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Předběžný název diplomové práce: Jeden namísto šesti: má centralizace 

operačního řízení zdravotnické záchranné služby vliv na kvalitu péče? 

Formulace problému: V průběhu roku 2011 dochází k postupné centralizaci 

oblastních zdravotnických operačních středisek Územního střediska záchranné 

služby Středočeského kraje do jednoho celokrajného. Před centralizací nedošlo 

k pilotnímu projektu, zkoumajícímu dopady centralizace na kvalitu péče a 

výkonnost. V potaz byly brány především ekonomické výhody, plynoucí z úspor 

mzdových nákladů, nákladů na provoz oblastních operačních středisek a 

efektivnějšího využití posádek záchranné služby v oblastech, kde se protínaly 

jednotlivé oblasti. Parametry kvality a výkonnosti operačních středisek jsou přitom 

objektivně zjistitelné díky zaznamenávaným a archivovaným datům.   

Ačkoli je Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje v České 

republice jedním z posledních, které se pro centralizaci operačního střediska 

rozhodlo, neexistuje u nás žádná dostupná studie, která by kvalitativní dopady 

centralizace operačních středisek v jiných krajích zkoumala. Akcentují se pouze 

organizační a ekonomické výhody. Při fúzi operačních středisek tísňových linek ve 

Finsku byla realizována studie (Maatta, 2010), zabývající se právě kvalitativními 

dopady této systémové změny v prostředí záchranné služby.  

Cíl práce: Cílem diplomové práce je posouzení kvalitativních dopadů systémové 

změny centralizace na péči poskytovanou zdravotnickým operačním střediskem a 

jeho výkonnost. Doplnění tohoto posouzení změny kvality péče a výkonnosti 

centralizovaného pracoviště by mělo být samozřejmou součástí zhodnocení takto 



zásadní systémové změny. Pokud se tak nestává, je celá změna odsouzena ke 

spekulativním diskusím, založeným na názorech, nikoli na exaktní evidenci. 

Struktura práce: Diplomovou práci budu koncipovat do dvou částí – teoretické a 

praktické. Teoretická část se bude zabývat sledováním kvality v oblasti operačního 

řízení zdravotnických záchranných služeb. Chci se v ní zabývat jednotlivými 

parametry kvality péče a výkonnosti zdravotnických operačních středisek, 

doporučenými mezinárodními institucemi a odbornými společnostmi. Budu 

posuzovat jejich vhodnost, výpovědní hodnotu a význam, i to, jak jsou získané 

výsledky dále využívány. U parametrů, které mají doporučené mezní hodnoty, 

reviduji jejich odůvodněnost. Praktická část je zaměřena na výzkum kvalitativních 

dopadů centralizace operačních středisek v rámci Územního střediska záchranné 

služby Středočeského kraje do jednoho. 

Návrh metody a postupu výzkumu: Při výzkumu bych chtěl využít obdobné 

metodiky, jaká byla použita u dříve zmíněné studie ve Finsku (Maatta, 2010). 

Jedná se o porovnání klíčových kritérií kvality před a po centralizaci. Sledovaná 

kritéria kvality byla vybrána, protože se jedná o standardní kvalitativní parametry 

zdravotnického operačního střediska, nebo proto, že jsou v odborné zdravotnické 

literatuře popisována jako klíčová pro kvalitní přežití pacientů. Jedná se především 

o časové parametry zpracování tísňových hovorů, identifikaci nejzávažnějších 

stavů a využití vhodného typu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby 

pro jejich řešení a provádění telefonicky asistované neodkladné resuscitace.  

Sběr dat bude probíhat se souhlasem vedení Územního střediska záchranné 

služby Středočeského kraje. Data budou získána kvantitativně z programu 

Prafia®, konkrétně z jeho dispečerského modulu a modulu pro editaci záznamu o 

výjezdu. Data budou zpracována anonymizovaně, bez narušení ochrany osobních 

údajů pacientů.  

Bude se jednat o data za ekvivalentní časové období, na přesně definovaném 

území. Obě skupiny dat, před a po centralizaci, budou následně porovnány mezi 

sebou a výsledek konfrontován s hypotézou. Základní hypotéza je, že kvalitativní 

parametry se nezmění, nebo, vzhledem k rozvoji podpůrných technologií, budou 

ještě lepší po centralizaci, než před ní. 
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