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1. ÚVOD
Pracuji jako zdravotnický záchranář ve funkci hlavního bratra Okresního
zdravotnického střediska ve Zlíně. K mým povinnostem patří mimo jiné i
organizace studia a dalšího doškolování zaměstnanců záchranné služby ne
lékařských profesí. Téma, které jsem si vybral jako absolventskou práci bylo
provázeno během mého studia na Škole veřejného zdravotnictví v Praze řadou
legislativních návrhů zákonů, vyhlášek a předpisů, ať už v oblasti školství nebo
zdravotnictví, bohužel většina nebyla přijata a nestala se tak vodítkem pro další
práci v oblasti vzdělávání. Od doby vzniku dosud platných legislativních norem,
myslím tím především vyhlášku MZ ČR 77/1981 naposledy novelizovanou
24.listopadu 1990, vzniklo mnoho zdravotnických oborů v oblasti středního a
vyššího zdravotnického vzdělávání, na tyto změny jsem se pokusil ve své práci
reagovat. Dále se ve své práci zabývám problematikou dalšího vzdělávání řidičů
dopravních a zdravotnických záchranných služeb, tato kategorie zaměstnanců je
legislativně dobře ošetřena, uvádím proto přehledy a postupy k aplikaci výuky
těchto kurzů na pracovištích záchranné služby. Pro typ absolventské práce jsem si
vybral formu příspěvku k řešení místního, regionálního nebo celospolečenského
problému.

2. CÍL PRÁCE A METODIKA PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Cílem mé práce je jednak sestavení ucelenějšího přehledu kategorií
zdravotnických pracovníků zdravotnických záchranných služeb, dále předložení
možností jejich dalšího vzdělávání na akreditovaných pracovištích (kromě
vysokých škol), a v neposlední řadě nabízím způsob organizace dalšího
vzdělávání a doškolování na vlastním pracovišti. Pro vytvoření vhodných
podmínek ke studiu na vlastním pracovišti jsem připravil návrh vybavení výukové
místnosti, přitom jsem vycházel z požadavků na realizaci odborných kurzů a také
z vlastních zkušeností při výuce vlastních zaměstnanců, žáků SZS a VZŠ Zlín
(předmět ošetřovatelství v přednemocniční neodkladné péči) a také při
tvorbě přednášek pro další složky integrovaného záchranného systému
(hasiči,městská a státní policie,ČČK...). Ve své práci jsem čerpal jednak
z dostupných učebních a pedagogických dokumentů pro jednotlivé učební
obory, také z informací poskytovaných akreditovanými školami a instituty, dále z
platných vyhlášek MZ ČR a MSMT ČR, v diskuzi jsem se snažil porovnat
stávající legislativu se změnami v navrhovaných zákonech (převážně internetové
zdroje jednotlivých ministerstev a odborných společností).
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3.1. DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
53-41-N/004 Diplomovaný zdravotnický záchranář
Dosažený stupeň vzdělání: Vyšší odborné studium
Způsob ukončeni: Absolutorium Délka studia: 3 roky
Charakteristika studijního oboru:
Studijní obor diplomovaný zdravotnický záchranář připravuje absolventy
vyšších odborných zdravotnických škol pro činnost v oblasti neodkladné péče,
jmenovitě v systému zdravotnické záchranné služby a pro činnost v jiných
typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné
první pomoci (horská, báňská, vodní apod.). Připravuje absolventy pro řešení
život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci
kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče.
Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.
Získané vyšší odborné vzdělání zahrnuje všeobecné vzdělání, zejména vzdělání
v živém jazyce, specifické odborné vzdělání připravující absolventy pro
speciální činnosti a činnosti na specializovaných pracovištích.
Kompetence absolventa:
Absolventi studijního oboru diplomovaný zdravotnický záchranář vykonává
činnosti ve zdravotnické záchranné službě v souladu s obecně závazným
právním předpisem (vyhl.MZ ČR č.434/1992 Sb. O zdravotnické záchranné
službě, ve znění pozdějších úprav).
Odborné kompetence lze rozdělit do tří skupin:
a) výkony standardně prováděné v týmu vedeném lékařem, který za ně po
právní stránce odpovídá,
b) výkony standardně prováděné při výjezdu posádky RZP, to jest bez dohledu
lékaře,
c) výkony prováděné v situaci krajní nouze. To jest při výjezdu bez přítomnosti
lékaře tam, kde hrozí nebezpečí z prodlení. Tuto kategorii je nutno
precizovat návrh musí být předložen právníkům. Bez legislativní podpory
není zvýšení kompetence diplomovaného záchranáře možné .
Zdůvodnění: Ke stavům přímého ohrožení musí vyjíždět posádka vedená
lékařem, k méně závažným stavům zejména úrazovým může být vyslán tým
RZP. Ten se může dostat do kritické situace na základě nesprávného zhodnocení
výzvy nebo při řešení zdvojeného požadavku na výjezd. To by byly ony
nouzové situace.
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Cílové znalosti a dovednosti:

Absolvent studijního oboru diplomovaný zdravotnický záchranář je připraven
pro:
1. Samostatný výkon úkonů a postupů neodkladné péče, k nimž má oprávnění
vyplývající:
a) z obsahu učebních dokumentů pro tento studijní obor
b) podle jednotlivých protokolů navržených odbornou společností
„přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof
c) z konkrétního pověření lékařem ad hoc
2. Asistence lékaři při úkonech a postupech neodkladné péče
3. Činnost operačního střediska zdravotnické záchranné služby, popř. dispečinku
dopravy nemocných a raněných
4. Činnost při likvidaci zdravotních následků při mimořádných událostech, a to
jak u postiženého v terénu, tak v činnosti zdravotnického operačního střediska
5. Součinnost s dalšími tísňovými a pohotovostními službami jak za běžných
"klidových" podmínek, tak v rámci integrovaného záchranného systému
6. Schopen vést odborně, popř. i organizačně zdravotnické pracovníky z nižších
odborných kategorií (střední, nižší, pomocní) a podílet se na jejich výuce,
výchově, doškolování a dalším vzdělávání v problematice přednemocniční
neodkladné péče obecně a zdravotnického záchranářství zvlášť
7. Zvládnutí základních technických znalostí z radiokomunikační,
telekomunikační a počítačové problematiky, znalosti jejich základního využití v
systému záchranné služby.
8. Znalost předepsaného a potřebného vybavení jednotlivých kategorií
zdravotnických vozidel, údržba a obsluha tohoto vybavení
9. Řízení silničních motorových vozidel různých typů a kategorií (v případě
potřeby), a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zařízení.
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3.2. ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
Studijní obor: 53-15-6 Zdravotnický záchranář
Denní studium pro absolventy středních škol
Vydalo ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě
s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. 4. 1993, s účinností
od 30. 4. 1993 č.j.VZV530/93-20.4.
Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Zdravotnický záchranář připravuje absolventy středních
škol pro činnost v záchranné službě a v neodkladné péči. Studium je
organizováno jako denní pomaturitní kvalifikační, zakončené maturitní
zkouškou. Na toto dosažené vzdělání navazuje další vzdělávání zdrav
pracovníků organizované specificky pro tento obor.
Cílové znalosti a dovednosti:

Samostatné řešení nekomplikovaných stavů a provádění výkonů
zachraňujících život v neodkladné péči v rámci svěřených pravomocí.
Samostatný výkon zdravotnické činnosti v neodkladné péči, svěřený ad hoc
lékařem - Asistence lékaři při tísňovém zákroku
Schopnost pracovat v operačním středisku (dispečinku) zdravotnické
tísňové služby
Schopnost podílet se na likvidaci zdravotních následků hromadných
neštěstí, ne součinnosti s ostatními tísňovými službami
Schopnost vést nižší zdravotnické pracovníky a podílet se na jejich výchově
a výuce v záchranářské problematice Ovládání motorového vozidla s
předností v jízdě Ovládání radiofonie
Jazykové znalosti a znalosti komunikačních metod podmiňujících
výkon činnosti zdravotnického záchranáře
Charakteristika všeobecné a odborné složky vzdělávání:

Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak,
aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich
absolvování vykonávat úměrně kvalifikovanou neodkladnou péči o
postižené. Teoretické a preklinické předměty se soustřeďují především na
akutní stavy. Klinické
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předměty, radiofonie a ovládání motorového vozidla mají významný podíl
praktické výuky, realizované na vybraných pracovištích. Výuka všech
předmětů obsahuje seznámení s pravidly BOZP. Ve všeobecně vzdělávacích
předmětech je zahrnuta jazyková příprava, výpočetní technika a tělesná
výchova. Tělesná vychovaje zaměřena na všestranně dobrou kondici
záchranáře. Je doplněna týdenními soustředěními s lyžařským výcvikem,
zaměřuje se na součinnost s Horskou službou, s Vodní záchrannou službou a
dalšími specializovanými tísňovými službami záchranářského charakteru.
Podmínky pro přijetí ke studiu

Do studijního oboru mohou být přijímáni chlapci netrpící chronickými
alergickými nebo zánětlivými chorobami dýchacích cest a kůže, zejména
kůže rukou. Chlapci, kteří mají centrální ostrost zrakovou alespoň jednoho
oka 6/6 do dálky, J. č. l do blízka s případnou zrakovou korekcí, bez zúžení
zorného pole do 45 (vrcholový úhel 90) a bez nálezu progresivních změn na
očním pozadí; ostrost sluchovou alespoň jednoho ucha pro šepot 3 m. Dále
mají dobrou funkční zdatnost dolních končetin, dovolující delší stání a
případnou práci ve vynucených polohách: volnou pohyblivost a odpovídající
sílu horních končetin, dobrou zručnost a správnou pohybovou koordinaci
obou rukou, netrpí poruchami dynamiky a statiky
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3.3. VÝJEZDOVÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
3.3.1. DIPLOMOVANÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
Forma studia: denní i dálková, 3-leté
Ukončení studia; absolutorium
Charakteristika studijního oboru:

Dálkové studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Jedná
se o studium, které umožní těmto absolventům získat kvalifikaci
diplomovaná všeobecná sestra. Obzvláště je vhodné pro absolventky SZŠ
zaměstnané ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
Cílem vzdělávacího programuje připravit všeobecně orientovanou
diplomovanou sestru, která bude schopna samostatně působit v péči o
zdraví, v prevenci i v péči o nemocné. Vzhledem k předchozímu
zdravotnickému vzdělání studentek je cílem tohoto studia aktualizovat
stávající vědomosti z jednotlivých odborných oblastí a vést studentky k
získávání nových dovedností. Při realizaci vzdělávacího programu bude
nutné vést studentky k osvojení vědomostí a dovedností nutných pro
odborné působení v primární, sekundární i terciální sféře péče o zdraví.
Podmínky přijetí:

- maturitní zkouška na SŠ
- splnění podmínek přijímací zkoušky
- Součástí přihlášky ke studiu je nutné souhlasné vyjádření lékaře ke
zvolenému oboru.
Přijímací zkouška:

- test z biologie v rozsahu učiva gymnázia
- test z cizího jazyka (jazyk ruský nebo anglický či německý)
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3.3.2. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

ukončeni nástupní praxe mohli kvalifikovaně vykonávat činnost všeobecné setry
a byli připraveni i ke studiu na vyšší nebo vysoké škole. Studenti absolvují v
průběhu studia jak předměty všeobecně vzdělávací, které jsou soustředěny
převážně v prvních dvou ročnících, tak předměty odborné, včetně praktického
vyučování ve zdravotnických zařízeních (třetí a čtvrtý ročník).
Náplň činnosti zdravotní sestry:
Zdravotní sestra:
a) zabezpečuje všestrannou péči o individuální potřeby nemocných v souladu s
nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky v péči o nemocné; získává
nemocné i členy jejich rodiny ke spolupráci při vyšetřování a léčení; aktivně
vyhledává a pozitivně ovlivňuje potřebu ošetřovatelské péče u nemocných;
b) v zájmu předcházení nepříznivým vlivům, které negativně působí na
zdravotní a psychický stav nemocných, dodržuje ochranný léčebný režim a
dbá o vyplnění volného času nemocných;
c) účastní se lékařských vizit, zajišťuje včasné a přesné splnění stanovených
ordinací, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských výkonů;
d) sleduje fyziologické funkce a projevy nemocných, jejich celkový tělesný a
duševní stav, prostředí a jeho vliv; svá pozorování a zjištění zaznamenává do
zdravotnické dokumentace a informuje o nich lékaře a v rámci
ošetřovatelského týmu i sestru se specializací
e) provádí komplexní hygienickou péči u nemocných, zvláště pak u nemocných
s absolutním a relativním klidem na lůžku; zvýšenou péči věnuje prevenci
proleženin;
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3.4. ZDRAVOTNÍ SESTRA - DISPEČERKA
OPERAČNÍHO STŘEDISKA
Základní požadavek - středně zdravotnický pracovník (SZP), převážně
všeobecná zdravotní sestra, plnící úkoly vyplývající z vyhlášky MZ ČR
434/1992 Sb. Aktualizované znění - Vyhláška o zdravotnické záchranné službě
Zdravotnické operační středisko

(2) Zdravotnické operační středisko
a) přijímá nepřetržitě tísňové výzvy k poskytnutí přednemocniční neodkladné
péče, které vyhodnocuje a podle stupně naléhavosti a závažnosti stavu rozhoduje
o nejvhodnějším způsobu poskytnutí přednemocniční neodkladné péče; při
přijímám tísňových výzev se řídí Základním spojovacím řádem uvedeným v
příloze - č. l, která je součástí této vyhlášky,
b) ukládá po vyhodnocení tísňové výzvy podle stupně naléhavosti a konkrétní
provozní situace úkoly jednotlivým výjezdovým skupinám zdravotnické
záchranné služby, popřípadě žurnálním nebo praktickým lékařům, lékařské
službě první pomoci nebo dopravní zdravotnické službě, které jsou trvale
zálohou zdravotnické záchranné služby,
c) soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče,
která podle potřeby vyzývá k přijetí postiženého,
d) shromažďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu přednemocniční neodkladné
péče ve spádové oblasti a vede o své činnosti předepsanou dokumentaci
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e) organizuje a řídí k zajištění potřeb přednemocniční neodkladné péče v
příslušné spádové oblasti dopravní zdravotnickou službu,
f) koordinuje a zabezpečuje realizaci přepravních činností v rámci
transplantačního programu, přepravu léků, krve a jejích derivátů nebo odborníků
potřebných k poskytování neodkladné péče,
g) zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného neštěstí nebo
katastrofy svolání určených pracovníků, udržuje spojení se všemi zúčastněnými,
organizuje rychlý výjezd potřebných sil a prostředků, vyzývá oddělení nemocnic
k připravenosti na příjem většího počtu postižených, aktivuje v případě potřeby
havarijní plán příslušného území, vyžaduje součinnost zdravotnických zařízení,
zdravotnické služby civilní obrany, policie a hasičských sborů, vyhodnocuje
všechny související informace, zabezpečuje jejich předání a realizaci potřebných
opatření.
(3) Zdravotnické operační středisko územního střediska plní kromě úkolů
uvedených v odstavci l a odstavci 2 písm. a)až g)tyto úkoly:
a) řídí v součinnosti se zdravotnickým operačním střediskem okresního
střediska nasazení letecké záchranné služby,
b) organizuje ve spádovém území některé specializované činnosti, zejména
sekundární výkony, dopravu nemocných a raněných v podmínkách
přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a vyžaduje
součinnost při hromadných neštěstích a katastrofách podle § 5 odst. 2 písm. g).
(4) Zdravotnické operační středisko okresního střediska kromě úkolů uvedených
v odstavcích l a 2 informuje bezodkladně příslušné zdravotnické operační
středisko územního střediska o situaci s hromadným výskytem stavů podle § l
odstavec 2 ve svém spádovém území.
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3.5. ŘIDIČ VOZIDLA RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI
Forma studia: dlouhodobý kurz II. Jako studium při zaměstnání
Organizuje: IDVPZ Brno - katedra anesteziologie, resuscitace a intenzivní
péče
Rámcová náplň činnosti:

Řidič vozidla rychlé lékařské pomoci:
• samostatně vyprošťuje osoby při různých havarijních situacích,
• spolupracuje při provádění diagnosticko-třídící činnosti v místě zásahu,
• aktivně provádí léčebné a ošetřovatelské postupy v přednemocniční
neodkladné péči,
• poskytuje před nemocniční neodkladnou péči, včetně použití speciální
zdravotnické techniky,
• defibriluje srdce poloautomatických defibrilátorem,
• zajišťuje žilní přístupy,
• asistuje při tracheální intubaci,
• asistuje při spontánním fyziologickém porodu,
• zvládá krizové situace při zákrocích,
• asistuje lékaři při tísňovém zákroku,
• provádí další život zachraňující výkony v přednemocniční neodkladné
péči v rámci svěřených pravomocí,
• zabezpečuje odborný transport zraněných a nemocných.

