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Profil organizace:
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje, p. o.
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Fax:466 034 109
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http://www.zzspak.cz/

Vedení organizace:
Ředitel: MUDr. Igor Paar
Management organizace:
Ekonomicko-technický náměstek: Ing. Ladislava Kratochvílová
Náměstek léčebně preventivní péče: MUDr. Otomar Kušička
Náměstek ošetřovatelské péče: Ing. Martin Pfeifer, Dis.
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Vážené dámy, pánové, kolegyně a kolegové.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje, p. o. (dále ZZS PAK) v uplynulém roce.
Rok 2017 byl pro ZZS PAK rokem změn. V dubnu došlo ke kompletní výměně
managementu. Po přerozdělení pravomocí a jednotlivých agend v rámci nového
organizačního členění organizace jsme začali činit kroky směřující k ekonomické a
personální stabilizaci organizace. Zásadní důraz klademe na personální stabilizaci při trvale
rostoucím trendu počtu tísňových volání a následných výjezdů, včetně přepravy pacientů
mezi nemocnicemi, bezpečné poskytování kvalitní zdravotnické přednemocniční péče,
otevřené a férové vystupování směrem ke spolupracujícím institucím a veřejnosti.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje aktuálně vyjíždí na svém spádovém
území z celkem 16 výjezdových základen, na kterých je dislokováno celkem 30 lékařských
a nelékařských výjezdových skupin.
Na fyzicky a psychicky náročné zásahy byl rok 2017 bohatý. Celkově ZZS Pardubického
kraje v roce 2017 ošetřila 51 748 pacientů s různými stupni závažnosti poruchy zdraví.
Průměrný dojezdový čas k pacientovi byl 9:30 min. Nejvíce zásahů bylo realizováno
v lednu, červenci, srpnu a prosinci. Naopak nejnižší počty byly zaznamenány v dubnu.
Na téměř 74% všech zásahů se podílely nelékařské výjezdové skupiny. 93% pacientů
s diagnózou akutní cévní mozkové příhody jsme transportovali na spádové iktové centrum,
2% těchto pacientů do mimospádového iktového centra a 5% do komplexního cerebrovaskulárního centra.
Z celkového počtu zásahů se více než tři tisíce pacientů nacházelo v přímém ohrožení
života a 433 pacientů bylo resuscitováno při náhlé zástavě oběhu.
Celkový počet vzletů letecké záchranné služby na území Pardubického kraje bylo 145, ve
44% všech případů se jednalo o dopravní nehody, 40% vzletů tvořily závažné úrazy a 10%
vzletů bylo k náhlé zástavě oběhu.
V průběhu roku jsme se velmi intenzivně věnovali rozvoji v 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 Pardubickým
krajem.
Pracoviště krizové připravenosti (dále jen PKP) v roce 2017 zrevidovalo Traumatologický
plán ZZS PAK, jehož funkčnost prověřilo na třech součinnostních cvičeních IZS (Požár v
budově městského kina v Přelouči, B-agens a Letecká nehoda Vysoké Mýto), jako složka
IZS spolupracovalo na přípravě součinnostního cvičení Záchrana 2018 a v koordinaci s
Ministerstvem zdravotnictví připravovalo revizi Plánu krizové připravenosti prvku kritické
infrastruktury (ZOS).
Ve spolupráci s HZS realizovalo PKP teoretické periodické vzdělávání týmů pro vysoce
nakažlivé nemoci, praktický nácvik použití speciálních ochranných oděvů a pomůcek,
zajištění a transport pacienta podezřelého z nákazy do cílového zdravotnického zařízení KPTN Bulovka.
Byly vytvořeny a prezentovány zpracované check listy pro mimořádné události a formou
workshopů PKP seznámilo zaměstnance s jejich praktickým využitím. PKP se podílelo
rovněž na zpracování vnitřních a vnějších havarijních plánů.
Za rok 2017 PKP eviduje čtyři mimořádné události v rozsahu hromadného postižení zdraví
(HPZ), z toho jednu se spuštěním traumatologického plánu (Strojírny Polička).
Podpora psychosociální intervenční péče byla poskytnuta celkem dvaceti zaměstnancům.
Na začátku dubna 2017 byla jmenováním nového tiskového mluvčího zahájena snaha o
budování pozitivního mediálního obrazu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
nejen v očích veřejnosti, ale i v odborných kruzích a samozřejmě ruku v ruce se zlepšením
komunikace uvnitř organizace.
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Práce tiskového mluvčího se prolíná širokou škálou aktivit. Výrazným prostředkem k
informování široké veřejnosti i médií se stal oficiální profil na sociální síti, kam jsou
pravidelně vkládány informace o uskutečněných zásazích či novinkách a událostech z
prostředí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Nemalý zájem dokládá přes
2500 pravidelných odběratelů a přes 150 000 zhlédnutí stávajících příspěvků. Oživením
prošly i stávající webové stránky.
Změnu lze zaregistrovat i v případě komunikace v rámci Integrovaného záchranného
systému jako celku. Také se zlepšila komunikace s organizacemi působícími na území
Pardubického kraje, se kterými Zdravotnická záchranná služba pravidelně spolupracuje.
Patří mezi ně především městské a obecní policie a Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Nové vztahy se budují napříč všemi médii, a to jak s lokální působností, tak s dosahem
celorepublikovým. Aktivně jsme se podíleli na propagaci mobilní aplikace Záchranka.
Prezentace naší techniky proběhla v mnoha městech Pardubického kraje v rámci dnů IZS
či dalších důležitých cvičení.
Za velmi důležitou považujeme spolupráci se školami, realizovali jsme četné exkurze pro
jejich studenty na našich výjezdových základnách. Také jsme se aktivně zúčastnili
krajského projektu Zdravohrátky, určenému žákům druhých stupňů základních škol.
V uplynulém roce probíhaly přípravné práce výstavby nových výjezdových základen a to
jmenovitě v Chrudimi, Pardubicích (Staré Čívice), Holicích, Vysokém Mýtě, Moravské
Třebové a Seči. Samotná výstavba některých z nich je plánována již v letošním roce.
V roce 2018 nás čeká kromě jiného implementace směrnice Evropské unie o ochraně
osobních dat tzv. GDPR, práce na projektech realizace nových výjezdových základen,
pravidelná modernizace části vozového parku, tvorba sítě a pravidel činnosti first
responderů na území našeho kraje.
Na závěr bych chtěl poděkovat Pardubickému kraji a jeho představitelům za trvalou
podporu přednemocniční neodkladné péče, kolegům z nemocnic za spolupráci, privátním
sponzorům a sympatizantům za projevenou přízeň a především všem zaměstnancům
Zdravotnické záchranné služby za jejich obětavou práci, která je předpokladem vysoké
úrovně kvality péče o naše pacienty.

