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Účast: dle prezenční listiny
Zpráva o činnosti sekce
V souvislosti s rezignací na post předsedkyně sekce LZS SUMMK podala MUDr. Smržová souhrnnou
zprávu o činnosti sekce v uplynulém období a informovala o svém nástupu na pozici vrchního
ministerského rady Odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví. Zpráva o činnosti sekce bude
vystavena na webu sekce (www.urgmed.cz/sekce-lzs)
Volby předsedy a místopředsedy sekce
V tajném hlasování zvolili členové sekce LZS nové vedení na další dvouleté období – předsedou se stal
MUDr. Jaroslav Kratochvíl, místopředsedkyní MUDr. Jana Kubalová.
Jednotná podoba výzvy pro LZS
Informace pro členy sekce o probíhajícím jednání se sekcí pro operační řízení na téma jednotné
podoby výzvy pro LZS – s cílem zjednodušit, sjednotit a urychlit aktivaci leteckých posádek nezávisle
na žádajícím operačním středisku. Ze strany zástupců LZS návrh na podobu výzvy, aktuálně řeší sekce
OŘ po stránce obsahu a pořadí jednotlivých složek aktivační informace i technických aspektů – flow
dat, úpravy dispečerského SW.
Statistika LZS
Informace o vytvoření sestavy sledovaných položek v rámci podrobnější statistiky činnosti LZS za rok
2018, poptáni vedoucí lékaři LZS. Využití k porovnání základních charakteristik činnosti LZS na
jednotlivých stanovištích, možné využití pro jednání o podkladech pro výběrové řízení na
provozovatele LZS na další období.
Rekapitulace jednotlivých položek pravidelných měsíčních statistik se širokou diskusí, ze které
vyplynulo upřesnění některých položek (čas přijetí volání, čas zahájení mise, čas na místě, čas
předání) a poptávka o centrálním zpracování dodávaných dat v SW ZZS nebo na MZ. Aktualizovaná
verze pokynů k vyplňování výkazu činnosti LZS bude vystavena na webu sekce.
Informace o incidentech v LZS
MUDr. Doubek informoval (z pozice přímého účastníka) o incidentu K01 ve Staré Huti u Dobříše
z prosince 2018. Zástupci DSA referovali o případu nouzového přistání při poruše motoru EC 135
během zásahu K15 v dubnu 2019.

Různé
Členové sekce vybrali v hlasování logo sekce LZS SUMMK. Zazněly pozvánky na nadcházející odborné
akce: Helicoptershow - Hradec Králové 17.5.2019; Sympozium ČRR Praha, 7.6.2019; kongres EUSEM
s úvodním národním dnem – Praha 12-16.10.2019; HEMS meeting 2020 – přelom jaro léto,
organizuje LZS Praha, detaily budou upřesněny.
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