Podle: PhDr.Mgr.Václav Vlček,Csc., „ Informace o kvalifikačním vzdělávání
ve
zdravotnickém záchranném systému v České republice „ Internet.
Celé znění článku uvádím v příloze 1.
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3.6. ŘIDIČ VOZIDLA RYCHLÉ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI
Forma studia: dlouhodobý kurz pro řidiče RZP bude organizován jako
studium při zaměstnání
Trvání kurzu: 220 hodin
Způsob ukončení: závěrečná zkouška teoretická a praktická
PROFIL ABSOLVENTA:
Charakteristika:

Dlouhodobý kurz připraví absolventy k výkonu povolání řidiče vozidla
rychlé záchranné pomoci s kvalifikací nižšího zdravotnického pracovníka
pro činnost ve zdravotnickém zařízení provozujícího zdravotnickou
záchrannou službu.
Cílové znalosti a dovednosti:

inovace základních informaci o zdravotnictví obecně a zdravotnické
záchranné službě jako součásti systému veřejného zdravotnictví
transport nemocných,raněných a rodiček v rámci přednemocniční neodkladné
péče (dále PNP)
doprava tkání a biologických materiálů
součinnost při poskytováni PNP na místě vzniku poruchy zdraví a během
transportu
ošetřováni ran včetně stavěni krvácení
ošetřování zlomenin
spolupráce při vyprošťováni osob při různých havarijních situacích
v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému
péče o vozidlo a jeho vybaveni
Podmínky pro přijetí ke studiu:

- Absolvování základního kurzu pro řidiče vozidla dopravy nemocných
a raněných
- Praxe v řízení zdravotnického vozidla se zařazením ve 4.platové třídě
alespoň l rok
- Dobrý zdravotní stav včetně kladného doporučení dopravního psychologa
(ne starší jak půl roku)
- Uchazeče o přijetí do kurzu je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím
k jeho osobnostním vlastnostem a motivací k přípravě v oboru
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3.7. ŘIDIČ VOZIDLA DOPRAVY NEMOCNÝCH A
RANĚNÝCH
Kvalifikace: Pomocný zdravotnický pracovník
Krátkodobý kurz na akreditovaném pracovišti, schvalovaném MZ ČR na
dobu dvou let podle metodického doporučení MZ, č.j.: VZV -53-12.5.1995
Rámcová náplň činnosti:

• vykonává činnosti pod vedením pracovníka s vyšší odbornou
kvalifikací na úseku dopravy nemocných a raněných, ke které je
potřeba zdravotnická příprava,
• transportuje nemocné, raněné a rodičky vozidly dopravy nemocných a
raněných,
• zajišťuje základní zdravotní péči během transportu,
• poskytuje základní odborné první pomoci při náhlých poruchách zdraví
během transportu,
• spolupracuje při vyprošťování osob při různých havarijních situacích,
• ošetřuje rány, včetně stavění krvácení,
• pečuje o vozidlo a jeho vybavení.
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4.1. INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ V BRNĚ
4.1.1. POMATURITNÍ SPECIALIZAČNÍ STUDIUM (DÁLE
PSS)
Vyhláška MZ 77/1981 Sb. § 8,9,10, § 29,30,31,32,33,34, příloha č.4
k vyhlášce 77/81 Sb.
Věstník MZ částka 8 - 12/1986
Vyhláška 251/1992 Sb. str. 1434 - 5 + str. 1442 - 3
Podle dosud platné Vyhlášky č. 77/1981 Sb. může být do PSS zařazen
střední zdravotnický pracovník (SZP) nebo jiný odborný pracovník ve
zdravotnictví (JOP) za těchto podmínek:
• Má způsobilost k výkonu povolání, tříletou praxi a pracuje v úseku práce,
ve kterém chce získat specializaci
• Odešle do IDV PZ vyplněnou přihlášku do PSS a kopii maturitního
vysvědčení ve stanoveném termínu. Termíny uzávěrky v kalendářním
roce jsou: 30.5. pro zařazení k 1.9. a 30.11. pro zařazení k 1.2.
Formy studia:
• Dálková forma - v délce studia 1,5 — 2 roky = tři až pět týdenních
soustředění
• Externí forma - v délce studia l ,5 až 2 roky = tři až pět
jednodenních konzultací
PSS je možno absolvovat i bez doporučení zaměstnavatele na vlastní
náklady. Cena školicí akce je stanovena podle Zákona o cenách č. 526/1990
Sb. a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.
Úsek práce, který IDV PZ ve školním roce otevírá bývá zveřejněn v ročním
tématickém plánu jednotlivých kateder Institutu. Pro záchranné služby je
otevřena katedra anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Kopie
přihlášek uvádím v příloze.
Pro SZŠ záchranných zdravotnických služeb je určeno PSS ve dvou úsecích
práce:
• PSS intenzivní péče - anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
(ARIP)
• PSS intenzivní péče v úseku práce zdravotnická záchranná služba
Oba dva typy studia jsou prováděny novým modulárním typem studia, v
následující stati uvádím charakteristiku tohoto systému podle informací
p.Ertlová Františka, asistentka KAM + PP.
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Charakteristika modulového systému

