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Úvodem
Vážení,
dostává se Vám do rukou již čtvrtá Výroční zpráva hovořící o činnosti občanského sdružení
RESCUE PARDUBICE, o.s. v roce 2008. Naše organizace pokračovala se svojí činností
v oblasti poskytování a výuky první pomoci a záchranářství. V následujícím grafu uvádím
rozložení činnosti našeho občanského sdružení v roce 2008.
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 výuka první pomoci,
zajišťování zdravotních asistencí a interní výcvik a další proškolování našich členů. 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. Rostoucí počet školení (nárůst o 100% oproti roku 2007) je faktem, že se naše
organizace neustále snaží více a více tuto činnost plnit. Většina školení je bezplatná.
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 vážíme podpory ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje, především náměstka
hejtmana Ing. Romana Línka a Bc. Miloslava Macely. Při samotném zakládání našeho
sdružení nám nejvíce pomohl vedoucího kanceláře primátora města Pardubice pana Mgr.
Michal Zitko a ředitelka odboru komunitního plánování Mgr. Ivana Liedermanová. 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

ZZA

2.

Mgr. Bělíková Pavla

ZZA

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.

Effenberk Miroslav

ZB

9.

Gottlieb Vlastimil

NZP, ZZA

10.

Jana Halbichová, DiS.

DZS

11.

Hermann Vojtěch

student medicíny, IPP
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12.

MUDr. Chodová Dana

lékařka, garant

13.

Jáchym Tomáš

IPP

14.

Knittelová Aneta

studentka medicíny

15.

Křivák Radim

IPP, emergency first response

16.

Kohoutková Markéta

ZS

17.

Kolář Ivo

student medicíny, IPP

18.

Kolářová Vlasta

ZZA

19.

Koutenská Eva

ZZA

20.

MUDr. Kubrycht Martin

Lékař, garant

21.

Lusková Eva

IPP

22.

Málková Magdaléna

studentka medicíny, IPP

23.

Merkl Miroslav

Řidič RLP, ZZA

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

student medicíny, IPP

31.

Mgr. Sýkorová Lenka

32.

Bc. Zásměta Tomáš

ZZA

Použité zkratky:
IPP – instruktor první pomoci
ZS – zdravotní sestra
ZB – zdravotní bratr
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
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.
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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 a provozní náklady
k provádění kvalitní výuky. Žádosti o dotaci ze strany města Trutnov nebylo vyhověno.
Hlavním partnerem tohoto projektu se stala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
která na činnost naší organizace přispěla částkou 20 000 Kč. Během roku 2008 jsme na území
Pardubického kraje proškolili 1298 žáků z 8 škol, detailní přehled v tabulce:
Termín školení
leden
29.1.
6.5.
2.6.
15.-26. 9.
3.10.
6.10.
14.10.

Škola
Základní škola Benešovo náměstí
Základní škola Mikulovice
Základní škola Prosetín
Základní škola Ohrazenice
Gymnázium Pardubice
Základní škola Praktická – Pardubice
Základní škola Prosetín
Základní škola Benešovo náměstí
Celkem

Počet vyškolených žáků
152
51
61
70
690
65
52
157
1298

V roce 2008 jsme domluvení s dalšími 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 první pom oci při resuscitaci
před výukou

Znalost poskytování první pom oci při bezvědom í
před výukou

45%

49%
Znalost

55%

Neznalost

Znalost

51%

Neznalost
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Znalost žáků v oblasti první pomoci po provedeném školením:
Znalost poskytování první pom oci při resuscitaci
po výuce
1%

