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Úvodem
Vážení,
dostává se Vám do rukou již třetí Výroční zpráva hovořící o činnosti občanského sdružení
RESCUE PARDUBICE, o.s. v roce 2007. Naše organizace v tomto roce pokračovala se svojí
činností v oblasti poskytování a výuky první pomoci a záchranářství. V následujícím grafu
uvádím rozložení činnosti našeho občanského sdružení v roce 2007.
schůzovní činnost a interní školení
výuka první pomoci
zdravotní asistence
prezentace
prověřovací cvičení

Z tohoto grafu je patrné, že mezi hlavní náplně naší práce patří interní výcvik a další
proškolování našich členů, výuka první pomoci a zajišťování zdravotních asistencí. Cílem
interního výcviku a dalšího proškolování našich členů je zajistit dostatečný počet
kvalifikovaně vyškolených zdravotníků, kteří by se podíleli na osvětové činnosti a vzdělávání
širší veřejnosti v oblasti poskytování laické první pomoci.
Hlavní aktivitou RESCUE PARDUBICE je propagace a rozšiřování znalostí poskytování
laické první pomoci v nejširší veřejnosti. Dokladem důležitosti této aktivity je neúprosný fakt,
že se denně dovídáme o úmrtích způsobených neposkytnutím nebo špatným poskytnutím
první pomoci.
Dalším z cílů našeho občanského sdružení je zajišťování zdravotních asistencí na akcích
s hromadnou účastí osob, kde se předpokládá výskyt různých zranění a akutních zdravotních
potíží. V případě vážnějších úrazů je pro postiženého nejkritičtějších prvních 5 minut, ve
kterých je naše sdružení schopno poskytnout adekvátní laickou pomoc. Velmi důležitá je i
spolupráce s navazující odbornou přednemocniční neodkladnou péčí.
Od srpna 2005, kdy bylo založeno RESCUE PARDUBICE, jsme se stihli podílet na různých
akcích a navázat spolupráci s mnoha institucemi, s kterými bychom rádi spolupracovali i v
budoucnosti.
Velice si vážím poskytnutí rady a pomoci ze strany vedoucího kanceláře primátora města
Pardubice pana Mgr. Michala Zitka a ředitelky sociálního odboru Mgr. Ivany Liedermanové,
kteří nám velice pomohli při samotném zakládání našeho sdružení. Velkým přínosem pro
RESCUE PARDUBICE je navázání spolupráce s Ing. Pavlem Kahlem, jehož společnost
HELAGO-CZ, s.r.o. s námi úzce spolupracuje při osvětové výuce v oblasti poskytování první
pomoci. Neméně důležitá je i spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému, a
to se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje, Hasičským záchranným sborem
Pardubice. S Městskou policií Pardubice máme sepsánu dohodu o vzájemné spolupráci.
Díky pochopení Magistrátu města Pardubic máme možnost využít jeho prostory k setkávání
členů našeho sdružení a současně zde provádět školení širší veřejnosti v oblasti první pomoci.
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Charakteristika, obecné informace
RESCUE PARDUBICE vzniklo v srpnu roku 2005 jako občanské sdružení zaregistrované u
Ministerstva vnitra ČR.
RESCUE PARDUBICE má 33 členů – dobrovolníků, žádného zaměstnance organizace nemá.
Vzdělání členů je různé, mezi naše členy patří lékaři, zdravotní sestry, studenti medicíny a
také dobrovolníci - absolventi kurzů Zdravotník zotavovacích akcí či Instruktor první pomoci.
Snahou členů je kromě zdravotnického a záchranářského vzdělání i školení v kurzech o
krizovém řízení, připravenost na katastrofy či o zajišťování zdravotních asistencí na akcích
velkého rozsahu. Všechny tyto kurzy zlepšují připravenost celého týmu a rozšiřují vědomosti
členů potřebné pro jejich dobrovolnou práci.
Činnost organizace je zaměřena na práci související s první pomocí. Jedná se o školení a
kurzy v poskytování první pomoci, poskytování zdravotních asistencí, reprezentaci na
soutěžích a záchranářských cvičeních nebo třeba prezentaci činnosti RESCUE PARDUBICE
pro veřejnost. Kromě tohoto jsou vybraní členové RESCUE PARDUBICE připravováni na
pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí (např.
povodně či jiné živelné katastrofy).
Vedením organizace je pověřeno ředitelství, které se skládá z ředitele, místoředitele,
pokladníka a revizora. Náplní jejich činnosti je příprava a vedení porad interních a
víkendových školení, příprava projektů, oslovení případných sponzorů a zprostředkování
zdravotních asistencí.
Sídlo RESCUE PARDUBICE je na adrese Sukova třída 1548, 530 02 Pardubice, kde je sklad
veškerého materiálu. Výuka členů probíhá v prostorách Centra pro zdravotně postižené
Pardubického kraje (nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice).

