
Příloha č. 1 Požadavky na personální zabezpečení zdravotnického operačního střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Cílové systémové parametry při identifikaci NZO a provádění TANR (Lewisová, 2013) 

 

 

HODNOCENÉ PARAMERTY 

 NZO je rozpoznána nejméně v 95 % případů, kde mohl operátor posoudit stav vědomí a dýchání 

 NZO je rozpoznána nejdéle do 1 minuty od začátku tísňového volání 

 TANR je zahájena nejméně v 75 % případů, kde mohl operátor posoudit stav vědomí a dýchání a 
namístě ještě neprobíhá KPR 

 TANR je zahájena nejdéle do 2 minut od začátku hovoru 

 

DEFINICE 

1. NZO je považována za rozpoznanou, pokud: 

 Operátor předá instrukce k provádění KPR, nebo 

 Operátor zmíní nutnost zahájení resuscitace, nebo 

 Operátor postupuje v souladu s „TANR protokolem“ daného ZOS 

2. TANR je považována za zahájenou, pokud: 

 Je slyšet provádění kompresí, nebo 

 Volající potvrdí, že jsou komprese prováděné, nebo 

 Je proveden záznam v dokumentaci o zahájení kompresí na základě pokynu operátora 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 TANR v kostce aneb 10 praktických postřehů (Franěk, 2010) 



Příloha č. 4 Schéma základní neodkladné resuscitace pro laiky 



Jméno a příjmení operátora: Datum: Poznámka: Body:

CELKEM:

VČASNÁ IDENTIFIKACE NZO

Příloha č. 5   Návrh hodnotící tabulky

HODNOCENÍ TANR

PŘEDSTAVENÍ

ASERTIVITA

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

MÍSTOPIS

SOUŘADNICE

UPŘESNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     
(významný upřesňující bod)

VĚDOMÍ

DÝCHÁNÍ

CO TOMU PŘEDCHÁZELO                                                                                                                                                                                                                         
(kolaps, asfyxie - vypuzovací manévry)

LOKALIZACE UDÁLOSTI

DOMÁCNOST:

ADRESA                                                                                                                                                                                                                                                            
(město, ulice, č. p. a o. č., blok)

TYP DOMU                                                                                                                                                                                                                                                      
(panelový dům, rodinný dům)

UPŘESNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                    
(patro, číslo dveří, zvonek, barva vrat, …)

VENKU:

POLOHA NA ZÁDECH

UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST + DÝCHÁNÍ

SILNICE:

DRUH SILNICE

SMĚR

UPŘESNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                      
(číslo silnice, kilometrovník, železniční přejezd, významný upřesňující bod)

TANR - OBECNĚ

TELEFON CO NEJBLÍŽE K POSTIŽENÉMU - handsfree

ZALARMOVÁNÍ DOSTATKU ZACHRÁNCŮ

ZAJISTIT PŘÍSTUP POSÁDCE

TANR - POSTUP

KOMPRESE HRUDNÍKU:

UPROSTŘED HRUDNÍKU                                                                                                                                                                                                                            
(spojené/propletené ruce)

NATAŽENÉ RUCE V LOKTECH

DO HLOUBKY 5 - 6 cm                                                                                                                                                                                                                                   
(2/3 hrudníku)

FREKVENCE 100/120 min                                                                                                                                                                                                                      
(teď teď teď...)

OVĚŘENÍ STAVU PACIENTA                                                                                                                                                                                                                    
(poloha, nic pod hlavou, správná masáž, ověření rychlosti kompresí)

MOŽNOST POUŽITÍ AED

STŘÍDÁNÍ ZACHRÁNCŮ

PODPORA ZACHRÁNCŮ - udržení kvality masáže

PODĚKOVÁNÍ ZACHRÁNCŮM

HOVOR UKONČEN POSÁDKOU PŘI DOJEZDU

SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉ HLÁŠENÍ

KONTAKT NA VOLAJÍCÍHO

ADRESA                                                                                                                                                                                                                                                            
(město, ulice, č. p. a o. č., blok)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PACIENTA

VĚK PACIENTA

SPRÁVNÉ URČENÍ PRIORITY

SPRÁVNĚ POŽADOVANÝ PROSTŘEDEK

OZNAČENÍ FENOMÉNŮ

AKTIVACE SPECIÁLNÍHO TLAČÍTKA

AKTIVACE IZS

VČASNÉ UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ RESPONDEROVI
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Příloha č. 6   Návrh edukačního letáku pro laickou veřejnost

Dále bude operátor zjišťovat podrobnosti o tom, co se na místě děje.

Není to otázka zvědavosti, ale jde o významné informace, které slouží jako podklad pro rozhodování jakou 

pomoc, v jakém rozsahu a s jakou naléhavostí na místo poslat.

Co dělat, než záchranka dorazí?

Pokud je potřeba, je prioritní poskytnout postiženému první pomoc. Základní návod, jak na to poskytne operátor 

zachranné služby, a to zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života (zástava oběhu, dušení, tepenné 

krvácení), ale třeba i v případě porodu.

U postižených v bezvědomí se zástavou dechu a pulzu budete provádět podle instrukcí operátora nepřímou 

masáž srdce, tzv resuscitaci. A to až do příjezdu posádky na místo. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné 

pomoci!

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném 

prostoru:

Na veřejné komunikaci nebo na volných 

prostranstvích:

● adresu a čísla domu                                                           

(jsou důležitá obě čísla  - červené i modré)

● patro a jméno majitele bytu

● jak najít dům (hlavně na sídlištích)

● stručný a vystížný popis místa události např. 

typická budova poblíž, park, křižovatka, 

poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na 

dálnici, správné číslo dálnice apod.

Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav jedná. Operátor je kvalifikovaný zdravotník, který Vám 

pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.

Operátoři na dispečinku zpravidla ověří číslo, z něhož voláte, a adresu (popis místa), kam je třeba poslat pomoc.

Pro upřesnění místa události je důležité zjistit co nejvíce údajů:

Vždy, když dojde k náhlé poruše zdraví nebo k závažnému úrazu. Zejména je nutné volat v těchto situacích:

bolest na prsou, tlak na hrudníku

potíže s dýcháním

porucha vědomí, bezvědomí, křeče

závažné úrazy

otrava či náhodné požití léků/chemikálií

KDY A JAK VOLAT ZÁCHRANNOU SLUŽBU?
Záchranná služba má v celé České republice jednotné číslo:

Vytáčí se z jakéhokoli telefonu včetně mobilních sítí bez předvolby a volání je bezplatné.

Voláním na linku 112 dochází k časové ztrátě a hovor je posléze stejně přepojen na operační středisko záchranné 

služby.

Kdy volat záchrannou službu?

Pokud můžete, volejte přímo linku 155