99%

Znalost poskytování první pom oci při bezvědom í
po výuce
6%

Znalost

Znalost

Neznalost

Neznalost

94%

Projekt: Výuka první pomoci pro zdravotně postižené
Předkládaný projekt reaguje na potřebu zvýšit dosud obecně nízké povědomí o poskytování
první pomoci. Reaguje tak na potřebu vyjádřenou zejména v dílčích cílích 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 pracovníků a dobrovolníků
pracujících se zdravotně postiženými (dále dobrovolníci)) a také jejich klientů.
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Hlavním důvodem projektu Výuka první pomoci pro postižené a dobrovolníky pracující
s postiženými osobami bylo rozšířit znalosti první pomoci. Tato skupina osob byla vybrána
zcela záměrně, protože se domníváme, že tělesně postižené osoby jsou osoby se zvýšeným
rizikem úrazu a právě jejich asistenti jsou často prvními osobami, které jsou schopny jim
poskytnout laickou první pomoc do příjezdu odborné pomoci-zdravotnické záchranné služby.
Výuka byla koncipována jako dvousloková, přičemž první blok byl zejména teoretický, ve
kterém lektor vyložil posluchačům základy první pomoci-kardiopulmonální resuscitaci,
postup u pacienta v bezvědomí a přivolání odborné pomoci. Druhý blok byl praktický a
posluchači si v něm vyzkoušeli prakticky postupy, které jim byly vysvětleny v prvním bloku.
Na konci každého bloku byl samozřejmě prostor pro zodpovězení případných dotazů ze
strany posluchačů a pro diskuzi o první pomoci. Posluchači se do diskuze velmi živě
zapojovali a tématy diskuze byla většinou předchozí zkušenost posluchačů s první pomocí.
Během diskuze lektor většinou vysvětloval posluchačům postupy první pomoci u stavů, které
nebyly zařazeny do výuky v rámci tohoto projektu.
Teoretická i praktická výuka probíhala za použití audiovizuální techniky, dataprojektoru a
notebooku, a na celotělovém resuscitačním výukovém modelu, který velmi realisticky
simuluje podmínky při skutečné resuscitaci. Právě díky tomuto modelu měli posluchači
možnost vyzkoušet si resuscitaci v takové obtížnosti, s jakou by se setkali v reálném životě.
Lektory výuky byli členové našeho sdružení. Všichni lektoři splňovali základní podmínku pro
výuku první pomoci v naší organizaci-úspěšně absolvovali kurz Instruktor první pomoci,
který je opravňuje první pomoc vyučovat.
Výuka probíhala v Centru pro zdravotně postižené na nábřeží Závodu míru a v sídle České
abilympijské asociace (dále jen CAA). Právě díky spolupráci s ředitelkou CAA paní Ivanou
Dolečkovou se nám podařilo proškolit poměrně velké množství dobrovolníků a osobních
asistentů, kteří pracují s tělesně postiženými osobami. Tato spolupráce nebyla první, naše
organizace s CAA dlouhodobě spolupracuje, především při konání národní Abilympiády, kde
naše organizace zajišťuje zdravotní zabezpečení pro soutěžící. Vzhledem k povaze této akce
je zdravotní asistence poskytována bezplatně.
Celkově hodnotíme výuku jako velmi úspěšnou. Toto tvrzení vychází ze zpětné vazby, kterou
jsme s posluchači provedli. Většina z nich projevila přání si toto školení zopakovat a několik
posluchačů projevilo zájem absolvovat i rekvalifikační kurz v oboru první pomoci. Celkově
prošlo výukou 163 osob jak z řad postižených spoluobčanů, tak z řad dobrovolníků a osobních
asistentů, kteří s postiženými osobami pracují.
Závěrem lze říci, že výuka splnila i svůj sekundární cíl, kterým je, aby se prostřednictvím
námi proškolených osob dále předávaly informace o poskytování první pomoci a tím
docházelo ke zvyšování počtu osob, které budou schopny první pomoc poskytnout.
Statutární město poskytlo na průběh projektu částku 29 000Kč. Dotace byla využita na
materiálové a technické zabezpečení projektu. Byl nakoupen dataprojektor k přehlednému
výkladu první pomoci, pomůcky k výuce – transportní prostředky, deky, odborná literatura a
další.

