Kdo je můj záchranář?
V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A
my jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty
nejdelší, co nás potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny vyjíždí
sanita s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby
záchranáři byli schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci
komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc
v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu
s volajícím bývají často těmi, díky komu nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád.
Záchranáři zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej transportují do
nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami můžete udělat
obrázek, za jak dlouho k vám v případě potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že
posádky z vám nejbližší základny jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu
nebo nejbližší záchytné body (park, typická budova, křižovatka, poslední vesnice,…). Do telefonu
si stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím použití aplikace sama odešle vaši přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete
někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude možné kdykoliv
volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“
Přejeme vám, abyste nás v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

