Cena Asociace zdravotnických záchranných
služeb České republiky za rok 2016

Cena AZZS ČR
Ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na
základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování
a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce.
Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou
nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se
významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.
V rámci letošního III. ročníku se Asociace zdravotnických záchranných
služeb rozhodla ocenit celkem 18 nominovaných.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Bc. Kateřinu Zvonařovou
za vynikající diagnostickou rozvahu a okamžitý léčebný zásah vedoucí
k záchraně života dítěte.

Paní Kateřina Zvonařová je velmi zkušená záchranářka, s rychlým
rozhodováním na podkladě výborných znalostí akutních stavů, jejich
diagnostikou a léčbou. Tyto vlastnosti se plně projevují při výjezdech, v
poslední době při záchraně života malého chlapce s náhlou poruchou srdeční
činnosti.
Svou profesní kariéru zahájila v roce 1985 jako sestra u lůžka na chirurgickém
oddělení v OÚNZ Tábor. Od roku 1991 v tomto zařízení působila jako
anesteziologická sestra. V roce 1995 začala pracovat na ZZS Tábor jako
výjezdová sestra a operátorka OOP.
V současné době je místem jejího pracovního působení Oblastní středisko ZZS
v Prachaticích. Jako lektorka se věnuje školení pracovníků v oblasti krizového
řízení a připravenosti na mimořádné události. V neposlední řadě je také
členkou realizačního týmu mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Jaroslavu Makovskou
za dlouholeté vysoce profesionální působení a zásluhu o rozvoj ZZS na území
Královéhradeckého kraje.

Paní Jaroslava Makovská se podílela na vzniku a rozvoji zdravotnické záchranné služby v
Královéhradeckém kraji od samého počátku. Ve výjezdové skupině začala pracovat před 31 lety, v
roce 1985 při vzniku prvních výjezdových skupin záchranné služby, tehdy ještě v rámci nemocnice v
Trutnově, kde pracovala jako anesteziologická sestra, sestra ve výjezdu a od roku 1989 na postu
staniční sestry.

V roce 1996 s transformací systému organizace záchranných služeb v okrese Trutnov přechází celým
pracovním úvazkem k nově vznikající příspěvkové organizaci Okresní středisko zdravotnické
záchranné služby Trutnov, která sdružovala a řídila výjezdová střediska v celém okrese Trutnov.
V roce 2004 se významnou měrou podílela na procesu sjednocení zdravotnických záchranných služeb
na území Královéhradeckého kraje.
Ve své profesní kariéře postupně přešla z postu staniční sestry, vedoucí sestry „Okresního střediska
ZZS Trutnov“ až na současnou pozici vrchní sestry. Odborně a organizačně vede nelékařské
zdravotnické pracovníky a je stále aktivně zapojena do přímého poskytování přednemocniční
neodkladné péče při výjezdech.

Paní Jaroslava Makovská vyniká jak v oblasti organizační, tak provozní. Svým dlouholetým a vysoce
profesionálním působením na všech úrovních řízení nelékařských pracovníků významně ovlivňovala a
ovlivňuje rozvoj zdravotnických záchranářů v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Evu Chlivényiovou
za příkladné vedení a dosažení vynikajících pracovních výsledků v oblasti
řízení personálně mzdového oddělení organizace.

Paní Eva Chlivényiová je zaměstnancem Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje od roku 2005 a v roce 2010 byla jmenována do funkce
vedoucí personálně mzdového oddělení.
Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené
vedoucí pracovníky managementu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje. Pod jejím vedením personálně mzdové oddělení dosahuje vynikajících
výsledků a je zárukou spolehlivosti pro dobré fungování organizace.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Dagmar Kellnerovou
za dlouhodobou vynikající práci při zajištění ZZS na území Jihomoravského
kraje v oblasti operačního řízení.

Paní Dagmar Kellnerová pracuje v ZZS JMK od r. 1997 – tedy celých 19 let, a to po celou
dobu jako operátorka operačního střediska, nejprve v ÚSZZS Brno a od roku 2006 na
Krajském zdravotnickém operačním středisku ZZS JMK. Svoji mnohaletou zkušenost
využívá jak v pozici calltakera, tak při řízení výjezdových skupin při poskytování ZZS.
V posledních letech zastává pozici hlavní směnové vedoucí.
Po celou dobu působení na operačním středisku zvládá svoji práci bezchybně, zároveň byla
vůdčí osobností při postupných přechodech na elektronické systémy a nové informační
technologie.
Působí i
jako zkušená lektorka v rámci celokrajského vzdělávání zdravotnických
zaměstnanců ZZS JMK.
Vždy byla a je pro mladší kolegy vzorem a oporou, neboť projevuje potřebnou rozhodnost,
která je pro práci operátora KZOS velmi významná.
V kolektivu operátorů ale i dalších zaměstnanců organizace byla vždy oblíbená nejen pro
svůj specifický humor a optimismus, ale zejména pro ochotu a vstřícnost při řešení
jakýchkoliv provozních i osobních problémů.
Paní Dagmar Kellnerová je respektovanou kolegyní nejen v rámci naší organizace, ale také
ze strany vedoucích pracovníků pro operační řízení PČR a HZS, se kterými v rámci mnoha
projektů každodenně spolupracujeme.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Janu Prokůpkovou
za zavedení nového operačního systému a bezproblémový přechod na nové
zdravotnické operační středisko, včetně rizikového přepojení tísňové linky 155.