Projekt: Skupina pro mimořádné události (SPMU)
Hlavní důvodem realizace projektu Skupinu pro mimořádné události – skupina záchranářů je
vytvoření zásahového týmu, který je připraven na zvládnutí zdravotnických a informačních
prací při mimořádné události. Může být nasazen při mimořádné události na požádání
Krizového štábu statutárního města Pardubic nebo orgánů státní správy a samosprávy, které
mají právo o tuto pomoc požádat.
V současné době je Skupina záchranářů složena z 23 členů, kteří jsou v případě potřeby
schopni poskytnout pomoc v oblasti zdravotnické a humanitární. Mezi členy Skupiny pro
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mimořádné události patří profesní zdravotníci (lékaři, diplomovaní zdravotničtí záchranáři,
zdravotní sestry), studenti lékařských fakult, členové horské služby a také vyškolení laici
v této oblasti s rekvalifikačními kurzy akreditovanými MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí a
Instruktor první pomoci.
Členové během roku procházeli náročným školením především v oblasti poskytování
přednemocniční neodkladné péče a taktického chování na místě mimořádné události.
Proběhlo několik prověřovacích cvičení, která prověřila akceschopnost a odbornost členů
Skupiny záchranářů. Vybraní zástupci se
jako odborní diváci zúčastnili velkého
prověřovacího cvičení Polytrauma 2008, které proběhlo v září 2008 na letišti v Pardubicích.
To ukázalo nové možnosti rozvoje skupiny.
Nejdůležitější přípravou bylo značné množství zdravotnických asistencí, při kterých naši
zdravotníci ošetřili přes 700 osob a v 30 případech spolupracovali s posádkami ZZS při
ošetřování vážněji zraněných osob. Nejtěžší prověrkou se stala zdravotnická asistence na akci
Brutal Assault 2008 v Josefově u Jaroměře. Na festivalu jsme během tří dní ošetřili 325 osob.
Pomoc ze strany zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsme využili celkem 3krát. Dalších 7
osob bylo odvezeno dopravní zdravotní službou v doprovodu našich záchranářů.
Nejčastějšími ošetřeními byly kolapsy, odřeniny, puchýře, naraženiny a intoxikace alkoholem.
Při předávání klienta do péče ZZS byla posádka informována o anamnéze, objektivním stavu
a způsobu ošetření. Všem klientům byl změřen krevní tlak, tep, saturace (množství kyslíku v
krvi) a také glykémie (hladina cukru v krvi). O každém klientovi byl proveden řádný zápis a
posádce předávána kopie dokumentace.
Záměrem lze říci, že Skupina záchranářů se stále rozvíjí, odbornost členů stoupá a materiální
vybavení rozšiřuje. 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.
Statutární město Pardubice projevuje zájem o činnost naší skupiny. Počátkem roku 2008 jsme
požádali zdravotní odbor Magistrátu města Pardubic o dotaci ve výši 15 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 zdravotnické stany, oxymetry, záchranářské
kalhoty a další zdravotnické vybavení.
V průběhu roku jsme oslovovali sponzory, ale v roce 2008 jsme nebyli v této oblasti úspěšní.
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.
O činnosti skupiny jsme informovali Ing. Aleše Boňatovského, vedoucího oddělení krizového
řízení Pardubického kraje, a Ing. Jiřího Kycla, vedoucího krizového řízení města Pardubice.
Skupina a další členové RESCUE PARDUBICE uspořádala dvě humanitární sbírky – Dejme
brýle Africe a sbírku hraček pro dětské domovy. Ve sbírce Dejme brýle Africe jsme sehnali
372 kusů brýlí, které budou dále sloužit lidem v Africe. Sbírka hraček pro dětské domovy
nebyla méně úspěšná, vybralo se přes 150 kg hraček a ty rozzářili úsměv stovkám dětí.
Největší zásluhu na obou sbírkách měli naši členové z Trutnova, jmenovitě Vlastimil Gottlieb
a Eliška Přibylová.
Činnost Skupiny pro mimořádné události v roce 2008:
5. května
Prezentace naší činnosti na Dni otevřených dveří složek IZS v Pardubicích
26.června
Prezentace naší činnosti na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
28.června
Prezentace naší činnosti v Hradci Králové
28.června
Ukázky naší činnosti na letních dětských táborech
9