Seznam členů
Jméno a příjmení

Zdravotnické vzdělání

1.

Bendakovský Radek

2.

Mgr. Bělíková Pavla

3.

Buřil Miloš

ZZA

2.

Buřilová Lenka, Dis.

ZS, DZZ, IPP

4.

Dariusová Magdaléna

studentka medicíny, IPP

5.

Dědková Veronika

ZS

6.

Bc. Ďoubalová Iva

ZZA

7.

Dvořák Marek

student medicíny, ZZA

8.

Gottlieb Vlastimil

NZP, ZZA

9.

Jana Halbichová, DiS.

DZS

10.

Hermann Vojtěch

11.

MUDr. Chodová Dana

lékařka, garant
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12.

Jáchym Tomáš

IPP

13.

Knittelová Aneta

studentka medicíny

14.

Křivák Radim

IPP, emergency first response

15.

Kohoutková Markéta

studentka SZŠ

16.

Kolář Ivo

student medicíny, IPP

17.

Kolářová Vlasta

ZZA

18.

Koutenská Eva

19.

MUDr. Kubrycht Martin

Lékař, garant

20.

Lusková Eva

IPP

21.

Málková Magdaléna

studentka medicíny, IPP

22.

Merkl Miroslav

Řidič RLP, ZZA

23.

Orlíková Denisa

24.

Pomikálek Josef

NZP, ZZA

25.

Prouzová Lenka, DiS.

DZS

26.

Přibylová Eliška

ZS

27.

Příhodová Radka

školitelka první pomoci v ČSA, ZZA

28.

Bc. Schmidt Roman

Bc. ošetřovatel, ZZA

29.

Sombota Petr

student medicíny

30.

Sýkora Tomáš

ZZA

31.

Mgr. Sýkorová Lenka

32.

Venturová Petra

studentka SZŠ

33.

Bc. Zásměta Tomáš

ZZA

Použité zkratky:
IPP – instruktor první pomoci
ZS – zdravotní sestra
DZS – diplomovaná zdravotní sestra
DZZ – diplomovaný zdravotnický záchranář
ZZA – zdravotník zotavovacích akcí
NZP – nižší zdravotnický personál
SZŠ – střední zdravotnická škola

Projekt: Výuka první pomoci pro žáky
Základní myšlenkou a cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o poskytování neodkladné
první pomoci. Propagace a rozšiřování znalostí první pomoci u této věkové skupiny je
důležitá proto, že se jedná o skupinu, která je dle řady studií v ČR rizikovou. K této
rizikovosti přispívá i fakt, že ČR nemá ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi Evropy či
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světa například dostatečně propracovanou ochranu dětí před úrazy a dalšími nepříznivými
vlivy. Úrazy jsou dnes u dětí a mladších dospělých v ČR třetí nejčastější příčinou úmrtí.
Nepříznivý je rovněž i trend v oblasti dopravní nehodovosti, kde byl v posledních letech
dokonce zaznamenán nárůst v počtu zemřelých. Rizika hrozí dětem i doma, protože právě tam
dochází k nejvíce úrazům vůbec (zdroj: http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211)
Výuka každé třídy trvá 2 vyučovací hodiny a její náplní je poskytování první pomoci při
bezvědomí, resuscitaci a správné uvědomění složek integrovaného záchranného systému.
Výuka probíhá jak po stránce teoretické, tak především prakticky. Všichni žáci si na
výukovém modelu aktivně zkouší oživování ve formě srdeční masáže a umělého dýchání,
dále také ošetřování zraněného v bezvědomí a volání záchranné služby.
Hlavní záměrem je seznámit žáky se základními principy první pomoci a naučit je jednoduché
úkony, kterými můžou zachránit lidský život. Již se nám několikrát stalo, že získané praktické
vědomosti žáci využili při pomoci svému kamarádovi či v rodině.
Velkým úspěchem byla podpora ze strany Pardubického kraje, který poskytl naší organizaci
grant ve výši 15 000 Kč. Grant byl v plné výši využit na nákup materiálu k provádění kvalitní
výuky. Žádný ze školitelů nebyl za výuku finančně ohodnocen. Během roku 2007 jsme
proškolili 1622 žáků z 8 škol, detailní přehled v tabulce:
Termín školení
19.6.
20.6.
17.-21.9.
27.9.
4.10.
15.-18-10
1.11.
28.11.-1.12.
11.12.