Modulový systém studia je nový typ vzdělávání, který podstatně mění
způsob získávání vědomostí, uplatňování již dosažených znalostí v praktické
činnosti, získáváni nových praktických dovedností a návyků v oboru.
Předností modulového systému je především jeho účelné využití pro
kontinuální vzdělávání zdravotnických pracovníků, včetně možnosti
specializace různého zaměření, což odpovídá současným požadavkům v
České republice.
Modulový systém je studijní program složený z jednotlivých modulů bloků, které na sebe přirozeně a plynule navazují. Současně každý modul
tvoří samostatný celek zahrnující těsné sepětí teoretické a praktické výuky a
ukončený dílčím hodnocením teorie i praxe. Všechny moduly mají strukturu
stejnou - nejprve teorie ve škole, pak praxe na vybraném pracovišti a
hodnocení. Studijní program je složen z modulů základních, které jsou pro
všechny odbornosti stejné( mají totožnou náplň) a modulu odborného
(specializačního). Jednotlivé moduly se vždy vztahují k úkolům
zdravotnického pracovníka a k potřebám péče o pacienty tak, jak to vyžadují
podmínky specializační přípravy.
Vzdělávání je cílená činnost a účastník studia musí hrát aktivní roli ve svém
učebním procesu. Proto je důležité vědět, co se účastník studia musí,
vzhledem ke své profesi naučit. Znalost cíle dává smysl další práci a
současně je třeba zdůraznit vzájemné a neoddělitelné spojení teorie s praxí.
Obsah vzdělání má svou logickou strukturu a svůj řád. Z tohoto důvodu je
obsah jednotlivých komplexů určován učebními osnovami, učebními
pomůckami i aktuálním stavem výuky. K tomuto účelu jsou vytvořeny
instruktivní materiály , se kterými účastník studia během vzdělávacího
procesu pracuje a jsou tedy nezbytnou součástí studijní práce.
" Teoretický návod ke studiu " obsahuje informace o cíli studia,
doporučenou literaturu, konkrétní studijní témata a úlohy , na kterých
účastník aktivně během procesu pracuje. Dále tato pomůcka objasňuje vztah
mezi teoretickými tématy a praktickými výukovými úkoly. Dlouhotrvající
vyučovací proces není ovšem uzavřen zapamatováním nových informací a
výkonů, ale především schopností aplikovat nové poznatky v praxi. Praxe je
vyvrcholením poznání. Účastníci potřebují vysvětlení nových vědomostí a
dovedností, ale kromě toho potřebují také koordinovanou praxi, tj. potřebují
pod vedením školitele dovednosti procvičovat. ,. Praktické pokyny ke studiu
" obsahují praktické cíle studia, rozpis jednotlivých praktických činností,
které se vztahují k probraným teoretickým tématům a které musí účastník
během praktického období splnit. Aby bylo zajištěno dokonalé propojení
teorie s praxí a tím i kvalitní studijní výsledky účastníků studia, je zapotřebí
odborného vedení školiteli z řad lékařů, sester a ostatních pracovníků dle
odbornosti ve zvoleném specializačním
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studiu. Pro školitele by měly být vytvořeny podmínky, aby měli vyhrazený
prostor na vedení studujících pracovníků. Zdravotnická zařízení musí být
spoluzodpovědná za vytváření podmínek pro praxi i studium teorie.
Efektivnost vzdělávacího procesuje však závislá i na širším životním zázemí
účastníků studia. Hlavní roli zde hrají podmínky na pracovišti, jak pracoviště
jedince podporuje. V tomto směru by mělo být pracoviště zodpovědné
hlavně za poskytnutí dobrých pracovních podmínek v praktickém období.
Umožnit studujícímu pracovníkovi splnění všech kritérií za pomoci a
dohledu zodpovědného školitele, průběžně konzultovat s pracovníkem
problémy, se kterými se v práci při plnění jednotlivých úkolů setkává na
svém pracovišti. Umožnit plnění kritérií a úkolů, které studující pracovník
nemůže splnit na svém pracovišti, vhodným výběrem klinického pracoviště a
na potřebnou dobu jej vyslat na stáže. Zde nastává potřeba změnit současnou
situaci pro praktické období výuky, kdy vzdělávací instituce a zdravotnická
zařízení nemají takřka žádné nebo jen velice malé kontakty spojené s
praktickou výukou. Potřeba změnit tuto situaci je jistě zřejmá - aby se
zdravotnický pracovník naučil svoji profesi a dokonale zvládal zadané úkoly,
je kvalitní výuka praxe nutností. Je nutné účastníka uvést do problematiky
práce, kterou bude vykonávat. Musí přesně vědět, jak na to. Rovněž je nutné,
aby věděl, proč bude práci vykonávat zadaným způsobem a dále musí mít
prostor na dotazy. Diskuze bývá při praktické práci velmi důležitá.
Praxe je potom uskutečňována na základě podmínek na vlastním pracovišti.
Rozsah úkolů, které nejsou možné splnit na mateřském pracovišti, budou ve
spolupráci se školitelem i vedoucím studia plněny v nemocnicích, na
klinikách, na všech zdravotnických pracovištích, která jsou zodpovědná za
kvalitu vykonávané praxe. Terénem je zde prostředí, kde vědomosti a
dovednosti mohou být adekvátně používány. Praktické období, ve kterém se
používá práce jako metody, jsou vyvrcholením předchozí teoretické přípravy
účastníků studia a musí být v systému výuky závěrečnou Částí celého
vzdělávacího procesu. Od účastníka se očekává aktivní přístup k plnění
jednotlivých úkolů a využití všech možností, aby mohl praktické úkoly
dobře splnit. Úlohou školitele je odborné vedení studujících pracovníků,
jejich motivace a spolupráce s ostatními školiteli na jiných klinických
pracovištích i s vedoucím studia v IDV PZ Brno a v závěru praktického
období hodnocení prováděných úkolů. Z uvedeného vyplývá, že tento
způsob vzdělávání splňuje požadavky všech pracovišť tak, aby pracovníci
vyslaní do studia dosáhli určité úrovně znalostí a dovedností bez ohledu na
zaměření či vybaveni jejich mateřského pracoviště tak, jak to vyžaduji
osnovy specializačního studia.
Některé úkoly není možné z různých důvodů splnit v předepsaném
praktickém období. Tyto úkoly nebudou tedy školitelem hodnoceny.Budou
účastníkem poznačeny a plnit se budou v dalším praktickém období tak, aby
všechny úkoly byly splněny do ukončení studia. To se týká i jednotlivých
činností některého úkolu . V tom případě nebude opět hodnocen úkol jako
celek, ale pouze jeho část - činnosti, které byly z úkolu splněny. Ostatní
činnosti je opět třeba naplánovat a splnit v dalším praktickém období.
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Na konci praktického období jsou splněné praktické úkoly vyhodnoceny
školitelem.S vedoucím studia může být dohodnuta schůzka na jednotlivých
pracovištích se školitelem ke zkvalitnění studijní práce během praktického
období a tím i ke zkvalitnění celého učebního procesu.
PSS je určeno pouze pro středoškoláky s ukončením odborným vzděláním
jmenovaných ve vyhlášce 77/1981 Sb. § 8,9,10. Není tedy primárně určeno
pro obory zdravotnický záchranář a diplomovaný zdravotnický záchranář.
Oboru zdravotnický záchranář některé zdravotní školy umožnily roční
studium při zaměstnání ukončené maturitní zkouškou z předmětů péče o
nemocné, na základě ukončené maturity potom vystavily vysvědčení „
zdravotní sestra". Tito záchranáři mohou být při splnění ostatních podmínek
ke studiu PSS přijati. Pro vyšší zdravotnické pracovníky Institut žádné další
doškolování nepřipravuje.
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4.1.2. PŘÍPRAVA VE SPECIÁLNÍM USEKU PRÁCE
ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA
Určení: pro sestry, pracující na zdravotnickém operačním středisku
(dispečinku zdravotnické záchranné služby) Délka, trvání: jeden rok
Dálková forma
Nový typ doškolování, Institut organizuje l třídu ročně, zahájení v
podzimních měsících, 25 absolventů v jedné třídě ( pro velký zájem bývá
třída rozšířena ).

4.1.3. DLOUHODOBÝ KURZ II. PRO ŘIDIČE
RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI
Charakteristika již uvedena v předcházející části práce.
• Studium je realizováno dálkovou formou
• Délka studia je 5 týdenních bloků na IDV PZ Brno + předepsaná praxe
na odborných zdravotnických pracovištích
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5. MOŽNOSTI A ZPŮSOBY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI VLASTNÍ ORGANIZACE
5.1. ZÍSKÁNÍ AKREDITACE PRO VÝUKU ŘIDIČŮ ZZS
Všem organizacím, které mají zájem školit své pracovníky a umožnit jim
zvýšení kvalifikace na vlastním pracovišti slouží Metodické doporučení MZ
ČR VZV - 53 - 12.5.1995 „ pro podání žádosti o pověření k realizaci
dlouhodobých kvalifikačních kurzů k výkonu zdravotnických povolání „
Požadavky na organizaci ze strany MZ ČR:
• Prohlášení o odborné a pedagogické kvalifikaci vyučujících
• Doklad o zřízení zdravotnického zařízení
• Název a popis pracovní činnosti, která je předmětem dlouhodobého
kvalifikačního kurzu
• Informace o materiálním zabezpečení dlouhodobého kvalifikačního kurzu
Podmínky pro pořádání kurzů.
v_

• Jednotné osnovy vydané MZ ČR
• Normativy vybavení pracoviště podle vyhlášky č.51/1995 Sb. v platném
znění s důrazem na technické a věcné vybavení zařízení a vozidel ZZS
podle přílohy této vyhlášky
• Výukový resuscitační model se záznamem
• Personální vybavení s odbornou i pedagogickou kvalifikací
• Schválení požadavku na pořádání kurzu MZ ČR
Pověření vydává MZ ČR na dobu dvou let, po uplynutí této doby jej prodlužuje
opět na základě písemného požadavku organizace. Kontakt:
v

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vzdělání a vědy
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Tel: +420 2 2497 2634, Fax: +420 2 2497 2111,
E-mail: vzv@mzcr.cz
odbor vzdělávání a vědy:
PhDr.M.Kotousová-tel. 02/24972387
PhDr.Mgr.V.Vlček, Csc. - tel. 02/24972380
odbor ošetřovatelství: Mgr.I.Kohoutová - tel. 02/24972630
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Možné rozvržení kurzu: Řidič dopravy raněných a nemocných - základní
kurz.
Kurz je rozepsán na 11 kalendářních dní po 10 vyučovacích hodinách
(vyuč. hodina = 45 minut). Musí se počítat s přestávkou na oběd,
předpoklad jednoho vyučovacího dne týdně, délka trvání kurzu asi 3
měsíce. Odbornou praxi v rozsahu 32 hodin vykonají účastníci během
kurzu na doporučených pracovištích.
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Možné rozvržení kurzu Řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci dlouhodobý kurz I.
Podle učebních osnov MZ ČR - základní pedagogické dokumenty je určena
délka kurzu na 220 výukových hodin, z toho:
• Teoretická část - 80 hod.
• Odborná praxe - 92 hod.
• Stáže na odborných klinických pracovištích — 40 hod.
• Ověření znalostí - 8 hod.
Tab. l — Teoretická část