10.července
14.července
5.srpna
srpen
25.-26.října
listopad-prosinec

Ukázky naší činnosti na letních dětských táborech
Prezentace naší činnosti na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem
Ukázky naší činnosti na letních dětských táborech
Letní cvičení Skupiny pro mimořádné události
Humanitární sbírka Dejme brýle Africe
Sbírka hraček pro dětské domovy
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Projekt: Výuka první pomoci pro nastávající rodiče a
rodiče kojenců do 6 měsíců věku dítěte
Projekt vychází z faktu, že výuka první pomoci u kojenců se v rámci obvyklé výuky první
pomoci nacvičuje jen v minimálním nebo i nulovém rozsahu. Základním cílem projektu je
tedy poskytnout chybějící informace a dovednosti těm, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost,
že budou tuto úzce specifickou oblast první pomoci potřebovat.
U dospělého jedince se šance na přežití v případě ohrožení základních životních funkcí rychle
snižuje. U dětí klesá naděje na záchranu zdraví a života ještě rychleji, přitom nemusí jít jen o
selhání základních životních funkcí v důsledku úrazu, ale může jít i o tak zvaný SIDS, čili
syndrom náhlého úmrtí dítěte. Právě tento syndrom je dnes nejčastější příčinou smrti kojenců
v ČR. I zde potom platí, že i byť laicky provedená resuscitace zvyšuje několikanásobně šanci
na záchranu dítěte. Výzkumy publikované v souvislosti s poskytováním neodkladné základní
resuscitace uvádí, že i laikem prováděná resuscitace dokáže prodloužit dobu, po kterou je
šance na obnovení základních životních funkcí na přibližně trojnásobek
(zdroj:
http://www.nlk.cz/nlkcz/uvod.php?id_m=482). Důležitou roli hraje i správné přivolání
zdravotnické záchranné služby.
Na projektu spolupracujeme s Dětským oddělením Pardubické krajské nemocnice, a.s.,
primářem MUDr. Vladimírem Němcem. Školení se aktivně zúčastnilo 74 rodičů (59maminek
a 15 tatínků). Hlavním přínosem je zvýšení povědomí o první pomoci u miminek, kde u
poskytování první pomoci při bezvědomí došlo k zlepšení u 66% (34% rodičů znalo první
pomoc při bezvědomí před proběhlým školením, 100% po školení) a poskytování první
pomoci při resuscitaci o 95% (5% rodičů znalo první pomoc při resuscitaci před proběhlým
školením, 100% po školení). Každý z rodičů byl informován o zásadách správné komunikace
s dispečinkem záchranné služby při volání odborné pomoci. Zaměření výuky především na
praxi se osvědčilo i samotní rodiče interaktivnost a odbornost výuky velmi kladně hodnotili –
teoretickou část známkou s průměrem 1,08 a praktickou část 1,00.
Počátkem roku 2008 jsme podali žádost do zdravotního fondu Pardubického kraje o
poskytnutí grantu na tento projekt ve výši 16 750 Kč.Tento grant nám byl ve výši 10 000
Kč poskytnut. Zakoupili jsme kojenecké modely k nácviku oživování.
Znalost rodičů v oblasti poskytování první pomoci před provedeným školením:
Znalost poskytování první pom oci při bezvědom í
před výukou

Znalost poskytování první pom oci při
resuscitaci před výukou

5%

34%
Znalost

Znalost

Neznalost

Neznalost

66%

95%
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Znalost rodičů v oblasti poskytování první pomoci po provedeném školení:
Znalost poskytování první pom oci při bezvědom í
po výuce