Vedoucí operátor zdravotnického operačního střediska (dále ZOS) ZZS LK Petr
Matějíček, DiS. a operátoři ZOS ZZS LK Michala Georgieva, DiS. a Janu
Prokůpkovou.
Jmenovaní zaměstnanci se vysokou měrou podíleli na úpravách nového informačního
systému pro potřeby zdravotnického operačního střediska ZZS LK, zavedení tohoto
systému do ostrého provozu a zaškolení všech operátorů, které bylo nutno uskutečnit
v relativně krátkém čase.
Dále se aktivně účastnili příprav a následného přechodu systému řízení práce na ZOS
z jednostupňového systému na dvoustupňový a přesunutí stávajícího operačního
střediska do nových prostor, včetně rizikového přepojení tísňové linky 155 na nové
středisko.
I díky jejich nadstandardnímu přístupu proběhl celý přechod práce operátorů ZOS
ZZS LK ze starého systému na nový bez jediného výpadku.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Michala Georgieva, DiS.
za zavedení nového operačního systému a bezproblémový přechod na nové
zdravotnické operační středisko, včetně rizikového přepojení tísňové linky 155.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Petra Matějíčku, DiS.
za zavedení nového operačního systému a bezproblémový přechod na nové
zdravotnické operační středisko, včetně rizikového přepojení tísňové linky 155.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

prim. MUDr. Pavla Zusku
za přispění k rozvoji oboru urgentní medicína a dlouholetou práci, kterou vždy prováděl na
vysoce profesionální úrovni s empatickým přístupem k pacientům i kolegům.

MUDr. Pavel Zuska se narodil 2.4.1955. Po maturitě na gymnáziu začal v roce
1974 studovat
Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po
úspěšném složení státních zkoušek si jako obor vybral anesteziologii a
resuscitaci a nastoupil do nemocnice v Městci Králové. Po dalších 6 letech již
jako kvalifikovaný anesteziolog nastoupil na oddělení ARO v nymburské
nemocnici. Zde také začíná jeho kariéra lékaře záchranné služby, na kterém
působí od roku 1987, nejen jako řadový lékař, ale postupně také jako vedoucí
lékař stanoviště a od roku 2000 až doposud jako primář okresního střediska
v Nymburce.
Primář Zuska je znám jako klidný a chápající člověk s dobrotivou povahou,
který si přesto dokázal získat respekt u spolupracovníků a kolegů. Svůj klid a
široký přehled vždy dokázal přenášet na své okolí. Svojí dlouholetou prací
přispěl k rozvoji oboru urgentní medicína ve svém regionu.
Primář Zuska je svým nadhledem, empatií a profesionálním přístupem vždy
vzorem nejen pro mladší kolegy lékaře, ale pro všechny záchranáře.

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Pavla Belfína
za dlouholeté profesionální působení a lidský přístup k pacientům i ke svým kolegům.

Pavel Belfín, *14. 7. 1952 v Klatovech
Pan Pavel Belfín zasedl za volant sanitního vozu hned po vojně v roce
1975 a této profesi se věnuje doposud.
Nejprve byl řidičem zdravotní dopravní služby a od roku 1990 pak řidičem
zdravotnické záchranné služby.
Dle svých slov za leta strávená u záchranné služby zažil chvíle veselé i
smutné, příhody šťastné i tragické. Navzdory tomu má svou práci rád, o
čemž svědčí jeho neutuchající pracovní tempo.
Přestože by mohl již rok odpočívat v důchodu a věnovat se svým koníčkům,
stále pracuje na plný úvazek a podává stoprocentní výkony.
Celá Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje mu tímto děkuje
za jeho letitou poctivou práci a jeho kolegové za skvělého parťáka a
kamaráda, co je nikdy nenechal v nouzi.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

MUDr. Jiřího Krejčího
za dlouholetou vysoce hodnocenou profesionalitu a zásluhu o rozvoj ZZS
na území Olomouckého kraje.