MUDr. Igor Paar
Ředitel ZZS PAK

4

5

6

7

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
a. 1) Počet podaných žádostí o informace za kalendářní rok 2017
a. 2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c. 1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
c. 2) Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně nákladům své
vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
d. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí
výhradní licence
e.
Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a
stručný
popis způsobu jejich vyřízení
f.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
* Na webových stránkách ZZS PAK jsou uveřejněny informace dle zákona č. 106/1999
Sb. v platném znění, včetně sazebníku úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s
tímto poskytováním informací.

Nájmy prostor pro činnost ZZS PAK od subjektů
Město Holice
Město Holice
Město Hlinsko
Podorlická poliklinika s.r.o.
Podorlická poliklinika s.r.o.
Město Lanškroun
Obec Červená Voda
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje - Ústí
nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje Pardubice
Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje Litomyšl
Nemocnice Pardubického
kraje, a.s. – Chrudimská
nemocnice
Nemocnice Pardubického
kraje, a.s. – Svitavská
nemocnice
Vysokomýtská nemocnice
Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

Nájemní smlouva – nájem prostor pro neziskový
prostor, čp. 1173, Holice - garáže
Nájemní smlouva – nájem prostor pro neziskový
prostor, čp. 1173, Holice – provozování ZZS PAK
Smlouva o nájmu, čp. 346, Hlinsko - garáže
Smlouva o nájmu - garáž
Smlouva o nájmu prostor na parkování
Nájemní smlouva – pozemková parcela č. 4253, a stp.
č. 3767
Smlouva o výpůjčce/Heliport
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a přenechání
movité věci do užívání
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor
Dohoda o využití rekreačního zařízení - Seč
Smlouva o podnájmu nebytových prostor - garáže
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
Smlouva o výpůjčce – provozování ZZS PAK + garáže
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Vybrané ukazatele ZZS PAK za rok 2017
Ukazatel
Rozloha kraje km2

4 519

Počet obyvatel

517 762

Počet výjezdových míst

16

Počet výjezdových skupin

30

RLP

4

RZP

18

RV

8

LZS

0

Provozní příspěvek

182 931 870

z toho: na činnost ZS (709)

182 557 000

ostatní

374 870

Průměrný přepočtený
evidenční počet zaměstnanců

336

Dary:

Elektrárny Opatovice , a.s. poskytly finanční částku 19 000 Kč na pořízení 50 ks
záchranářských tašek Veleta a 40 ks záchranářských rukavic OENAS.

Spektrum s.r.o. Skuteč darovalo finanční částku 12 000 Kč.
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