0%

100%

Znalost poskytování první pom oci při
resuscitace po výuce

0%

Znalost

Znalost

Neznalost

Neznalost

100%

Projekt: První pomoc s automatickým externím
defibrilátorem (AED)
Tento nový projekt je v přípravné fázi a reaguje na rozšíření automatických externích
defibrilátorů v Pardubickém kraji. Jsme rádi, že nakoupení prvního přístroje v Pardubickém
kraji naší organizací pomohlo k zvýšení vědomí o těchto přístrojích a představitelé
Pardubického kraje i Statutárního města mají o tyto přístroje zájem.
Na nákup „ostrého“ AED i školícího přístroje jsme obdrželi dotaci ze sociálního fondu
Pardubického kraje ve výši 30 000Kč. Hlavním partnerem projektu se stala Oborová
zdravotní pojišťovna, která poskytla od dubna 2008 na propagaci tohoto projektu 35 000Kč.
AED bude využito při zajišťování zdravotnických asistencí a pro jeho plné využití jsme jej
zdarma zapůjčili na Krajský úřad Pardubického kraje na dobu 5 let. Přístroj byl slavnostně
předán 24. září řediteli Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslavu Folprechtovi.
V rámci projektu jsme proškolili zaměstnance Krajského úřadu Pardubického kraje (cca 150
osob) a zaměstnance Magistrátu města Pardubic a organizací zřizovaných městem (cca 50
osob). S výukou laiků počítáme v projektu na rok 2009, podali jsem žádost o grant ze
zdravotního fondu Pardubického kraje. Projekt je velmi finančně náročný, jelikož pořizovací
hodnota ostrého i školícího přístroje je v desítkách tisíc Kč.

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 51 osob, dalších 12 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
12

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 11 osob.
V našich dalších kurzech první pomoci bylo proškoleno celkem 26 osob, převážně se jednalo
o 4hodinový kurz Základní úkony první pomoci.
Během roku jsme také proškolili celkem 62 zaměstnanců a to ze společností C&A móda
Pardubice OC Pyramida, HELAGO CZ a agentura Dobrá máma. Proškoleni byli také
příslušníci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z odboru ochrany obyvatelstva
a krizového řízení.
Tábora se zúčastnilo 25 dětí a 8 vedoucích, kteří také procházeli náročným výcvikem.
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Zdravotní asistence
Jak již bylo zmíněno výše, zdravotní asistence na kulturních, společenských a sportovních
akcích jsou důležitou náplní práce RESCUE PARDUBICE.
Během roku 2008 se uskutečnilo 43 zdravotních asistencí, na kterých bylo ošetřeno 721
zraněných osob, 30 z nich bylo předáno ve stabilizovaném stavu do péče zdravotnické
záchranné služby. Tato vážnější poranění představovala – 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 oxymetry, glukometry, zdravotnické
stany a především v automatický externí defibrilátor (AED), který výrazně zvyšuje šanci na
přežití při srdeční zástavě.
V prevenci napadání našich zdravotníků jsme se v roce 2008 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. Preventivně také působí
kvalitní odlišení našich zdravotníků, kteří jsou oblečeni do oranžových a červených
záchranářských uniforem a jsou označeni identifikační kartou (fotka, jméno, odbornost).
Zdravotnické asistence v roce 2008:
27. ledna
15. března
21. března
13. dubna
19. dubna
19.-20. dubna
25. dubna
26. dubna
8. května
10. května
17. května
23. květen
23 - 25. května
31. května
2. června
8. června