MUDr. Jiří Krejčí

1970-76 LF UP Olomouc, všeobecné lékařství
1976-94 FN Olomouc, specializace vnitřní lékařství, atestace I.a II. stupně
1994-96 – interní privátní praxe
1996-2016 ÚSZS Olomouc, ZZS OLK, specializovaná způsobilost v urgentní
medicíně
1997-2004 vedoucí lékař LSPP při ÚSZS Olomouc
MUDr. Jiří Krejčí je zasloužilým pracovníkem ZZS Olomouckého kraje, během
20tileté praxe na ZZS podával vždy nadstandardní výkony, podílel se na
stabilizaci a rozvoji ZZS Olomouckého kraje, stál při jejím zrodu. Vstřícný
erudovaný profesionál, který k pacientům i kolegům přistupuje s neobvyklou
lidskostí. I díky jeho morálně profesním vlastnostem se stabilizoval tým na
výjezdových základnách v Olomouci.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Pavla Kohutka
za dlouholetou vysoce hodnocenou profesionalitu a zásluhu o rozvoj ZZS
na území Olomouckého kraje.

Pavel Kohutek
OÚNZ Olomouc, řidič sanitky Dopravní zdravotnické služby
při zániku OÚNZ, jeden ze zakládajících pracovníků
Zdravotnické záchranné služby Olomouc
1992-2016 řidič RZP-RLP
1974-92
1992

Přehled sanitních vozů, se kterými vyjížděl s posádkami ZZS:
Škoda 1202 Station
- Ford Transit
Škoda 1203
- Ford Transporter Moby Dick
Renault Trafic
- VW Transporter – T4,T5,T6
Tatra 613
Škoda Pick up
Pavel Kohutek je zasloužilým pracovníkem ZZS Olomouckého kraje, který během své 42leté praxe
podával vysoce nadstandardní výkony a byl jedním z pilířů krajské organizace. Vystupoval s vysokou
profesionalitou, odbornou erudicí a k pacientům vždy přistupoval s projevy empatie, o čemž svědčí i
četné pochvaly.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Ing. Přemka Kubalu
za dlouholeté plnění náročných úkolů, osobní i pracovní přístup k rozvoji
a modernizaci organizace.

Ing. Přemek Kubala zastává pozici provozně ekonomického náměstka Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje od 1.2.2004. Již v době delimitace Okresních
záchranných služeb stál u zrodu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a svými
zkušenostmi přispěl ke zdárné realizaci této transformace.
Má houževnatý postoj k rozvoji a modernizaci organizace, čímž významně přispívá k
vytváření kvalitních podmínek pro činnost ZZS ZK při poskytování přednemocniční
neodkladné péče.
Po celou dobu svého působení se podílí na rozvoji Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje i na vytváření koncepcí optimalizace ekonomiky a provozu organizace.
Aktivně prosazuje získávání dotací EU v rámci jednotlivých operačních programů.
Za dlouholeté plnění náročných úkolů, osobní i pracovní přístup nominuje ZZS ZK Ing.
Přemka Kubalu na udělení ceny AZZS ČR 2016.

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Bohdana Jančatu
za významný přínos a vysokou míru účasti na přípravě a realizaci zdravotnické části
projektu společného krajského operačního střediska složek IZS.

Pan Bohdan Jančata (31. 5. 1968) je zdravotnickým záchranářem a v této funkci pracuje u naší
organizace od roku 1995. Ve výjezdových skupinách rychlé zdravotnické i lékařské pomoci včetně
rendez-vous a letecké záchranné služby strávil mnoho stovek hodin, nejprve jako řidič, posléze jako
NLZP.
Od roku 2006 začal pracovat jako dispečer, nejprve na operačním středisku Územního střediska
záchranné služby v Ostravě, umístěném na Centru tísňového volání Ostrava (CTV). Od roku 2008
až do ukončení činnosti tohoto pracoviště zastával funkci vedoucího dispečera CTV. Výrazně se
podílel na přípravě projektu krajského operačního střediska IZS, které bylo uvedeno do ostrého
provozu v objektu Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) 5. ledna 2011, pan Jančata stál od
počátku v jeho čele až do konce června 2016
I jeho zásluhou se toto unikátní pracoviště, kde pracuje na směně 8 operátorů ZZS (celkově 35
zaměstnanců), zařadilo mezi špičková krajská operační střediska zdravotnické záchranné služby. Ve
funkčním období pana Jančaty se podařilo realizovat velmi náročné procesy, ať už personálního
nebo technického charakteru, z nichž posledním byl přechod na zcela nový SW systém pro
operační řízení v letošním roce.
Bohdan Jančata je respektovaným kolegou nejen v rámci naší organizace, ale také ze strany
vedoucích pracovníků pro operační řízení PČR, HZS a MP Ostrava, se kterými v rámci společného
operačního střediska základních složek IZS na IBC každodenně spolupracoval.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

MUDr. Igora Paara
za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční
neodkladné péče v Pardubickém kraji.