Odbornou praxi a stáže je nutné rozvrhnout podle konkrétních podmínek na
každém výukovém pracovišti v předepsaném rozsahu, závěrečné přezkoušení
formou testu, praktické části a ústního přezkoušení před zasedající komisí.
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5.2. NÁSTUPNÍ PRAXE NA VLASTNÍM PRACOVIŠTI
Nástupní praxi řeší dosud platná vyhláška 77/1981 Sb.
ministerstva
zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 21. července 1981 o
zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve
zdravotnictví Změna: 425/1990 Sb., část která se týká SZP uvádím v plném
znění:
ODDÍL TŘETÍ
Nástupní praxe a pomaturitní specializační studium středních zdravotnických
pracovníků
§29
Nástupní praxe
(1) Další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků začíná
povinnou nástupní praxí, která umožňuje prohloubit a upevnit znalosti
získané studiem.
(2) Nástupní praxe se koná na pracovištích zdravotnických zařízení,
výzkumných ústavů a ústavů sociální péče, která poskytují středním
zdravotnickým pracovníkům možnosti uplatnění v základní odborné
činnosti, pro kterou získali způsobilost k výkonu povolání.
(3) Nástupní praxe trvá šest až dvanáct měsíců; její délku určí vedoucí
pracoviště individuálně, a to podle osobních vlastností, školního prospěchu,
a výsledků práce absolventa v průběhu šestiměsíční nástupní praxe.
Ze znění vyhlášky je tedy patrné, že přímo určuje povinnost nástupní praxe
pro SZP vyjmenované v této vyhlášce na jiném místě (§8 odst.(2) ), a to v
délce nejméně 6 měsíců. Praxi lze vykonávat na vlastním pracovišti nebo na
dalších zdravotnických pracovištích, které poskytují SZP možnosti uplatnění
v základní odborné činnosti, pro kterou získali způsobilost k výkonu
povolání. V době vydání vyhlášky nebyla řešena kategorie vyšších
zdravotnických pracovníků (diplomovaná zdravotní sestra, diplomovaný
zdravotnický záchranář), ani neexistoval obor zdravotnický záchranář
(dvouleté pomaturitní studium). Povinnost nástupní praxe pro tyto kategorie
můžeme tedy pouze odvozovat,
v

nebo určit předpisem či nařízením nižší právní síly než je vyhláška MZ ČR.
Přesto je velmi vhodné, aby noví pracovníci záchranných služeb bez
předchozího zaměstnání ve zdravotnictví (absolventi škol), tuto praxi
absolvovali. Osobně si myslím, že pojem nástupní praxe je vhodné aplikovat
i v kategorii řidičů záchranných služeb, nově přijímaných do pracovních
poměrů.
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Vzhledem k současnému financování zdravotnických zařízení není pro
mnoho záchranných služeb ekonomicky únosné odesílat zaměstnance k praxi
na externích zařízeních (např. ARO, JIP, TRC v nemocnicích) na dobu 6
měsíců až jednoho roku, mnohem účelnější je pro tyto pracovníky zpracovat
program nástupní praxe přímo na vlastním pracovišti, což vyhláška
umožňuje. Pro tyto pracovníky je nutné zpracovat výukový harmonogram a
stanovit učební cíle a termíny přezkoušení. Při personálním nedostatku
pracovních sil je možné zařadit tyto zaměstnance do směn, ovšem pouze do
posádek, kde je vedoucím zkušený lékař nebo SZP s PSS ARIP či IP. V
žádném případě nelze tyto zaměstnance zařazovat do skupin pracujících
samostatně - v případě záchranných služeb se jedná o výjezdy RZP. Pro
některé absolventy vyššího odborného studia (VOS) může být zarážející fakt,
že je bude školit pracovník s nižší kvalifikací - SZP, protože však jejich
studijní proces zahrnuje všeobecné maturitní vzdělání + tři roky VOS, je SZP
s PSS mnohem více odborně vzdělán (4 roky odbornosti na SZŠ + nejméně 3
roky praxe + 1,5 až 2 roky PSS současně s praxí na vlastním pracovišti). V
závěru této kapitoly předkládám dva výukové harmonogramy, jeden je
zpracován pro kategorii nově přijímaných řidičů, druhý potom pro kategorii
SZP i absolventy VOS současně.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Nástupní praxe pro řidiče ZZS návrh organizace:
Délku praxe navrhuji stanovit na 3 měsíce, z důvodů potřeby zařadit nové
zaměstnance do nepřetržitého provozu (praxe se kryje s tříměsíční zkušební
dobou podle Zákoníku práce ).
• Pracovní doba zaměstnance: 7.oo - 15.3o hod., Po - Pá
• Určený řidič školitel:
• Určený SZP školitel:
• Konzultant SZP: (vedoucí SZP)
• Konzultant: (lékař ZZS)
Rozvrh práce: Po - Pá praxe v posádkách ZZS (jako další člen posádky) pod
dohledem vedoucího posádky. Nácvik na učebně, konzultace, plnění
denního harmonogramu prací podle rozpisu.
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Nástupní praxe pro VZP a SZP pracující na záchranných službách - návrh
organizace:
Vzhledem k předpokladu, že na ZZS se hlásí SZP pracovníci buď s ukončeným
PSS nebo s dostatečnou odbornou praxí, zaměřím se v návrhu na absolventy
VOS v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář (DZZ). Tento obor je určen
absolventům všech škol ukončeným maturitním vysvědčením, nejenom tedy
SZP. Po ukončení vyšší školy většina absolventů nemá potřebnou praxi ve
zdravotnictví. Podle výkladu MZ ČR nemají tito absolventi kvalifikaci
zdravotní sestry u lůžka pacienta, mnohá lůžková zařízení je potom nechtějí
přijímat do pracovního poměru, také dohoda o nástupní praxi na lůžkových
zařízeních se na zdravotnických pracovištích liší. Primární a mnohdy jediné
pracoviště, které tyto absolventy přijímaje tedy ZZS, především ty organizace,
kde žáci působili v dobách své školní praxe. Nástupní praxi určuje vedoucí SZP
(hlavní či vrchní sestra) podle studijních výsledků absolventa, výsledků
přijímacího pohovoru a předchozích odborných zkušeností a praxe. Délka
nástupní praxe bývá 6 měsíců až l rok, zda je absolvent přitom zařazen do
výjezdových skupin záleží především na jeho schopnostech prověřených během
3 měsíční zkušební doby. Po dobu nástupní praxe by absolvent neměl působit v
samostatných skupinách RZP, jeho práci by měl řídit zkušený vedoucí
výjezdové posádky ZZS (lékař,SZP specialista). Nástupní praxi lze tedy rozdělit
na dvě části:
• Denní pracovní docházka v ranních směnách - práce pod přímým dohledem
podle harmonogramu. Tuto část ukončit prověrkou znalostí před komisí
vedoucích pracovníků. Trvání 3 měsíce.
• Zařažení do směn v nepřetržitém provozu, do posádek s určeným vedoucím
(lékař,SZP specialista), zadání studijního úkolu, školitele a konzultanta,
stanovit termín a způsob ukončení nástupní praxe. Ukončení praxe formou
prověrky před zkušební komisí ( předložení písemně zpracovaného úkolu,
ústní prezentace, ústní zkouška z přidělených témat výuky při samostudiu ).
Délku trvání stanovit podle individuálních schopností absolventa na 3 až 9
měsíců. V průběhu nástupní praxe je vhodné zajistit pro absolventa stáže na
vybraných odděleních nemocničního zařízení ( anesteticko resuscitační
oddělení, jednotky intenzivní péče, traumatologické centrum, popáleninové
centrum, porodní sál... ).
Tento způsob organizování nástupní praxe je vhodný i pro nastupující SZP bez
dostatečné praxe, a také pro obor zdravotnický záchranář (dvouletý maturitní
obor). Vzhledem k ukončení výuky tohoto oboru v roce 1997 a nahrazením
VOS v oboru DZZ předpokládám, že absolventi z řad zdravotnických
záchranářů již potřebnou nástupní a další praxi již získali, pokud si své vzdělání
rozšířili o maturitu z ošetřovatelství, je pro ně vhodné další studium PSS na
IDV PZ Brno.
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5.3. PŘEDNÁŠKY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VÝUKOVÉ
KURZY NA PRACOVIŠTI
Dalším možným způsobem doškolování v rámci celoživotního vzdělávání
je organizace přednáškových cyklů a seminářů na pracovišti. Vyhláška MZ
ČR 77/1981 Sb. říká v části druhé, hlava první
§17
(1) Další vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví zahrnuje
a) specializační průpravu lékařů a farmaceutů,
b) nástupní praxi a pomaturitní specializační studium středních
zdravotnických pracovníků,
c) speciální průpravu jiných odborných pracovníků s vysokoškolským
vzděláním a pomaturitní studium jiných odborných pracovníků s úplným
středním vzděláním pro výkon práce ve zdravotnictví podle přílohy č. 5 této
vyhlášky,
d) průpravu pro výkon vedoucích funkcí ve zdravotnictví,
e) průpravu jiných odborných pracovníků pro výkon práce ve zdravotnictví,
f) soustavné zdokonalování znalostí odborných pracovníků ve
zdravotnictví.
(2) Základní formou dalšího vzdělání odborných pracovníků ve
zdravotnictví je soustavné individuální studium a získávání znalostí a
dovedností pod vedením kvalifikovaného pracovníka.
(3) Odborní pracovníci ve zdravotnictví jsou povinni plánovitě
prohlubovat a zdokonalovat svoje odborné a ideologické znalosti po
dobu výkonu svého povolání.
§38
Seminární školení
(1) K průběžnému zvyšování znalostí zdravotnických pracovníků pořádají
zdravotnické organizace pravidelná seminární školení. Organizaci rozsah a
obsahové zaměření stanoví ministerstvo zdravotnictví.
(2) Účast zdravotnických pracovníků na seminárním školení je součástí
jejich pracovních povinností.
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Pro orientaci a přehlednost je důležité stanovit si plán seminářů a školení pro
jednotlivé kategorie pracovníků tak, aby se navzájem nepřekrývaly, přičemž je
možné a někdy i vhodné spojení některých témat seminářů pro více kategorií.
Jednotlivé typy seminářů můžeme rozdělit např. takto:
• Plán seminářů pro lékaře a sestry ZS a pro lékaře LSPP
• Plán seminářů pro VZP, SZP, nižší a pomocné pracovníky ve zdravotnictví
• Odborné „desetiminutovky" při pravidelných schůzkách pracovních směn
Témata k přednáškám přiděluje pro lékaře ředitel organizace - vedoucí lékař, pro
další kategorie pracovník pověřený organizací školení. Pokud má organizace v
okrese více stanic od sebe vzdálených, je nutné určit které semináře budou
společné pro všechny stanice, a které mohou být odpřednášeny na každé stanici
samostatně. Společných seminářů doporučuji pořádat v kalendářním roce
maximálně 6 až 10, při vyšším počtu se snižuje účast hlavně dojíždějících
zaměstnanců. V další části uvádím možné rozvrhy seminářů, témata jsou
samozřejmě volitelná a lze je měnit podle současné aktuálnosti.
a) plán seminářů pro lékaře a sestry ZS a pro lékaře LSPP (vzor)
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b) plán seminářů pro VZP, SZP, nižší a pomocné pracovníky ve zdravotnictví
(vzor)