Zdravotní asistence na MISTROVSTVÍ ČR V HIP HOP TANCI
Zdravotní asistence na Maškarním country bále v Jaroměři
Zdravotní asistence na akci První liga vol. 6 v L-klubu v Pardubicích
Zdravotní asistence na akci 2. ročník cyklomaratonu Alpina
Okolopardubic
Zdravotní asistence na závodech BMX v Pardubicích
Zdravotní asistence na Sjezdu KDU-ČSL v Pardubicích
Zdravotní asistence na koncertu Daniela Landy v ČEZ ARÉNĚ v
Pardubicích
Zdravotní asistence na kanoistických závodech na Labi v Pardubicích
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
Zdravotní asistence pro Občanské sdružení Trutnov - město draka
Zdravotní asistence na akci ZIMÁK 2008
Zdravotní asistence na akci První liga vol. 7 v L-klubu v Pardubicích
Zdravotní asistence na 33. ročníku Festivalu trampských písní v Horním
Jelení
Zdravotní asistence na zápasech ve florbalu v Trutnově
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
Zdravotní asistence na CYKLOMARATON TOUR 2008 v Hradci
Králové
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11. června
14. června
27. června
7. července
10.-13. července
26. července
26. července
26. července
2. srpna
14.-17. srpna
16.-17. srpna
23. srpna
30. srpna
30. srpna
29.-31. srpna
5. září
12. září
17. září
27. září
27. - 28. září
11. října
31. října
21. listopadu
25. prosince
26. prosince

Zdravotní asistence na závodech kol v Teplicích nad Metují
Zdravotní asistence na Dnu sportu pro všechny v Pardubicích
Zdravotní asistence na INDIAN MOTO fest v Lázních Bohdaneč
Zdravotní asistence na akci Pardubice na bruslích
Zdravotní asistence na OBSCENE EXTREME 2008 v Trutnově
Zdravotní asistence na prezentační akci v centru Pardubic
Zdravotní asistence na festivalu Lughnasad v Nasavrkách
Zdravotní asistence na akci Český skateboardový pohár ve skateparku v
Pardubicích
Zdravotní asistence na akci Svod klisen s country bálem v Dvorně u
Janovic
Zdravotní asistence na Brutal Assault 2008 v Josefově u Jaroměře
Zdravotní asistence na sportovní akci CUP 2008 ČESKÝ POHÁR
FREESTYLE BMX ve skateparku v Pardubicích
Zdravotní asistence na akci MČR In line ve skateparku v Pardubicích
Zdravotní asistence na ROCKMACHINE XTERRA OKOLOHRADCE
Zdravotní asistence na akci Benefiční prázdninové loučení
Zdravotní asistence na festivalu ON THE ROAD
Zdravotní asistence na prezentační akci v Myslivecké střelnici v
Pardubicích
Zdravotní asistence na Běhu naděje v Jičíně
Zdravotní asistence na Běhu naděje ve Rtyni v Podkrkonoší
Zdravotní asistence na na 4. ročníku mtb maratonu KED
Královéhradecká 50 v Hořicích
Zdravotní asistence na finále Českého poháru a Nestlé LifeInLine Tour
2008 v Pardubicích
Zdravotní asistence na Městských slavnostech
Zdravotní asistence na akci První liga v L-klubu v Pardubicích
Zdravotní asistence na Dave Clarke Live 2008 v Benešově u Prahy
Zdravotní asistence na Christmas Party 2008 v L-klubu v Pardubicích
Zdravotní asistence na akci První liga v L-klubu v Pardubicích

15

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.
5.
6.

Záchranářský batoh velký 1x a střední 2x
Rescue bag 2x
Zdravotnický kufr 2x
Transportní plachta 2x
Zdravotnický stan 2x
scoop rám
16

7. zdravotnická nosítka 9x
8. Reflexní záchranářská bunda Clovelly 10x
9. Reflexní tričko s naším logem 50x
10. Reflexní vesta 35x
11. Záchranářské reflexní kalhoty 15x
12. Červená fleece mikina 15x
13. Celotělový resuscitační model
14. Maskovací sada k nácviku první pomoci a záchranných technik
15. Resuscitační model AMBUMA= (vyřazen z výuky)
16. Resuscitační model ekonomy 4x
17. Resuscitační model dítěte
18. Resuscitační model kojence 4x
19. Dataprojektor 2x
20. Automatický externí defibrilátor
21. Školící AED
22. Ruční křísící přístroj-Ambuvak 8x
23. Límec k fixaci krční páteře 2x
24. Oxymetr 3x
25. Glukometr 4x
26. Tonometr a fonendoskop 6x
27. Čelová svítilna 7x
28. Materiální vybavení pro poskytování zdravotních asistencí (různé druhy obvazového
fixačního materiálu, léky, dezinfekce, resuscitační roušky, gely, chladící spreje a jiné)

