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Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému 

 

1. Právní normy v PNP – zákon o ZZS a IZS, vybavení sanitních vozidel, prováděcí 

vyhláška o ZZS. 

2. Kompetence zdravotnického záchranáře dle platných právních norem. 

3. Krizová připravenost a typová činnost ZZS. 

4. IZS – koordinace na místě události (zdravotnický záchranář).  

5. Zdravotnické operační středisko – TANR u dospělého pacienta a dítěte. 

6. Překotný porod. 

7. Výjezdové skupiny ZZS a jejich úkoly. 

8. Problematika ZZS v rámci dalších složek IZS (vodní, báňská, horská, 

speleologická). 

9. Teroristické hrozby a použití bojových otravných látek, nervově paralytické látky, 

dusivé otravné látky. 

10. Teroristické hrozby a použití biologických zbraní.  

11. Radiační rizika. Nemoc z ozáření. 

12. Polytraumatizovaný pacient v PNP. 

13. Hygienický a protiepidemický režim v podmínkách přednemocniční neodkladné 

péče. 

14. Základní a rozšířená neodkladná resuscitace. 

15. Automatizovaná externí defibrilace. 

16. Diferenciální diagnostika a léčba poruch vědomí. 

17. Diferenciální diagnostika a léčba křečových stavů v PNP. 

18. Diferenciální diagnostika a léčba cévních mozkových příhod v PNP. 

19. Diferenciální diagnostika a léčba kraniocerebrálních poranění. 

20. Diferenciální diagnostika a léčba poranění páteře a míchy a základní postupy v PNP. 



21. Diferenciální diagnostika a léčba dušnosti v PNP. 

22. Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest - neinvazivní a invazivní. 

23. Termická traumata v PNP. 

24. Zástava akutního krvácení a hrazení krevní ztráty v PNP.  

25. Diferenciální diagnostika a léčba šokových stavů v PNP. 

26. Diferenciální diagnostika a léčba bolestí na hrudi v PNP 

27. Diferenciální diagnostika a léčba bolestí břicha v PNP. 

28. Diferenciální diagnostika a léčba hypo/hyperglykemického kóma v PNP.   

29. Diferenciální diagnostika a léčba komplikací v těhotenství a v šestinedělí v PNP 

(včetně domácí porodu). 

30. Diferenciální diagnostika a léčba nejčastějších intoxikací v PNP. 

 

 