Je vhodné, aby se přednášející střídali, v diskusi zapojit všechny kategorie sestry, záchranáře, řidiče i dispečerky. Kde je účelné provést přednášku na
každém pracovišti samostatně, je výhodou toto spojit s dalším zaměstnáním
např. pravidelnou měsíční provozní schůzí. Na každou přednášku připravit
prezenční listinu a písemné materiály archivovat na pracovišti, tak aby byly
dostupné i dalším zaměstnancům. Doporučena je účast kmenového lékaře na
těchto seminářích.
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5.4. OBOROVÉ KONFERENCE POŘÁDANÉ V PROBLEMATICE
URGENTNÍ MEDICÍNY A NEODKLADNÉ PŘEDNEMOCNIČNÍ
PÉČE
Dalším možným způsobem, jak prohlubovat znalosti a vědomosti zaměstnanců
zdravotnických záchranných služeb je vysílání na služební cesty na oborové
konference a pracovní setkání záchranářů s aktivní či pasivní účastí. V
následujícím seznamu uvádím přehled pravidelně se opakujících akcí na území
České republiky:
• Mezinárodní konference medicíny katastrof, Zlín - Lukov, pořádá EGO Zlín,
spol. s r. o., Štípa 438, každoročně, dosud se konalo 5 konferencí.
• Konference pracovníků v oboru akutní medicíny, organizují ZZS ve
spolupráci s Odbornou společností přednemocniční neodkladné péče a
medicíny katastrof ČLS J.E.Purkyně (např.1997 ZZS Mělník,1998 ZZS
Praha - západ, 2000 ZZS Příbram, 2001 ZZS Hradec Králové ),
nevyjmenoval jsem všechny organizující ZZS, akce se provádí nejméně
jedenkrát ročně
• Dostálovy dny — konference anestezie, resuscitace a intenzivní péče,
většinou v Ostravě - pořádá se každoročně
• Celostátní konference ředitelů, ekonomů a vedoucích sester záchranných
služeb, pořádá ZZS Přerov - každoročně
• Celostátní seminář MEDSOFT - vědeckotechnické informace a
telemedicína, různá města ČR, naposledy rok 2001 Olomouc, pořádá se
každoročně
• PRAGOMEDIKA - veletrh zdravotnické techniky a farmacie, doprovázený
odborným programem, výstaviště Praha, pořádaný každoročně na jaře
• MEFA - veletrh zdravotnické techniky a farmacie, doprovázený odborným
programem, výstaviště Brno, pořádaný každoročně na podzim
• Pracovní setkání organizovaná Českou asociací sester (ČAS) podle
jednotlivých odborných sekcí, zveřejňovaná na internetu a v odborných
časopisech, vydává vlastní Zpravodaj
• Rallye Rejvíz - soutěž posádek vozidel ZZS, pořádá každoročně ZZS
Jeseník, ředitel MUDr. Jiří Stana
Výčet akcí není úplný, je třeba sledovat odborný tisk, internetové
stránky, informace odborných společností, a dle možností se těchto akcí
zúčastnit, poznatky ve své práci dále uplatňovat a formou zpracování
dále šířit mezi ostatní pracovníky zdravotnických záchranných služeb.
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6. VYBAVENÍ VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI (UČEBNY)
V RÁMCI PRACOVIŠTĚ
Pro potřeby vedení kurzů a dalšího doškolování je třeba zajistit vybavení
učebny podle požadavků konkrétních osnov. Důležité je počítat s určitou
mobilitou výukových pomůcek a prostředků, protože ne všechny nácviky lze
provádět na učebně. V následujících přehledech uvádím minimální vybavení
učebny stálé i mobilní, dále navrhuji optimální vybavení s výhledem na neustále
se vyvíjející prostředky a technologie sloužící k výuce a samostatnému
vzdělávání.
a) minimální vybavení výukovými pomůckami:
• Resuscitační model dospělý s možností zápisu
• Zpětný projektor
• Přenosné plátno na stojanu
• Vybavení organizace podle vyhlášky MZ ČR č. 51/1995 Sb.
• Dětský resuscitační model
• Model - torzo pro nácvik KPCR
• Somatologie - atlas na průhledných foliích
• Odborná zdravotnická literatura
b) Optimální vybavení výukové místnosti ZZS
• Laerdal ALS Skillmaster - resuscitační model dospělý s možností nácviku
KPCR, intubace, defibrilace, zajištění žilní linky, ve spojení s výukovým
počítačovým programem Heartsim 4000 - možnost snímání EKG křivky až
2000 rytmů a sekvencí, ve spojení s tiskárnou záznam zkoušeného úseku.
• Multimediální počítačová sestava, (DVD ROM, výstup na TV, reproduktory,
modem a připojení na internet, SW- ofice proof., pc translátor - slovník a
překladač internetových stránek, tiskárna)
• Little Anně - torzo k nácviku základní KPCR
• Laerdal ALS Baby Trainer spolu s programem Heartsim 200 - možnost
intubace, monitorace a hodnocení 27 druhů rytmů a sekvencí, nácviku
zajištění žilní linky, nácvik intraoseálního přístupu.
• Laerdal Airway Management Trainer - intubační model dospělý, s nácvikem
zavedení žaludeční sondy
• Zpětný projektor
• Diaprojektor
• Plátno nástěnné i stojanové (přenosné)