Škola
Základní škola Jabloňová - Liberec
Základní škola Josefa Ressla – Pardubice
Gymnázium Pardubice
Základní škola Praktická – Pardubice
Základní škola Svoboda nad Úpou – Trutnov
Základní škola Studánka - Pardubice
Základní škola Bílá Třemešná - Trutnov
Gymnázium Pardubice
Základní škola Benešovo náměstí - Pardubice
Celkem

Počet vyškolených žáků
100
80
385
64
60
249
84
420
180
1622

V roce 2008 jsme domluvení s dalšími deseti školami, které o výuku svých žáků projevili
zájem. Poptávka základních škol v současné době převyšuje naši nabídku, z tohoto důvodu
rádi přivítáme další profesionály s ochotou zvyšovat povědomí o první pomoci mezi studenty
našeho města.
„Školení hodnotíme jako velice potřebnou činnost, kdy na teoretický výklad okamžitě
navazuje praktická výuka, což dává předpoklad, že studenti budou moci své znalosti použít
v případě potřeby,“ zhodnotila výuku první pomoci ředitelka Gymnázia Pardubice Jitka
Svobodová.
Znalost žáků v oblasti první pomoci před provedením školením:
Znalost poskytování PP při bezvědom í před
výukou

Znalost poskytování PP při KPR před výukou

30%

32%

Znalost

Znalost

Neznalost

Neznalost
68%

70%
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Znalost žáků v oblasti první pomoci po provedeném školením:
Znalost poskytování PP při bezvědom í po
výuce