17

Hospodaření
Příjmy
Výdaje
Zůstatek

560 697 Kč
- 573 054 Kč
-12 357 Kč

RESCUE PARDUBICE hospodařilo v roce 2008 se mírným schodkem.
Zůstatek do roku 2009 činí 523 Kč.

=ej v roce 2008 z pohledu RESCUE PARDUBICE
=ejznámější lidé, kteří prošli naší výukou první pomoci:
Ing. Mirek Topolánek, premiér ČR a Doc. JUDr. Petr Pithart, 1.místopředseda senátu
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=ejmladší zájemce o výuku
první pomoci:
=ejvíce ošetření při zdravotní asistenci:
Brutall Assault 2008 – 325 osob za 3 dny

=ejvětší projekt:
Výuka první pomoci pro žáky –
proškoleno 1298 žáků

Spolupracující organizace, sponzoři a dárci
Spolupracující organizace
 Pardubický kraj
 Magistrát města Pardubic
 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 Městská policie Pardubice
 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 HELAGO-CZ, s.r.o.
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 Dopravní podnik města Pardubic
 Rescueinfo o.s.
 KATASTROFY.COM
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Sponzoři a dárci v roce 2008


Pardubický kraj



Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví



Magistrát města Pardubic



Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky



KARLA



IT asistance s.r.o.



Pardubický svět



Ingrid Kleinová

Sponzoři a dárci v minulých letech


OMNIPRAX



ISOLIT-BRAVO



DIVECENTRUM CZ



TEMPO ČESKO



A&M Borovnička



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
2008. Celkový počet proškolených osob v našich kurzech a projektech činil 1914 a počet
ošetřených 721, což beru za velmi krásné výsledky organizace, která funguje v oblasti první
pomoci čtvrtým rokem. Další stovky osob si zkusilo či vidělo ukázky první pomoci při našich
preventivních akcích. 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 náměstkyně
primátora MUDr. Štěpánky Fraňkové, 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 a HZS PaK –
odborem ochrany obyvatelstva.
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.
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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.
Jako v roce loňském spatřuji problém velmi nesnadného vychovávání mladších jedinců, kteří
by naše záchranáře po čase doplnili při zajišťování zdravotnických asistencí či výuce první
pomoci. Mladí lidé mají o výuku zájem po krátkou dobu a většinou v období 16let opouštějí
naše řady, a proto se nám nedaří vychovávat nové kolegy. Snad se tento stav podaří
v nadcházejících letech změnit a budeme úspěšní i v této oblasti.
Když se zmiňuji o nezodpovědnosti mladých, musím také zmínit fakt, který mě zarazil v roce
2008 nejvíce. Řada zájemců o výuku první pomoci se na objednaný kurz nedostaví a tím
blokuje místo dalších zájemcům. Dalším problémem loňského roku byl fakt, že nezaplacené
zdravotní asistence a výuky první pomoci dosáhli téměř 20 tisíc Kč.
V průběhu roku jsme navázali spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou a Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou, které se stali partnery jednotlivých projektů. Neméně důležitým
úspěchem bylo pořízení automatického externího defibrilátoru a díky pochopení důležitosti
těchto přístrojů se i Statutární město Pardubice rozhodlo k nákupu těchto přístrojů. Doufáme,
že se v příštích letech podaří rozšíření AED i do ostatních lokalit Pardubického kraje.
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 se nám podaří vyřešit i problém s neochotou mladých o první pomoc a
rozšíříme naše řady o nové schopné kolegy. 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 2009

Ivo Kolář
ředitel RESCUE PARDUBICE
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