• Televizor s úhlopříčkou alespoň 70 cm, propojený s PC
• Videorekordér
• Kopírka
• Vybavená knihovna a výukové videokazety
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Přehled vhodného vybavení není jistě konečný, dá se rozšířit např. o
dataprojektor a notebook, čímž se vybavení stává skutečně maximálně
mobilní, sestava takového pracoviště je ovšem velmi drahá a také náročná na
obsluhu odborným personálem. Vybavení takového pracoviště se
pravděpodobně nestane masovou záležitostí ZZS, pokud se podaří soustředit
tyto pomůcky na krajských střediscích ZZS bude to jistě úspěch. K takto
vybavenému pracovišti je ovšem potřeba ještě zajistit kvalifikovaný personál
vyučujících, nejlépe z řad lékařů a výjezdových pracovníků záchranných
služeb, a také je nutno vytvořit výukový program a harmonogram využití
učebny. V příloze 2 a 3 dokládám zobrazení možného vybavení, modelů a
pomůcek k dalšímu doškolování zdravotnických i dalších pracovníků, ze
zahraničních firem především AMBU a LAERDAL, z tuzemských firem je
zastoupena firma EGO Zlín se svým modelem pro nácvik KPCR, oceněná na
posledním veletrhu MEFA 2001.
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7. DISKUZE, POLEMIKA
Prvním problémem, na který jsem při zpracovávání práce narazil, byla
zastaralost a věcná neúplnost stěžejního dokumentu pro další vzdělávání
zdravotnických pracovníků, vyhlášky MZ 77/1981 Sb., O zdravotnických
pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. Přestože nikdo
asi nebude tomuto předpisu upírat zásluhy za vytvoření systému celoživotního
vzdělávání, v současné době se mi jeví stanovené normy již zastaralé a
překonané. V době kdy jsem studoval PSS v oboru ARIP, bylo toto studium ve
zdravotnických zařízení vysoce oceňované a vyžadované, SZP s tímto vzděláním
se poté profesně zařadil na vyšší stupeň vzdělanosti a pracovního zařazení. S
rozvojem výuky vyššího odborného vzdělání, formou pomaturitního denního
studia na vyšších odborných školách, zůstalo PSS na stupni maturity, nepřineslo
žádnému absolventu zařazení do vyššího stupně vzdělání. Ministerstvo
zdravotnictví na to reagovalo metodickým pokynem, který rozděloval sestry na
typ „A" a „B", s přesunem kompetencí, ministerstvo školství,mládeže a
tělovýchovy pouze poznámkou, že zdravotnické školství bude řešeno vyhláškou
MZ ČR, což se dosud nestalo. Přestože byly přesně
stanoveny stupně vzdělání v České republice, pomaturitní specializační studium
se do těchto stupňů nevešlo. Úplné střední odborné vzdělání získá zdravotník
absolvováním příslušné školy a složením maturitních zkoušek, vyšší odborné
vzdělání pomaturitním specializačním studiem nezíská nikdy. Společenské
ocenění tohoto typu studia získává trhliny, přitažlivost pro SZP je ovšem velmi
vysoká, i díky velmi kvalitní práci zaměstnanců IDV PZ Brno. V jednom z
návrhů na legislativní řešení tzv. „školský zákon" jsem se dočetl, že PSS se
zařadí mezi „mimostupňové vzdělání" a jeho další rozvoj bude řešit ministerstvo
zdravotnictví formou vlastních vyhlášek a nařízení. Nechápu potom, proč mělo
MSMT takový zájem, aby přebralo zdravotnické školství pod svá křídla.
Dřívější systém zdravotnického školství měl předem určenu trasu odborného
vývoje zaměstnance: ukončení SZŠ ( 4 roky) - nástupní praxe ( 6 měsíců až l rok
) - nejméně 3 roky praxe - PSS ( 1,5 až 2 roky ) - kontinuální celoživotní
vzdělávání formou přednášek, seminářů, samostudia a dalších výukových akcí.
Druhým problémem, na který jsem ve své práci narazil, je kolize s
legislativou Evropské unie, kde nejnižším přípustným věkem pro vstup do
přípravy ke zdravotnickému povolám je 17 let. Z tohoto hlediska je přijatelnější
varianta současné přípravy zdravotnických pracovníků formou vyššího
odborného studia (VOS) po předchozím všeobecném maturitním vzdělání. Obor
diplomovaný zdravotnický záchranář tyto kritéria splňuje. Po ukončení studia
absolutoriem a předepsanou zkouškou, získává zařazení do stupně vyšší odborné
vzdělání a odchází směle do zdravotnické praxe. Jeho odborný růst můžeme
hodnotit následovně: všeobecné maturitní vzdělání ( 4 roky ) - VOS ( 3 roky) kontinuální celoživotní vzdělávání formou přednášek, seminářů, samostudia a
dalších výukových akcí. Odbornost absolventa při vyšším vzdělání není dost
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dobře srovnatelná se vzděláním sestry + PSS ARIP. Pro další vzdělávání
absolventů VOS není zatím organizován žádný další školící program
akreditovaných pracovišť, a to i přesto, že tento obor existuje nejméně od roku
1996. Na můj dotaz o připravovaném školení pro tuto kategorii, mi IDV PZ
Brno sdělilo, že pro tento typ vzdělávání nemá akreditaci ani povolení MZ ČR.
Ve svém návrhu koncepce oboru „urgentní medicína a medicína katastrof v
kapitole 2.3. Vzdělávání pracovníků v oboru, výbor ČSUM a MK píše: „SZP
mají možnost dalšího odborného vzdělávání v problematice UM z části v
odbornosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP). Pro pracovnice
ZOS jsou organizovány cílené kurzy především v Institutu pro další vzdělávání
ve zdravotnictví (IDVPZ) v Brně. Vývoj směřuje k přípravě (formulování)
samostatné specializace pro SZP činné v ZZS."
2.3.2. „Celoživotní vzdělávám SZP a záchranářů zajišťují především ředitelé
středisek ZZS a dále IDVPZ v Brně formou cílených školících akcí.
2.3.3. „Kvalifikační předpoklady pro vedoucí funkce: postgraduální specializaci
musí mít:
- Hlavní (vrchní) sestra střediska ZZS
- postgraduální specializaci by měla mít:
- vedoucí sestra ZOS
- SZP výjezdové skupiny RZP" - konec citace
O kategorii VOS oboru diplomovaný zdravotnický záchranář se dokument v
části věnované vzdělávání vůbec nezmiňuje. Pracovní uplatnění VOS v oboru
DZZ se ve světle těchto skutečností jeví velice obtížné, pro obor není
připraveno další odpovídající postgraduální vzdělávání (mimo vysoké školy),
jejich zařazení do výjezdových skupin není až na základní pedagogické
dokumenty nikde legislativně zakotveno, v platných vyhláškách MZ i v dalších
dokumentech jimiž se provoz zdravotnických služeb řídí (např. materiály VZP)
se hovoří vždy o kategorii SZP. Věřím, že několik let připravovaná zdravotní
legislativa vyřeší alespoň zařazení pojmů VOS a DZZ do textu svých vyhlášek,
úkolem vedoucích pracovníků jednotlivých zdravotnických pracovišť zůstává v
praxi realizovat systém celoživotního vzdělávání všech kategorií svých
zaměstnanců. Moje absolventská práce je příspěvkem k plnění tohoto cíle.
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8. ZÁVĚR
Ve své práci jsem se snažil vytvořit přehled o stávajících kategorií
zdravotnických pracovníků zaměstnávaných na zdravotnických
záchranných službách. Zaměřil jsem se na pracovníky výjezdových skupin
a operačních středisek, do přehledu mi již „nevešly" kategorie sanitárek,
pomocnic a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. I jim je určen
program celoživotního vzdělávání, a formou přípravy a výuky základních
zdravotních kurzů se budu těmto kategoriím dále věnovat. Rozšířená
kategorie SZP pracující na záchranných službách je kategorie zdravotní
sestra lékařské služby první pomoci. Tato kategorie je v oblasti vzdělávání
plně srovnatelná s kategorií výjezdových sester, a všechny výukové
možnosti jsou pro sestry LSPP plně dostupné. V závěru své práce jsem se
snažil vypracovat určité rozvrhy možné výuky na pracovištích, pokud
někomu pomůžou k organizaci dalšího doškolování, budu spokojen a má
práce splnila účel.