Znalost poskytování PP při KPR po výuce
1%

7%

Znalost

Znalost

Neznalost

Neznalost

93%

99%

Projekt: Výuka první pomoci pro učitele a vychovatele
Projekt Výuka první pomoci pro učitele a vychovatele reaguje na potřebu zvýšit dosud obecně
nízké povědomí o poskytování první pomoci. Reaguje tak na potřebu vyjádřenou zejména
v dílčích cílích 9.1 a 9.2, a dále v cílích 4.1 a 4.2 Dlouhodobého programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století, který přijala vláda ČR
v roce 2002.
Základní myšlenkou a cílem projektu je zvýšit povědomí učitelů a vychovatelů o poskytování
neodkladné první pomoci.
Samotná příprava projektu začala 1.2.2007, kdy byl připravován detailní syllabus dané výuky,
příprava samotných lektorů a zabezpečení technického a materiálního zázemí. Od 1.6. byli
postupně oslovováni představitelé všech základních a většiny mateřských škol. Samotná
školení na přání oslovených škol začala dne 28. srpna a proběhla na Základní škole Svítkov
(proškoleno 18 pedagogů), Základní škole Závodu míru (proškoleno 36 pedagogů), Základní
škole Staňkova (proškoleno 24 pedagogů), Základní škole Rohovládová Bělá (proškoleno 13
pedagogů), Mateřské škole Korálek (proškoleno 15 pedagogů) a Gymnáziu Pardubice
(proškoleno 59 pedagogů). Abychom proškolili co nejvíce pedagogů, zařadili jsme do
harmonogramu i mimořádná školení pro jednotlivé učitele, kteří o proškolení měli zájem, ale
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proškolení naší organizací jim ředitelstvím dané školy nenabídnuto nebylo. Mimořádná
školení se konala v termínech 14., 20., 21., 27., 28. října, 17., 18. listopadu a prošlo jimi
dalších 129 pedagogických i nepedagogických pracovníků (46% naplněnost). Během celého
projektu bylo tedy proškoleno 294 učitelů a vychovatelů.
Samotná výuka je koncipována jako 5 hodinová, během prvního teoretického bloku učitelé
zjistí teoretické základy resuscitace, první pomoci při bezvědomí, dozvědí se jak správně
zavolat ZZS a v neposlední řadě jsou důkladně probrány všechny zdravotní stavy, které se ve
škole, ve školách v přírodě i na lyžařských výcvikových kurzech mohou přihodit a učitelé
jsou povinni je správně vyhodnotit a také ošetřit. Teorie je samozřejmě v druhém praktickém
bloku ihned doplněna praktickou ukázkou a většina pedagogů si aktivně zkusí resuscitaci a
techniky ošetřování na zakoupené figuríně k nácviku první pomoci. Ke konci vždy zbývá
dostatečný prostor na dotazy pedagogů, kterých je značné množství, protože zkušeností
s poskytováním první pomoci mají dostatek, ale nikdy se jim nestalo, že by tuto situaci mohli
dopodrobna probrat a zjistit, jestli první pomoc poskytli správně. Mnohdy učitele
upozorňujeme na novější a efektivnější postupy, které při ošetřování žáků mohou zvolit. Pro
všechny učitele je připraven leták o první pomoci a také balíček první pomoci.
Z provedeného dotazování pedagogů bylo zjištěno, že 97% z nich získalo nové informace,
pouhých 27% znalo správný poměr resuscitace, 41% by zvládlo poskytnout kvalitní první
pomoc člověku v bezvědomí (po proběhlém školení již 99%). Od všech škol jsme obdrželi
poděkování za kvalitní a zajímavou výuku a naši lektoři z řad Instruktorů první pomoci a
profesních zdravotníků byli kladně ohodnocení jak po stránce odborné, tak i pedagogické.
Teoretické výuka byla ohodnocena průměrnou známkou 1,17 a praktická část 1,1.
Celý projekt byl financován z poskytnuté dotace od Statutárního města Pardubice. Dotaci ve
výši 31 500 Kč jsme obdrželi v dubnu a byla celá využita na tento projekt. Za zmínku také
stojí, že 5% financí z obdržené dotace bylo využito k nákupu potřebného materiálu formou
náhradního plnění z chráněné dílny CEDR, která podle §75 a §76 zákona č. 435/2004 Sb. a
dle rozhodnutí ÚP v Pardubicích splňuje podmínky uvedené v §81 odst. 2b) zákona 435/2004
Sb. o zaměstnanosti.
Závěrem lze říci, že projekt svůj úkol v roce 2007 splnil a proškolení učitelé získali mnoho
praktických zkušeností, které budou schopni využít v běžném životě. V neposlední řadě jsme
také zjistili, že znalost první pomoci mezi učiteli je na nižší úrovní, než jsme předpokládali, a
proto v osvětě v první pomoci mezi učiteli budeme pokračovat i v příštích letech.

