozích dvou letech se společným úsilím podařilo navýšit počet posádek tak,
abychom dokázali plně pokrýt narůstající počet výjezdů do terénu a i převozů mezi
zdravotnickými zařízeními. Umožnil to, v historii záchranné služby na území současného
Pardubického kraje výjimečný, přechod na dvoučlenné posádky. Pouze připomínám, že se
bezpodmínečně nutné navýšení počtu posádek obešlo bez požadavku ze strany organizace
na navýšení rozpočtu. Ušetřil tedy nejen zřizovatel, tedy Pardubický kraj, ale i zdravotní
pojišťovny, protože za stejné peníze je nás stále více a tedy poskytujeme kvantitativně stále
více služeb bez poklesu jejich kvality.
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Zatímco v roce 2010 měla ZZS PAK 22 posádek, z toho pouze šest dvoučlenných RZP a
jedno RV v Moravské Třebové, v roce 2013 bylo již třináct dvoučlenných RZP a pět RV
v původních okresních městech. Tedy již 2/3 posádek jsou posádky dvoučlenné a 50%
všech posádek ZZS PAK pracuje samostatně v rámci svých kompetencí a indikací bez
lékaře v posádce. Za to si všichni záchranáři zaslouží poděkování široké laické i odborné
veřejnosti. Jejich profesionální práce v terénu je ničím a nikým nenahraditelná.
Podstatným navýšením počtu posádek v posledních třech letech, kterým jsme na poslední
chvíli reagovali, a to i za cenu transformace celé záchranné služby a kompletní změny
logistiky zásahů, na každoroční nárůst počtu výjezdů k pacientům do terénu a nemocnic,
jsme dokázali, že se každý volající dočká naší pomoci, že máme dost posádek, které jsou
bezprostředně k dispozici kdekoliv v kraji a žádný volající nečeká na volnou sanitu, než ta
dokončí svůj předchozí výjezd. I díky tomu došlo ke zkrácení průměrného dojezdového času,
tedy zásahu našich posádek kdykoliv a kdekoliv po celém Pardubickém kraji - na
současných 9,8 minuty.
V roce 2013 jsme byli přes linku 155 ev.112 voláni k více jak 44 444 případům, z toho bylo
přibližně 7600 úrazů (o 10% více než v roce 2012), 1520 dopravních nehod, 1744 otrav, tisíc
cévních mozkových příhod, 600 resuscitací a 500 srdečních příhod. 10 % našich pacientů
byly děti a mladiství.
Nejvyšší finanční náklady na náš provoz nese zřizovatel, kterým je Pardubický kraj, druhým
a pouze asi třetinovým zdrojem financování provozu - jsou zdravotní pojišťovny našich
pacientů. To je bohužel z velké části vše. Námi poskytované komerční a vzdělávací služby
(zajištění sportovních akcí, přednášková činnost a kurzy resuscitace apod.) jsou
zanedbatelnou položkou.
Přesto i v loňském roce se podařilo zakoupit nové vybavení, hlavně sanitní vozidla, za cca
15 milionů korun. Od roku 2010 posílilo vozový park již téměř třicet nových sanitních vozidel
celkové hodnotě téměř 60 miliónů. Tím došlo k podstatnému omlazení a zkvalitnění sanitek a
i komfortu poskytovaných zdravotních a transportních služeb. Rovněž je zákonitě nemalá,
díky novým a moderním vozidlům, úspora finančních prostředků na pohonné hmoty a servis
vozidel.
Zvýšením počtu posádek, byť za cenu nemalých provozních a mzdových nákladů, reaguje
ZZS PAK na každoroční nárůst počtu výjezdů, na rostoucí požadavky zdravotnických
zařízení kraje na sekundární mezi-nemocniční transporty, na nezpochybnitelný a správný
trend centralizace péče do několika specializovaných center v kraji a i mimo kraj, kam
musíme naše pacienty transportovat za současnou nejmodernější léčbou. To vše klade rok
od roku větší požadavky na odbornost našich zdravotníků a transportní kapacitu ZZS PAK.
Díky trpělivosti, zodpovědnosti a profesionalitě našich záchranářů a lékařů pracuje ZZS
PAK i přes nenaplněné sliby ministra zdravotnictví z roku 2011 o navýšení mezd a
jednoznačně jim po zásluze příslušejících za jejich zodpovědnou práci.
Jako asi jediná ZZS v ČR máme, pro případ krizové situace, záložní Zdravotnické operační
středisko (ZOS) na jiné základně, vybudované pro případ poruchy dosavadní jediné centrály,
kam vedou linky 155 z celého kraje.
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Z rozhodnutí Rady Pardubického kraje v listopadu 2013, po důkladné a dlouhodobé
analýze, po zvážení všech rizik s tím spojených, s ohledem na každoročně se snižující zájem
ze strany lékařů podílet se na naší činnosti, s ohledem na zákonné normy omezující
množství přesčasů zbývajících lékařů, s ohledem na strukturu výjezdů a jejich každoroční
početní nárůst, po zvážení demografických, geografických, dopravních a průmyslových rizik bylo přistoupeno k plánované transformaci původních posádek RLP na RZP, tedy tak, jak
k tomu bylo přistoupeno již v roce 2010 v Holicích nebo v dubnu 2013 ve Skutči.
Naši zaměstnanci se pravidelně, i přes finanční náročnost, zúčastňují odborných
vzdělávacích akcí a současně jsou naopak těmi, kdo školí kolegy i z jiných složek IZS a
záchranných služeb a i laiky z řad veřejnosti, školních dětí a zaměstnanců, firem a
organizací - formou odborných přednášek a seminářů.
Celoročně se management snaží formou transparentních výběrových řízení, plně dle dikce
Zákona o veřejných zakázkách, snižovat náklady na materiální, lékové a přístrojové
vybavení. Snaží se vše nakupovat za cenu nejnižší, ale nikoliv za cenu snížení kvality, a to
jak kvality přístrojů, tak vybavení nebo výcviku záchranářů, poskytujících nejmodernější
přednemocniční péči.
Celá ZZS PAK bude i v příštích letech, tak jako letech minulých, stát na straně svých
pacientů. Statečně a svědomitě.