MUDr. Igor Paar (1973) absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně v roce 1997,
Získal atestaci v oboru Anesteziologie a resuscitace a atestaci v oboru Urgentní
medicína.
Do roku 2006 pracoval jako anesteziolog v Nemocnici v Ústí nad Orlicí a od
roku 2007 na Záchranné službě.
Od roku 2009 je vedoucím lékařem Územního odboru Svitavy Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Mariana Smolíka, DiS.
za vysoce profesionální mimopracovní zásah a záchranu života účastníků vážné
dopravní nehody.

Ve středu 13. července 2016 na silnici I/22 mezi obcemi Draženov a
Domažlicemi došlo po dvacáté hodině k dopravní nehodě. Řidič osobního
automobilu ztratil kontrolu za silného deště nad svým vozidlem, nezvládl
levotočivou zatáčku, vjel do protisměru a dále přes levou krajnici vlevo mimo
komunikaci, kde vozidlo narazilo do stromu a následně se přetočilo na střechu.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění 3 lidí - řidiče i dvou spolujezdců, kdy jeden
z nich zůstal zaklíněný na zadním sedadle.
V tuto chvíli u dopravní nehody zastavil záchranář Marian Smolík, DiS., který
byl v té době mimo službu a náhodně míjel místo této DN. Rozbil boční okno a
odklonil přední sedadlo, aby uvolnil spolujezdci zaklíněné dolní končetiny
předtím, než na místě zasahovala jednotka profesionálních hasičů s
hydraulickými vyprošťovacími nástroji. Zároveň před příjezdem výjezdových
skupin ZZS Plzeňského kraje p. Smolík provedl u všech zraněných základní
úkony první pomoci.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

MUDr. Petra Novotného
za významný přínos v oblasti rozvoje odborné úrovně poskytovaných
zdravotních služeb.

MUDr. Petr Novotný poprvé spojil svoji profesní dráhu se záchrannou službou v roce
1996, kdy působil jako lékař výjezdové skupiny na záchranné službě žďárského okresu.
Po šesti letech svoji pozornost primárně zacílil na svůj obor ARO. Toto zacílení však
nezůstalo dlouho osamoceno. Po dvou letech, tj. v roce 2004, se vrací do kolektivu
záchranářů na ždárském okrese, tentokrát však již pod hlavičkou záchranné služby
s celokrajskou působností. Práce na záchranné službě jej motivovala ke studiu Urgentní
medicíny.
V roce 2007 se stal vedoucím lékařem výjezdové základny, o dva roky později byl na
doporučení výběrové komise jmenován primářem oblastního střediska Nové Město na
Moravě. Ve funkci primáře oblastního střediska se těšil velké osobní i profesní autoritě.
Velmi aktivně přistupoval k problematice dalšího vzdělávání zaměstnanců. Přispěl také
významně k nastavení výborné spolupráce jednotlivých obcí v regionu. Stejný přístup
zaujal i ve funkci náměstka léčebné přednemocniční péče a zástupce ředitele v roce
2012.

MUDr. Petr Novotný je v jednání s kolegy vždy vstřícný, konstruktivní, klidný a věcný.
Vysoké nároky klade nejen na druhé, ale i na sebe. Jeho přínos pro odbornou úroveň
zdravotnické záchranné služby je nedocenitelný.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Jiřího Ludvíka, DiS.
za vynikající zásah u komplikovaného porodu v terénu.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
na cenu AZZS ČR 2016 nominovala

Roberta Tomku
za vynikající zásah u komplikovaného porodu v terénu.

Posádka RZP - Jiří Ludvík, DiS. a Robert Tomka
Výjezd ZZS - 21. prosince 2015
V 16:42h volala na tísňovou linku 155 žena ve 41.týdnu těhotenství se silnými
porodními bolestmi. Jednalo se o 31letou ženu, druhorodičku. Dispečerka
okamžitě vyslala na místo události výjezdovou skupinu rychlé zdravotnické
pomoci, která za 9 minut dorazila k pacientce. Překotný porod právě začal,
kontrakce téměř bez přerušení, poloha dítěte koncem pánevním! Na místo byl
ihned povolán lékař, ale v 17.00 hodin, ještě před jeho příjezdem, porodila
statečná maminka za pomoci záchranářů zdravého chlapečka. Po akutním
ošetření matky i novorozence byli oba převezeni na gynekologicko-porodnické
oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

