Projekt „Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické
záchranné služby“
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/23.09632

byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z evropského
fondu pro regionální rozvoj
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje v letech 2014 – 2015 realizovala projekt
„Modernizace a standardizace vybavení Zdravotnické záchranné služby“ v rámci
integrovaného operačního programu (IOP), 23. výzvy „ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A
DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ“. Projekt byl
dokončen k 31. 12. 2015, s celkovým rozpočtem 76 157 700 Kč.
Další detaily výzvy a projektu následují.

1 Identifikace programu, oblasti podpory a výzvy
Operační program:

IOP – Integrovaný operační program

Prioritní osa:

3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast podpory:

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Cíl podpory:

Konvergence

Číslo výzvy:

23

Název výzvy:

ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK
IZS PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Podporované aktivity dle Programového dokumentu IOP
3.4 a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS
3.4 d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
Výzva je zaměřená na projekty zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení
efektivní akceschopnosti ZZS jako základní složky IZS.
1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS
2. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií
3. Služby eHealth pro ZZS
4. Komunikační technologie operačního střediska pro LZS

2 Pořízená technika a technologie
V rámci projektu ZZS Středočeského kraje pořídila následující techniku a technologie v členění
dle aktivit:
1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS
ZZS pořídila:
a. 70 tabletů a tiskáren pro posádky, které budou sloužit pro zadávání dat o
výjezdu a pacientech v terénu.
b. Softwarové řešení podpory práce výjezdové skupiny – slouží pro zadávání dat
o výjezdu a pacientech v terénu a předávání dat do IS ZZS a následně do
zdravotnických zařízení.
ZZS si od pořízení této techniky a navazující technologie slibuje elektronické pořízení
dat, omezení administrativy a předání informací o pacientech do zdravotnických
zařízení.
2. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií
ZZS si v rámci projektu pořídila:
a. 16 nových sanitní vozidel typu C (mobilní jednotky intenzivní péče).
b. 16 monitorů životních funkcí
c. 1 ultrazvukový diagnostický přístroj
d. 16 přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Pořízení uvedené techniky má sloužit pro zlepšení dostupnosti a kvality
přednemocniční neodkladné péče pacientů na území Středočeského kraje.
3. Služby eHealth pro ZZS
Předmětem byla dodávka informačního systému a technologie, která zajistí výměnu
zdravotnické dokumentace mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními a předávání
výjezdových zpráv do zdravotnických zařízení.
4. Komunikační technologie operačního střediska pro LZS
ZZS nepořizovala techniku ani technologii v této aktivitě
Součástí projektu byly i další služby, které sloužily pro zajištění dodávek již uvedené techniky
a technologií.

