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KONFERENCE 
 

v rámci projektu  
"Výměna zkušeností mezi zdravotnickými záchranáři v polsko-českém příhraničí”  

 

Piechowice, 3. – 4. listopadu 2016  
 

Hotel „LAS” 
ul. Turystyczna 8 

Piechowice 
 

Čestná záštita 

 
 
 

Harmonogram konference 
 

 
Den 1. – 3.11.2016 (čtvrtek) 
 
8.30 – 10:00      Prezence účastníků 
 
10:00 – 10:45    Oficiální zahájení konference 

Slavnostní zahájení konference MUDr. Arkadiusz Kawka, ředitel Zdravotnické 
záchranné služby v Jelení Hoře 
Zahajovací přednáška: MUDr. Jiří Wachsmuth - „EUREX – zdravotnické záchranné 
služby"  
 



 
Projekt „Výměna zkušeností mezi zdravotnickými záchranáři v polsko-českém příhraničí“ je spolufinancovaný z prostředků 
Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.  

 2 

 
 

 
1. BLOK            Úkoly, organizace a spolupráce systémů zdravotnické záchranné služby 

v polsko-českém příhraničí 
 
10:45 – 11:00 „Rendez Vous v ZZSLK” (Roman Jungamnn), 
11:00 – 11:15 „Centralizace systému hlášení v Polsku a implementace Systému pro podporu řízení 

státní zdravotnické záchranné služby” (Mgr. Klaudiusz Nadolny), 
11:15 – 11:30  „Operační řízení záchranné služby Libereckého kraje” (Michal Georgiev Dis.) 
11:30 – 11:45 „Nová oprávnění zdravotnických záchranářů v Polsku“ (Mgr. Piotr Szwedziński), 
11:45 – 12:00 „Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, základní údaje, cesta pacienta” 

(MUDr. Jan Lejsek) 
12:00 – 12:20 „Z historie přeshraniční polsko-české spolupráce v záchranářství – pokus o 

vyhodnocení?" (Dr.  Wojciech Brachaczek),   
 
12:20 – 12:45 Coffee break 
 
2. BLOK        Nemocniční oddělení urgentní medicíny –problematika spolupráce s posádkami 
ZZS 
 
12:45 –13:00 „Jazyková bariéra – hlavní problém přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické 

záchranné služby – nová řešení" (Mgr. Ireneusz Szafraniec), 
13:00 – 13:15 „Fungování nemocničního oddělení urgentní medicíny v Polsku na příkladu 
nemocnice v Sosnowci” (Dr. n. med. Małgorzata Rak), 
13:15–  13:30 „Kardiologická diagnostika: EKG jako významná součást spolupráce posádek ZZS a 

urgentního příjmu” (Dr. Stanisław Biernacki), 
13:30 – 13:45 „Traumatická zástava oběhu” (MUDr. Viktor Gawlik), 
       
13.45 – 14.45           Oběd 
 
3. BLOK      Součinnost v oblasti záchranářství – výzvy urgentní medicíny – vlastní zkušenosti 
 
14.45 – 15.05 Výměna zkušeností mezi zdravotnickými záchranáři v polsko-českém příhraničí – 
shrnutí metodického cvičení – Film: přeshraniční cvičení záchranářů - „Liberec 2016” (Tomáš Hess, 
Bc. Michal Tomáš, Lukáš Janda) 
15:05 – 15:20 „Hypotermie jako problém posádek ZZS v Polsku“ (Mgr. Tomasz Ilczak) 
15:20 – 15:35 „Těhotná žena – farmakoterapie v praxi posádek ZZS” (Dr. n. med Katarzyna Barska) 
15:35 – 15:50 „Bradykardie v náhlých v akutních koronárních syndromech” (Mgr. Paweł Kukla) 
15:50 – 16:05 „Postupy pro případ výskytu hromadné události" (Mgr. Arkadiusz Wejnarski) 

16:05 – 16:20 „Postupy pro hromadné neštěstí a jejich aplikace v praxi” (Mgr. Michał Kucap) 
 

 
16:20 – 16:45 Coffee break 
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16:45 – 17:25 „HART ZZS LK – biologické riziko, kdo jsme a co děláme” (Mgr. Tomáš Světlík)         
17:25 – 17:40 „Bezpečnost výjezdových skupin posádek ZZSLK” (MUDr. Lucie Langová, Lukáš Janda) 
17:40 – 17:55 „Technika jízdy Rendez Vous v praxi” (Václav Sedláček) 

 
 
19:30            Večeře  
 
 
2. den - 04.11.2016 (pátek) 

 
9:30 – 9:50 „Psychologie v polském záchranářství – současnost, rizika, strategie rozvoje“ (Dr. n.hum. 

Małgorzata Wypych), 
 
10.00 –13.45      Semináře / workshopy (rozdělení do skupin dle seznamů) 
 
1. MEDLINE – „Kardioverze a elektrostimulace přes pokožku v přednemocniční neodkladné 

péči z hlediska doporučených postupů ERC 2015”. 
2. PARAMEDICA – „Videolaryngoskop Airtraq”, „Intraoseální vstupy EZ-IO firmy Teleflex”, 

„Defibrilátor / Kardioverter / Monitor - ZOLL X Series”.  
3. PHYSIO-CONTROL – „LUCAS 3 – systém pro komprese hrudníku”, „AED CRP-2”. 
4. SONOSITE – „Ultrazvukové přístroje značky Sonosite”. 
                  
11.30 - 12.00 - Coffee break 
 
13.45 - 14.00       ukončení konference 
 
14.00                   Oběd 
 
 
 


