Zápis z video-telefonické konference zástupců vedení ZOS ZZS ČR
Datum konání:

09.06.2020 od 10:00 hodin

Účastníci konference:
ZZS HMP
ZZS KV
ZZS KVK
ZZS SČK
ZZS UK
ZZS PK
ZZS KHK
ZZS KHK

Ondřej Franěk
Pavel Sedlák
Radek Hes
Patrik Merhaut
Pavel Šebesta
Josef Trefil
Jaroslava Krenčíková
Vladimír Švába

Odborná témata:
Vyhodnocení systému zrychleného předání specifických zdravotnických volání z TCTV 112
na tísňovou linku 155
-

-

Při běžném provozu fungující systém
Při zatížení ZOS – cyklické přepojování volajících přes TCVT z prim. ZOS na sek.
ZOS vede k odesílání duplicitních datových vět s následkem exponenciálního růstu
zatížení všech součinících OS. Důsledkem je situace s velkým rizikem selhání
tísňového systému (prodloužení odezvy, ztráta informace).
Návrh na opatření - v případě větší zátěže OS (HPZ, přírodní katastrofy, epidemie,
pandemie, technické důvody…) upravit proces součinnosti TCTV a ZOS

Příprava systému kompletního převzetí činnosti operačního střediska ZZS jiným ZOS ZZS
ČR.
Průběh pandemie s onemocněním COV2-19 ukázal na extrémní riziko ohrožení činnosti
každého jednotlivého ZOS ZZS v ČR a to ve smyslu extrémní virulence nákazy a jejího
případného zanesení mezi operátory.
-

Diskuze k možnému převzetí činností jednotlivých sousedních ZOS.
Návrh – vznik celostátní databáze kontaktů na výjezdové skupiny (PEGAS, event..
mobily). Bude předložen na schůzce poradní skupiny pro metodické řízení ZZS
10.6.2020, účast Franěk. Výsledek jednání – DOPLNĚNO 11.6.2020: jde o citlivé
údaje, akce bude předána do gesce AZZS ČR, výsledná databáze by měla být
uložena na server MZd a přístup k ní by měl být kontrolovaný a autorizovaný.

Příprava aktualizace doporučených postupů
-

DP LZS – inovace doplňující jednotnou podobu výzvy LZS je připravena, bude
v nejbližších dnech publikována k veřejnému připomínkovému řízení (3 měsíce),
účinnost se předpokládá k 1.1.2021, spolu se změnami v provozu LZS na základě
nových smluv.

-

DP Události první naléhavosti – zatím ve fázi neveřejného připomínkování – Výbor
SUMMK + SOŘ.

Příprava na vznik sekce operačního řízení:
-

Zatím přihlášeno 43 zájemců (+2 neplatné registrace – bez uvedení jména), do
prázdnin obdrží potvrzení mailem, ustavující schůzka s volbou vedení je připravována
jako součást Dostálových dní 2020 (úterý 20.10.2020)

Zapsali: Švába, Franěk