Machová-Zlín leden 2002
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Příloha 1.
Informace o kvalifikačním vzdělávání ve zdravotnickém záchranném
systému v České republice
v

Ve zdravotnictví České republiky lze získávat kvalifikace poskytující
způsobilost k výkonu zdravotnických povolám, a to přímo ve zdravotnických
zařízeních. Samozřejmě - tato zařízení musí být nejen způsobilá k poskytování
tohoto kvalifikačního vzdělávání, ale musí mít - a to zejména -k této činnosti
souhlas ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví, od Ministerstva
zdravotnictví.
Způsobilost těchto zdravotnických zařízení musí být splněna nejen
v materiálně technické rovině, ale i v kvalitním personálním obsazení
lektorského sboru.
Souhlas Ministerstva zdravotnictví je udělován pouze na dobu dvou let. Po
této době musí proběhnout nové schvalovací řízení, pokud má zdravotnické
zařízení zájem v kvalifikačním vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání
pokračovat.
V novém schvalovacím řízení se posuzují změny ve vybavení žádajících
zdravotnických zařízení, jakož i změny v lektorském sboru. Posuzuje se
rovněž obsah případných kontrolních zpráv. Tato obecná pravidla platí
v režimu získávání kvalifikací mimo soustavu zdravotnických oborů středních,
vyšších a vysokých škol.
Ve zdravotnickém záchranném systému se toto kvalifikační vzdělávání týká
následujících povolání:
• řidič vozidla dopravy nemocných a raněných (pomocný
zdravotnický pracovník),
• řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci (nižší zdravotnický pracovník),
• řidič vozidla rychlé lékařské pomoci (nižší zdravotnický pracovník)
„Čistokrevnými" záchranáři jsou oba řidiči rychlé pomoci, ale uvádíme zde i
řidiče dopravy, jelikož tvoří zálohu při výjezdu k hromadným neštěstím a
hlavně — tvoří personální základnu pro další vzdělávání směřující k získání
kvalifikací řidičů rychlé pomoci.
Celý vzdělávací systém ve zdravotnické záchranné službě je totiž vertikálně
uspořádán. Kroky vedoucí po této vertikále lze přehledně uvést následovně:
• zájem o práci v zdravotnickém záchranném systému,
• jeden rok (minimálně) praxe v řízení silničního motorového vozidla,
(nutná podmínka),
• absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu k výkonu
zdravotnického povolání Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných,
• jeden rok (minimálně) praxe v řízení zdravotnického vozidla dopravy
nemocných a raněných, (nutná podmínka),
• doporučení dopravního psychologa ne starší půl roku,
• absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu k výkonu
zdravotnického povolání Řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci,
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• dále mohou po této vertikále postupovat pouze ti, kdož dosáhli středního
vzdělání,
• jeden rok (minimálně) praxe v řízení vozidla ve zdravotnické záchranné
službě,
• doporučení dopravního psychologa ne starší půl roku,
• absolvování kvalifikačního vzdělávacího kurzu k výkonu zdravotnického
povolání Řidič rychlé lékařské pomoci.
Pro snazší představu nyní uvedeme rámcové náplně činnosti jednotlivých, výše
uvedených zdravotnický povolání:
Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných:
• vykonává činnosti pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací
na úseku dopravy nemocných a raněných, ke které je potřeba
zdravotnická příprava,
• transportu) e nemocné, raněné a rodičky vozidly dopravy nemocných a
raněných,
• zajišťuje základní zdravotní péči během transportu,
• poskytuje základní odborné první pomoci při náhlých poruchách zdraví
během transportu,
• spolupracuje při vyprošťování osob při různých havarijních situacích,
• ošetřuje rány, včetně stavění krvácení,
• pečuje o vozidlo a jeho vybavení.
Řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci:
• spolupracuje při vyprošťování osob při různých havarijních situacích,
• poskytuje v rámci své kompetence přednemocniční neodkladnou péči, a
to i během transportu,
• ošetřuje rány, včetně stavění krvácení,
• ošetřuje zlomeniny,
• transportu)e nemocné, raněné a rodičky v rámci přednemocniční
neodkladné péče,
• transportuje tkáně a biologické materiály v rámci rychlé zdravotnické
pomoci.
Řidič vozidla rychlé lékařské pomoci:
• samostatně vyprošťuje osoby při různých havarijních situacích,
• spolupracuje při provádění diagnosticko-třídící činnosti v místě zásahu,
• aktivně provádí léčebné a ošetřovatelské postupy v přednemocniční
neodkladné péči,
• poskytuje před nemocniční neodkladnou péči, včetně použití speciální
zdravotnické techniky,
• defibriluje srdce poloautomatických defibrilátorem,
• zajišťuje žilní přístupy,
• asistuje při tracheální intubaci,
• asistuje při spontánním fyziologickém porodu,
• zvládá krizové situace při zákrocích,
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• asistuje lékaři při tísňovém zákroku,
• provádí další život zachraňující výkony v přednemocniční neodkladné
péči v rámci svěřených pravomocí,
• zabezpečuje odborný transport zraněných a nemocných. Při pečlivém
prostudování uvedených rámcových náplní činností zdravotnických pracovníků
ve zdravotnickém záchranném systému zjistíme, že řada získaných dovedností
je využitelná i v jiných povoláních, ležících vně zdravotnictví, avšak tvořících
de facto záchranný systém České republiky (hasiči, policie, Horská služba atd.).
A tak je zcela přirozené, že např. mnohé hasičské sbory vysílají své pracovníky
do zdravotnických záchranných kurzů. Tito pracovníci si nejen zvyšují svoji
kvalifikaci tím, že se stanou zdravotnickými pracovníky, ale přispějí zejména k
polyvalentnímu nasazení při řešení hromadných neštěstí. Stálo by za úvahu,
zda obdobný přístup by nebyl využitelný při zvyšování kvalifikací pracovníků
ve vodních záchranných službách. PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc.,
vrchní rada odboru vzdělávání a vědy MZ ČR
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V příloze 2. a 3. uvádím výukové prostředky prezentované a poskytované
firmou EGO Zlín, proto si myslím že je vhodné zde o firmě alespoň něco málo
sdělit. Využil jsem firemní prezentace na internetových stránkách : http//www.
medical. cz/egozlin
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VÝUKOVÉ MODELY LAERDAL

Little Anne
Nejzákladnější výukový model, torzo velikosti člověka.
Umožňuje nácvik všech kroků kardiopulmonální resuscitace:
• uvolnění dýchacích cest - zakloň hlavy, podepření brady a otevření úst
• umělé dýchání z úst do úst
• nepřímá srdeční masáž

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

VÝUKOVÝ A ZKUŠEBNÍ PROGRAM PRVNÍ POMOCI
I v dnešní době se často přesvědčujeme o nedostatečné informovanosti a
neznalosti laické, ale i teoreticky proškolené veřejnosti o základních krocích při
poskytování první pomoci, která bývá ve většině případů bezradná a není si jista
svými znalostmi.
Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k
rychlejšímu uzdravení postižených.
Výukový a zkušební program první pomoci umožňuje jednak prověření znalostí
z teorie, tak i praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Technické požadavky
Součástí výukového programuje výukový model napojený na počítač, software,
interface a tiskárna.
Propojení lze realizovat přes klasický stolní počítač nebo notebook.
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Teoretická část
Teoretická část obsahuje deset otázek ze zdravovědy s možností výběru ze
čtyř odpovědí. Otázky se týkají především správného ošetření zlomenin,
vykloubenin,popálenin, stavění krvácení, rozpoznání příznaků bezvědomí,
šoku, postupu při resuscitaci, ukládání do stabilizované polohy apod.
Správnost či nesprávnost odpovědi je také zvukově odlišena. Na konci
teoretického testu počítač ihned vyhodnotí a ukáže počet správných a
nesprávných odpovědí.
Praktická část
Hlavním cílem praktické části programuje nácvik základních kroků pro
úspěšnou kardiopulmonální resuscitaci.
Výukový model umožňuje zakloň hlavy, předsunutí dolní čelisti a tím
následné uvolnění dýchacích cest. umělé dýchání z úst do úst a nepřímou
srdeční masáž.
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Dodáváme výukový model, interface a program na CD.
Instalaci i servis k výukovému programu zajišťuje firma NWT Hulín,
která v případě požadavku dodá počítač a tiskárnu.