Projekt: Skupina pro mimořádné události (SPMU)
Cílem projektu je vytvoření skupiny, která bude připravena na zvládnutí zdravotnických a
informačních prací při mimořádné události (povodeň či jiná živelná katastrofa). Bude moci
být nasazena při mimořádné události na požádání Krizového štábu statutárního města
Pardubic nebo orgánů státní správy a samosprávy, které mají právo o tuto pomoc požádat.
Na tomto projektu spolupracujeme s občanským sdružením Rescueinfo, které zabezpečuje
přípravu Skupiny pro krizovou komunikaci.
Členové během roku procházeli náročným školením především v oblasti poskytování
přednemocniční neodkladné péče a taktického chování na místě mimořádné události.
V neposlední řadě proběhlo mnoho prověřovacích cvičení, která prověřila akceschopnost a
odbornost členů Skupiny záchranářů. Dle prověřovacích cvičení je dnes již plně odborně i
materiálně připravena na pomoc v případě žádosti Krizového štábu statutárního města
Pardubic. Svolávací plán skupiny je vždy časově i technicky dodržován.
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Statutární město Pardubice projevuje zájem o činnost naší skupiny. Počátkem roku jsme
požádali zdravotní odbor Magistrátu města Pardubic o dotaci ve výši 10 000Kč, která by byla
použita na vybavení a činnost Skupiny pro mimořádné události. Tato dotace nám byla v celém
rozsahu poskytnuta, a proto jsme mohli nakoupit ambuvaky, digitální tonometr a další
zdravotnické vybavení.
V průběhu roku jsme oslovovali sponzory a velkým úspěchem bylo navázání spolupráce se
společnostmi OMNIRAX, ISOLIT-BRAVO a DIVECENTRUN CZ. OMNIPRAX vybavil
naše záchranáře tonometry, fonendoskopy a oxymetrem v hodnotě 15000Kč, společnost
ISOLIT-BRAVO přispělo na záchranářské vybavení našich záchranářů částkou 10000Kč a
DIVECENTRUN CZ zabezpečilo naše záchranáře kvalitním zdravotnickým vybavením
k poskytování první pomoci.
Pokračování v navázané spolupráci s HZS Pardubického kraje pokračovalo především formou
jednání s představiteli HZS, jmenovitě s por. Ing. Bohumilem Krebsem, Ing. Josefem
Nentvichem a Mgr. Liborem Novým. Smlouva mezi naší organizací a HZS Pardubického
kraje o Plánované pomoci na vyžádání nakonec sepsána nebyla. To nic nemění na tom, že
činnost Skupiny záchranářů zatím probíhá především na regionální úrovni. O zařazení do IZS
a intenzivnější spolupráci s HZS PaK se budeme snažit i do budoucna.
Činnost Skupiny pro mimořádné události v roce 2007:
25. únor
Cvičení se Záchranným týmem skautů
26. a 27. únor
Ukázka práce našich záchranářů v Trutnově
květen
Ukázka práce našich záchranářů na humanitárních akcích
17. května
Simulovaná dopravní nehoda 2007
srpen
Letní cvičení našich záchranářů
červenec - srpen Ukázky naší činnosti na letních dětských táborech
27. září
Ukázka práce našich záchranářů v Pardubicích
27 a 28. října
Ukázka práce našich záchranářů v Pardubicích
28. listopad
Společné jednání poskytovatelů přednemocniční neodkladné péče v
Pardubickém kraji
7.-9. prosinec
Prověřovací cvičení Skupiny pro mimořádné události v Jeseníku
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Školení a kurzy první pomoci pro veřejnost
Naše organizace v oblasti výuky první pomoci pro veřejnost dostala akreditaci Ministerstva
mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikačních kurzů Zdravotník zotavovacích akcí a
Instruktor první pomoci.
Rekvalifikační kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí je akreditován MŠMT pod číslem
jednacím 23 894/06-20/740. Absolventi kurzu se orientují v akutních stavech a dalších
vybraných onemocněních. Dokonale ovládají laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako
zdravotníci zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále jsou
schopni v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských
akcích. Během roku tímto kurzem prošlo 33 osob, dalších 26 prošlo doškolením, během
kterého si své znalosti zopakovali.
Rekvalifikační kurz pro Instruktory první pomoci je akreditován MŠMT pod číslem jednacím
3 529/07-20/90. Absolventi kurzu se orientují v akutních stavech a dalších vybraných
onemocněních. Dokonale ovládají rozšířenou laickou první pomoc. Můžou vykonávat
instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních
školách, můžou vykonávat funkce garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka
zotavovacích akcí. Dále jsou schopni v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních,
kulturních a společenských akcích.. Během roku tímto kurzem prošlo 6 osob.
V našich dalších kurzech první pomoci bylo proškoleno celkem 27 osob, převážně se jednalo
o 4hodinový kurz Základní úkony první pomoci.
Během roku jsme také proškolili celkem 45 zaměstnanců a to ze společností Bühler Motor
s.r.o. a Rodinného integračního centra.

