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Věc: Poděkování studentům VZŠ a SZŠ Ústí nad Labem
Během měsíce září jsme v rámci zajištění akcí pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého
kraje, p.o., dvakrát oslovili zástupce VZŠ a SZŠ v Ústí nad Labem s prosbou na poskytnutí
personálního obsazení k zajištění těchto akcí.

Akce č. 1 – Ústecký půlmaraton 2014
Stejně jako v předchozích letech jsme zajišťovali zdravotnický dohled při sportovní akci - Ústecký
půlmaraton a stejně jako v předchozích letech, tak i letos nám v tomto výrazně pomohla skupina
zdravotnických záchranářů pod vedením paní Mgr. Evy Provazníkové.
Během Ústeckého půlmaratonu nám studenti významně pomáhali na trati půlmaratonu, kde byli
rozmístěni ve dvoučlenných hlídkách a poskytovali první pomoc přímo na trati. Část studentů
pomáhala ve stanu ZZS ÚK, p.o., který byl situován do prostoru cíle, kam často docházeli běžci
sami.
Dva běžci však museli být do stanu k ošetření přineseni na nosítkách. Zjištění pacienta probíhalo
v direkci vedoucího lékaře stanu pana doktora Procházky. U jednoho z pacientů došlo k srdeční
zástavě a následné resuscitaci. Všichni zúčastnění, ač většina z řad studentů, zachovali vysoce
profesionální přístup k vzniklé situaci a výborně spolupracovali při vedení KPR u zmíněného běžce.
Prosím o vyslovení veřejné pochvaly pro všechny zúčastněné studenty. Jsem rád, že ústav, ze
kterého jsem vzešel pro své nynější povolání i já, vychovává dále zodpovědné a šikovné absolventy
zdravotnického oboru, který je pro zdravotnickou záchrannou službu tak potřebný – zdravotnické
záchranáře.

Akce č. 2 – Rallye Ostrov 2014
Na základě výborných zkušeností se skupinou zdravotnických záchranářů z předešlých akcí, jsem
neváhal ani minutu s nápadem oslovit paní Mgr. Provazníkovou i v souvislosti s připravovanou
soutěží pro posádky ZZS ÚK, p.o. – Rallye Ostrov 2014.
Jednalo se o soutěžní metodické cvičení, které mělo jistým způsobem ukázat srovnání úrovně
poskytované péče v jednotlivých oblastech v Ústeckém kraje. Studenti byli jako figuranti přítomni
řešení úkolu náhle vzniklé mimořádné události s větším počtem zraněných – nehoda linkového
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autobusu. Úloha se odehrávala celý den od rána od 9 hodin do 18 hodin. Během celého dne
podávali úžasné herecké výkony při simulaci havárie autobusu. Zasahujícím posádkám někdy i
svým chováním znepříjemňovali ošetření, což plně a reálně simulovalo celou situaci přesně tak,
jako při reálné dopravní nehodě s větším počtem zraněných.

Jsem osobně rád, že spolupráce mezi VZŠ a SZŠ Ústí nad Labem a ZZS ÚK, p.o. je na vysoce
profesionální úrovni, a to nejen při zajišťování nejrůznějších akcí, ale také v běžném studijním
provozu. Jsem rád, že absolventi rádi doplňují naše řady, i když je to bohužel jen v omezeném
počtu. Doufám, že před mnoha lety nastavená spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Za vše a zejména pak za poslední akce přijměte prosím můj velký dík, který prosím prezentujte
hlavně studentům oboru Zdravotnický záchranář a dámám – Mgr. Provazníkové, Mgr. Rohanové a
Mgr. Erbenové
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