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JPO LHOTY U POTŠTEJNA

PROGRAM FIRST RESPONDENTŮ U JSDH
V tomto článku bych se rád věnoval problematice programu fi rst respon-
dentů v jednotkách sborů dobrovolných hasičů (dále JSDH), do kte-
rého je JSDH obce Lhoty u Potštejna také zařazena, a Zdravotní záchranné 
službě Královéhradeckého kraje (dále ZZS KHK) předurčené mimo jiné i pro 
území obce Borovnice.

VŠEOBECNĚ O PROGRAMU
Program first respondentů, jakožto osob, laiků, kteří jsou ochotní na žádost 
záchranné služby poskytnout první pomoc, především v případech 
náhlé zástavy krevního oběhu (dále NZO), ještě před příjezdem posádek 
záchranné služby, byl v Královéhradeckém kraji prvním projektem svého 
druhu v České republice. Dobrovolníci jsou proškoleni instruktory ZZS KHK 
a České resuscitační rady. 
Pokud se fi rst respondent nachází v okolí události s život ohrožujícím stavem, 
systém ho automaticky informuje a mobilní aplikace ho naviguje na místo udá-
losti, kde poskytuje kvalifi kovanou pomoc před dojezdem zdravotnické zá-
chranné služby.

PROGRAM U JSDH
Obdobně tomu je i u JSDH, kde se ale jejich činnost spojuje s mobilním auto-
matickým externím defibrilátorem (dále AED). JSDH jsou aktivovány ZZS KHK 
pomocí krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchran-
ného sboru - ten jim standartní cestou vyhlašuje požární poplach.
Všichni členové JSDH jsou proškoleni instruktory ZZS KHK v poskytování kar-
diopulmonální resuscitace za pomocí AED, a to v týmu. Během resuscitace se 
pravidelně a efektivně bez jejího přerušení mezi sebou střídají.

AED
Automatický externí defibrilátor je určený pro laické použití. Zařízení je schop-
no automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy 
srdce. Právě v případě fibrilace komor srdce je defibrilace jedinou cestou, jak 
srdeční činnost zpět obnovit.

U nás
Naše JSDH je připravena, vybavena a pravidelně školena k poskytnutí takové-
to pomoci. Během posledních událostí vyjížděla ze zbrojnice ve třetí minutě. 
Rychlost je na místě, protože včasné zahájení správné resuscitace, a v přípa-
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dě fibrilace komor srdce včasného podání elektrického výboje pomocí AED, se 
zvyšuje postiženému šance návratu do života a snížení trvalých zdravotních 
následků. V roce 2018 bylo na našem kraji zahájeno 501 resuscitací, při 
kterých bylo aktivováno 203 AED, ty podaly celkem 54 výbojů. Ještě před 
příjezdem ZZS došlo u pěti pacientů k obnově oběhu. 33,3 % pacientů bylo 
transportováno do nemocnice, 16 % přežilo prvních 30 dní a 10,8 % opustilo 
nemocnici bez trvalých následků. Ač se tato čísla zdají nízká, můžeme kon-
statovat, že s těmito výsledky se náš kraj řadí mezi špičku v ČR, ale i v celé 
Evropské unii. A to díky programu first respondentů, na kterém se podílejí 
dobrovolníci, Policie ČR, HZS, JSDH a dále například Horská služba. 

Závěrem mohu říci, že včasné zpozorování zástavy oběhu postiženého, při-
volání pomoci a zahájení resuscitace svědky události již od samého počátku, 
dává šanci člověku na přežití.

Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna

POZVÁNKY A INFORMACE

FARMÁŘSKÉ TRHY 2020
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 9.00 hodin
Letošní trhy nabídnou široký sortiment produktů, 
výrobků a zboží přímo od výrobců, řemeslníků 
a farmářů. Těšit se můžete na pečivo, ovoce 
a zeleninu, mléčné i masné výrobky, koření, 
masti, košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti 
a šikovnosti.

Jednou za měsíc vždy v neděli.
19. července

16. srpna (řemeslnický jarmark) 

13. září

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

18. října (dušičkové trhy)

15. listopadu (martinské trhy)

13. prosince (vánoční jarmark)