Zdravotní asistence
Jak již bylo zmíněno výše, zdravotní asistence na kulturních, společenských a sportovních
akcích jsou důležitou náplní práce RESCUE PARDUBICE.
Během roku 2007 se uskutečnilo 37 zdravotních asistencí, na kterých bylo ošetřeno 326
zraněných osob, 39 z nich bylo předáno ve stabilizovaném stavu do péče zdravotnické
záchranné služby. Tato vážnější poranění představovala – polytrauma, bezvědomí, všemožné
intoxikace alkoholem a drogami, epileptický záchvat, kolaps, otřes mozku, tržné rány či jiné
úrazy. Většina ošetřených zranění patřila k lehkým, jako např. bolesti hlavy, odřeniny a
pohmožděniny.
Zdravotní asistence zajišťují lékaři, zdravotní sestry, diplomovaní zdravotničtí záchranáři a
studenti lékařských fakult. Všichni mají osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí, případně
další nadstavbové kurzy Instruktor první pomoci či Emergency first response.
Pro větší zájem o zajišťování zdravotnických asistencí na nejrůznějších akcích bylo pořízeno
během roku další velmi důležité vybavení k zajištění dokonalejšího ošetření a sledování
zdravotního stavu postižených osob. Jedná se o další tonometry a fonendoskopy, glukometr a
především oxymetr, který slouží k snímání saturace krve kyslíkem. V neposlední řadě byl pro
naše lékaře pořízen medicinální kyslík.
V prevenci napadání našich zdravotníků jsme se v roce 2007 snažili naše členy školit
ke klidnému a bezpečnému jednání s klienty a užší spolupráci s bezpečnostními agenturami.
K samotnému fyzickému napadení v průběhu roku nedošlo, ale v nejvyhrocenějších případech
jsme byli nuceni požádat o pomoc Policii ČR či městskou policii. Nejvážnějším incidentem
bylo ošetřování na akci Brutal Assault 2007 dne 11.8. Agresivní polské účastníky musela
zklidnit až přivolaná pořádková jednotka Policie ČR. Preventivně také působí kvalitní
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odlišení našich zdravotníků, kteří jsou oblečeni do oranžových a červených záchranářských
uniforem a jsou označeni identifikační kartou (fotka, jméno, odbornost).
Zdravotnické asistence v roce 2007:
19. - 20. leden
Zdravotní asistence na 1. ročníku Krkonošské rallye
23. - 24.března
Zdravotní asistence na akci První liga 3 v L-klubu v Pardubicích
24.března
Zdravotní asistence na maškarním country bále Trampské osady
TacaBaya Chvaleč
14. duben
Zdravotní asistence na kanoistických závodech na Labi v Pardubicích
21. duben
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
24. - 25. duben
Zdravotní asistence na veletrhu OVB v ČEZ aréně Pardubice
27. - 28. dubna
Zdravotní asistence na akci První liga 4 v KC Lorenc Kutná Hora
1. - 2. květen
Zdravotní asistence na Majálesu 2007 v Praze
3. květen
Zdravotní asistence na Majálesu 2007 v Hradci Králové
4. května
Zdravotní asistence na koncertu TROCHA NADĚJE v Trutnově
8. května
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
8.-9. května
Zdravotní asistence na Majálesu 2007 v Brně
11. květen
Zdravotní asistence na Majálesu 2007 v Pardubicích
12. května
Zdravotní asistence na akci ZIMÁK 2007
24. května
Zdravotní asistence na Běhu Terryho Foxe v Bernarticích u Trutnova
25. května
Zdravotní asistence v Ideonu v Pardubicích
26. května
Zdravotní asistence na Festivalu trampských písní v Horním Jelení
30. května
Zdravotní asistence na Běhu Terryho Foxe ve Rtyni
9. června
Zdravotní asistence na Dnu sportu pro všechny v Pardubicích
9.-11. června
Zdravotní asistence na Staročeské pouti pro společnost PENNY
MARKET v Pardubicích
16. června
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
30. června
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
13. - 14. července Zdravotní asistence na Open Air Festivalu Svojšice 2007
28. červenec
Zdravotní asistence na cyklistických závodech v Chrudimi
9. - 12. srpna
Zdravotní asistence na na festivalu Brutal Assault 2007 v Josefově u
Jaroměře
16. srpna
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
24.-26. srpna
Zdravotní asistence na festivalu ON THE ROAD
1. září
Zdravotní asistence na festivalu pro děti v Hostinném
1.-2. září
Zdravotní asistence na festivalu Polefest
15. září
Zdravotní asistence na sportovní akci CUP 2007 ČESKÝ POHÁR
FREESTYLE BMX v Pardubicích
28.-29. září
Zdravotní asistence na mezinárodním turnaji Elektric Wheelchair hockey
V Trutnově
11. října
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
19.-20. října
Zdravotní asistence na akci Dave Angel and Surgeon v L-klubu
v Pardubicích
16.-17. listopadu Zdravotní asistence na akci První liga v L-klubu v Pardubicích
30. listopad
Zdravotní asistence při Svíčkovém pochodu v Pardubicích
25.-26. prosinec
Zdravotní asistence na akci Christmas party v L-klubu v Pardubicích
26.prosince Zdravotní asistence na MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V LEDNÍM
5.ledna 2008
HOKEJI - WORLD U20 CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC
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Simulovaná dopravní nehoda 2007
Naše občanské sdružení RESCUE PARDUBICE ve čtvrtek 17. května pořádalo Simulovanou
dopravní nehodu 2007. Ukázka se uskutečnila od 14 hodin na třídě Míru v Pardubicích.
Vážná dopravní nehoda se stala na třídě Míru před křižovatkou s ulicí Sladkovského.
Trolejbus Dopravního podniku města Pardubic na bývalém přechodu srazil dva chodce, kteří
přecházeli silnici. Po krátké době se naši laičtí zdravotníci ujali poskytování první pomoci
zraněným účastníkům nehody. Nejvážněji zraněným byl chodec v bezvědomí se zachovalými
životními funkcemi. Z tohoto důvodu bylo voláno na tísňovou linku 155, operátorka
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje na místo ihned vyslala posádku rychlé
lékařské pomoci a uvědomila také kolegy z Policie ČR. Mezi dalšími zraněnými, kteří
potřebovali pomoct, byla mladá žena s otevřenou zlomeninou pravé horní končetiny, mladá
slečna s plošnými odřeninami v oblasti pravého lýtka a předloktí a slečna s krvácivým
poraněním obličeje s krvácením z nosu.
První složkou integrovaného záchranného systému, která dorazila v 14:03 na místo dopravní
nehody, bylo výjezdové vozidlo městské policie Pardubice. Městské policie se o nehodě
dozvěděla z kamerového systému a svoji hlavní služebnu má blízko místa události. Zásahové
vozidlo dopravních nehod Policie ČR dorazilo na místo v 14:08 a dopravní policisté začali s
vyšetřováním dopravní nehody, vyslechli řidiče i svědky a místo dopravní nehodu řádně
zadokumentovali. Dechová zkouška řidiče trolejbusu vyvrátila požití alkoholu. V 14:10 se na
místo dostavilo vozidlo rychlé lékařské pomoci (RLP), profesionální záchranáři mladíka
zaintubovali, připojili na umělou plicní ventilaci, zajistili žilní vstup a zafixovali páteř krčním
límcem. Slečně s otevřenou zlomeninou byla zafixována horní končetiny vakuovou dlahou.
Oba vážně zranění byli poté vozidlem rychlé lékařské pomoci transportování na
traumacentrum Krajské nemocnice Pardubice. Pro zbylé dva lehce zraněné byl zajištěn odvoz
dalším sanitním vozidlem. V 14:11 a 14:18 se na místo dopraní nehody dostavila další vozidla
Policie ČR.
Spolupráce laických záchranářů s profesionálními členy integrovaného záchranného systému
byla velmi dobrá a zraněným se dostalo kvalitního ošetření ještě před příjezdem profesionálů.
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Během akce byla prověřena také spolupráce operačních středisek zdravotnické záchranné
služby, Policie ČR a městské policie.
Hlavní naším cílem je ukázat přihlížejícím divákům poskytování první pomoci s vybavením,
které je dostupné všem v autolékárničce. I s minimálním základním vybavením se dá pro
zraněné mnoho udělat a poskytnutí laické první pomoci může zraněným zachránit život.
Opět byla účast spoluobčanů zajímajících se o simulovanou dopravní nehodu značná.
Odhadujeme jejich účast okolo 400.
Velmi děkujeme Dopravnímu podniku města Pardubic a Statutárnímu městu Pardubice, kteří
jsou našimi hlavními partnery při pořádáni simulované dopravní nehody. Děkujeme také
všem zúčastněným složkám IZS - Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, Policii
ČR a Městské policii Pardubice.