s úctou Váš

MUDr. Pavel Svoboda
ředitel ZZS PAK
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Rozložení sil a prostředků ZZS PAK 2013

Počty výjezdů ZZS PAK 2005-2013
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Dostupnost Letecké záchranné služby (LZS) na území Pardubického kraje (pouze denní
letová doba, za dobrých meteorologických podmínek a v přesně stanovených indikacích.)

Rozmístění výjezdových základen (VZ) ZZS PAK na území Pardubického kraje

Územní odbor (Úodb.)/
výjezdová základna
Úodb. Pardubice
Pardubičky
Dukla
Přelouč
Holice
Úodb. Chrudim
Chrudim
Hlinsko
Skuteč
Úodb. Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Žamberk
Lanškroun
Červená voda
Vysoké Mýto
Úodb. Svitavy
Svitavy
Litomyšl
Moravská Třebová
Polička

Denní směna

Noční směna

1x RV, 3x RZP
1x RLP
1x RLP
1x RZP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RLP
1x RZP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RZP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RZP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RLP
1x RLP
1x RLP, 1x RZP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RLP
1x RLP
1x RLP, 1x RZP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RV, 1x RZP
1x RLP

1x RV, 2x RZP
1x RLP
1x RV, 1x RZP
1x RLP
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Nájmy prostor pro činnost ZZS PAK od jiných
subjektů
Název
NS o nájmu NP- Holice budova čp.29
Smlouva o nájmu NP - dům čp.548 Hlinsko
NS o nájmu NP - garáže Holice čp. 1173
Smlouva o nájmu NP/ Polikl. Žamberk - garáže
NS - pozemková parc. č. 4253 a stp. č. 3767
Sml. o nájmu nebyt. prostor - areál Poličské nemocnice
Smouva o výpůjčce/ Č. Voda HELIPORT
Smlouva o výpůjčce/Litomyšl, Partyzánská ul. 1074
Smlouva o výpůjčce/ RLP, garáže - Mor. Třebová
Smlouva o výpůjčce - PCE-Dukla
Smlouva o výpůjčce/ heliport Svitavy
Dohoda o využití rekr. zařízení Seč
Sml.o podnájmu NP-V. Mýto čp.167,1986
Smlouva o podnájmu NP-Svitavy garáže
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Druhá smluvní strana
Město Holice
Město Hlinsko
Město Holice
Poliklinika Žamberk
Město Lanškroun
Svazek obcí AZASS
Obec Červená Voda
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Chrudimská nemocnice, a.s.
Vysokomýtská nemocnice
Svitavská nemocnice, a.s.

Pokrytí území Pardubického kraje posádkami ZZS PAK a ZZS sousedních krajů
(tmavé oblasti jsou v případě potřeby dostupné i posádkami sousedních ZZS)
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Příspěvek KÚ PaK na provoz Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
( ZZS PAK v miliónech korun/rok)
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Výjezdy dle typu primární/ sekundární a vývoj poměru
sekundárních transportů RLP/RZP v letech 2008 - 2013
Přehled počtu sekundárních
transportů posádkami
RLP a RZP 2008 - 2013

Přehled primárních a sekundárních
výjezdů dle typu posádky v roce 2013
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NACA klasifikace závažnosti stavu pacienta (National Advisory Committee on Aeronautics
score):O-neohrožen, 1-bezvýznamné,2-ambulantní ošetření,3-vysoké=nutná hospitalizace, 4potenciální ohrožení života,5-přímé ohrožení života,6-resuscitace,7-exitus

Počet pacientů z primárních zásahů dle
NACA v roce 2013
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Příčiny zásahů v r.2013
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