
Abstrakt 
 

     Předložená diplomová práce se snaží řešit problém špatného členění poskytování 

pohotovostní péče v rámci IZS (integrovaný záchranný systém) složkami RZP (rychlá 

zdravotnická pomoc) a LSPP (lékařská služba první pomoci). První část práce je literární a 

zabývá se pojmy jako je IZS, členění IZS, zdravotnická záchranná služba, vysvětlení pojmu 

pacient, popisem vztahu mezi pacientem, lékařem a složkami IZS a souvisejícími 

legislativními a etickými kodexy, jež jsou spojeny s poskytováním péče v rámci  ZZS a IZS. 

     Druhá část je praktická. Obsahem praktické části práce je problematika pohotovostních 

služeb a služeb záchranných v rámci IZS, která v posledních 20 letech prochází významnými 

a dosud neukončenými změnami. V rámci těchto změn byl nově vytvořen komplexní IZS. 

     V práci je řešena nesprávná a vědomá indikace výjezdů složek IZS v rámci poskytování 

záchranných služeb na území Hlavního města Prahy. V rámci IZS  jsou navržené změny 

stavu. Součástí výzkumu byla také složitost postavení a zařazení všech složek IZS v rámci 

legislativního zařazení v systému ČR. Vlastní výzkum byl realizován na územním celku 

záchranné a pohotovostní služby městské části Prahy technikou kvantitativního 

a kvalitativního výzkumu, rozhovorem a pozorováním přímo v terénu ve výjezdové jednotce 

RZS, jako doplněk studiem dostupných materiálů k IZS. Cílem bylo zjistit, zda dochází či 

nedochází k tomu, že RZS slouží v rámci IZS  rovněž jako pohotovostní služba a pokud ano, 

co náhrada služby způsobuje. Výsledky jednoznačně vypovídají o vědomém poskytování 

pohotovostních služeb složkami rychlé zdravotnické pomoci, které jsou řízené organizovaně 

centrálním dispečinkem IZS v rámci celé Prahy. Výstupem je návrh řešení dané problematiky.      

     Posledním problémem, který se výrazně objevoval v rámci rozhovoru s pracovníky IZS je 

různé začlenění složek IZS pod rozdílná ministerstva a z toho vyplývající problémy 

s odměňováním, financováním složek IZS. Všeobecnými doporučeními je nastíněna možnost 

změny, byl zpracován plán změny na konkrétním pracovišti. Téma bylo zbytněno o etické 

aspekty, které z výzkumu vyplynuly. 
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