Materiální vybavení
Kvalitní vybavení je základem dobré práce, proto se RESCUE PARDUBICE, o.s. snaží
vybavovat kvalitním materiálem a pomůckami.

Seznam vybavení:
1.
2.
3.
4.

Záchranářský batoh velký
Záchranářský batoh střední 2x
Rescue Bag 2x
Zdravotnický kufr 2x
14

5. Transportní plachta 2x
6. Reflexní záchranářská bunda Clovelly 10x
7. Reflexní tričko s naším logem 50x
8. Reflexní vesta 35x
9. Červená fleece mikina 15x
10. Celotělový resuscitační model
11. Maskovací sada k nácviku první pomoci a záchranných technik
12. Resuscitační model AMBUMAN
13. Ruční křísící přístroj-Ambuvak
14. Límec k fixaci krční páteře 2x
15. Oxymetr
16. Glukometr
17. Tonometr a fonendoskop 6x
18. EKG (pro lékaře či diplomovaného zdravotnického záchranáře)
19. Čelová svítilna 7x
20. Materiální vybavení pro poskytování zdravotních asistencí
(různé druhy obvazového fixačního materiálu, léky, dezinfekce, resuscitační
roušky, gely, chladící spreje a jiné)
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Hospodaření
Příjmy
Výdaje
Zůstatek

242 539 Kč
- 258 196 Kč
-15 657 Kč

RESCUE PARDUBICE hospodařilo v roce 2007 s vyrovnaným rozpočtem.
Zůstatek do roku 2008 činí 12 879 Kč.

Spolupracující organizace, sponzoři a dárci
Spolupracující organizace
 Magistrát města Pardubic
 Pardubický kraj
 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Městská policie Pardubice
 HELAGO-CZ, s.r.o.
 Dopravní podnik města Pardubic
 Rescueinfo o.s.
 KATASTROFY.COM

Sponzoři a dárci v roce 2007


Magistrát města Pardubic



Pardubický kraj



OMNIPRAX



ISOLIT-BRAVO



DIVECENTRUM CZ



IT asistance s.r.o.



Pardubický svět



Ingrid Kleinová

Sponzoři a dárci v minulých letech


TEMPO ČESKO



A&M Borovnička
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Řeznictví J. Hamplová



DIAREK



ESAKO Pardubice

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Závěrem
Jsem velmi rád, že se činnost občanského sdružení RESCUE PARDUBICE rozvíjela i v roce
2007. Celkový počet proškolených osob v našich kurzech a projektech činil 2053 a počet
ošetřených 326, což beru za velmi krásné výsledky organizace, která funguje v oblasti první
pomoci třetím rokem. Odbornost a zájem našich členů v oblasti poskytování první pomoci
stále stoupá a toto vede ke zdokonalování činností, ve kterých naše organizace působí.
Velkým oceněním snahy o kvalitní fungování naší organizace bylo poděkování a projevení
podpory našich aktivit vícehejtmanem Pardubického kraje Ing. Romanem Línkem,velké
podpory se nám také dostává z Magistrátu města Pardubic, především od Mgr. Ivany
Liedermanové a Ing. Jiřího Kyncla. Z pozice IZS si velice cením zkvalitnění vztahů se
Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje vedenou generálním ředitelem MUDr.
Markem Obrtelem.
Jsem velmi rád, že se po velkém úsilí podařilo rozjet projekty, o které je velký zájem a splňují
ambice, se kterými jsem organizaci RESCUE PARDUBICE, o.s. v roce 2005 zakládal.
Rozšíření našich služeb o akreditované rekvalifikační kurzy Instruktor první pomoci a
Zdravotník zotavovacích akcí je velmi potřebné a slouží především k zvýšení edukace kolegů,
kteří se zabývají poskytováním a osvětou v první pomoci.
Krom mnohého pozitivního jsem během roku pocítil velmi malou chuť mladých jedinců o
naše aktivity. Mladí lidé nemají moc zájem zdokonalovat se v poskytování první pomoci a
poté vypomáhat při zdravotních asistencích a v šíření znalosti první pomoci. Nemalým
problémem je i malá zodpovědnost, která během roku často stěžovala naši práci.
Věřím, že RESCUE PARDUBICE, o.s. ve své činnosti bude pokračovat i nadále a bude
nadále kvalitně zabezpečovat kulturní, společenské a sportovní akce po stránce zdravotního
zabezpečení, provádět výuku na základních školách i pro veřejnost a spolupracovat se
složkami integrovaného záchranného systému. V neposlední řadě se vybraní členové Skupiny
pro mimořádné události budou kvalitně připravovat, aby byli schopni pomoci při mimořádné
události. Doufám, že i zájem mladších jedinců o naše aktivity vzroste a budeme si moci
vychovat nové kolegy, kteří nám v naší činnosti budou pomáhat a stanou se našimi
rovnocennými partnery. Také bych si přál, aby se naši kolegové nestali terči útoku
agresivních lidí, kterým při zhoršení zdravotního stavu chtějí pomoci. Oceněním
důvěryhodnosti našeho sdružení by bylo začlenění naší organizace do integrovaného
záchranného systému v příštích letech.
Chtěl bych Vám všem – Magistrátu města Pardubic, Krajskému úřadu Pardubického kraje,
pracovníkům, kolegům, přátelům a sponzorům RESCUE PARDUBICE poděkovat za Vaši
loňskou přízeň a věřím, že nám budete nakloněni i v roce následujícím.
S pozdravem a přáním mnoha pracovních a osobních úspěchů v roce 2008

Ivo Kolář
ředitel RESCUE PARDUBICE
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