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MULTICENTRICKÁ STUDIE 
EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ 

ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ 
PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ



EUROCALL study



Význam operačních středisek

¨ Důkladné vyškolení personálu
¨ Rychlé získání informací
¤ definované protokoly pro zpracování 

tísňového volání
¤ důraz kladený na rozpoznání 

bezvědomí a posouzení kvality dýchání
¨ Protokol postupu pro NZO
¤ bezvědomí a bezdeší nebo bezvědomí 

s jakoukoliv abnormalitou dýchání
¤ TANR: hands-only CPR

ERC Guidelines 2010



Řetězec přežití (1991–)

Nolan J et al. Chain of survival. Resuscitation 2006



Prognostický význam



Základní východiska

¨ Jeden zachránce by měl u dospělého 
pacienta s NZO nejprve přivolat pomoc a 
teprve poté zahájit KPR...
¤ nedostupnost telefonu?
¤ dlouhá reakční doba po vytočení tísňové linky?
¤ dlouhá komunikace (s více operátory)?

¨ Postup diskutabilní, pokud přivolání 
pomoci vyžaduje „příliš“ dlouhý čas
¤ doba potřebná pro spojení s operátorem ZZS 

není v jednotlivých evropských zemích známá



Interval „kolaps – zahájení ALS“

¨ Vznik srdeční zástavy (kolaps)
¨ Doba do nálezu postiženého
¨ Reakční doba svědků
¨ Vytočení tísňového čísla
¨ Reakční doby operačních středisek
¨ Přepojování hovoru (112/155)
¨ Čas zpracování výzvy operačním střediskem ZZS
¨ Přenos výzvy (pager, telefon apod.)
¨ Doba do výjezdu (max. 2 min)
¨ Dojezdová doba (výjezd – zastavení vozidla)
¨ Doba do dosažení pacienta

EURO
CALL

8:45 
min



Doba potřebná k přivolání ZZS

¨ Faktory ovlivňující reakční dobu
¤ použitá technologie (včetně typu telefonu)
¤ lidské faktory (volající, operátor)
¤ lokální organizace operačního řízení (112 vs. 155, 

nutnost přepojování hovoru, počet operátorů ve 
směně, vytížení linek, kvalita signálu, datová 
věta, uspořádání operačního střediska apod.)

¨ V ČR lze využívat národní (155) i evropské 
(112) číslo tísňového volání
¤ operátoři linky 155 disponují přímo výjezdovými 

skupinami ZZS vs. operátoři 112 hovor přepojují



JEČTV 112 (1996–)



Cíl studie

¨ Evropská resuscitační rada (ERC) připravila 
mezinárodní multicentrickou studii 
EUROCALL s cílem zjistit dobu potřebnou 
pro spojení náhodného svědka srdeční 
zástavy s operátorem ZZS při realizaci 
tísňového volání různými způsoby
¤ 112 vs. 155, mobilní telefon vs. pevná linka, 

pracovní den vs. víkend, den vs. noc
¨ Účast celkem 19 evropských států
¤ koordinovala 2 studijní centra v ČR  



Metodika

¨ Prospektivní observační studie 
¨ Místo konání: Královéhradecký a 

Středočeský kraj
¨ Termín konání: duben 2013
¨ V každém z krajů v předem definovaných 

časech provedeno 180 tísňových volání
simulujících žádost o zásah ZZS

¨ Hovory byly náhodně rozděleny podle denní 
doby, dne v týdnu, použití pevné linky nebo 
mobilního telefonu a linky 155 nebo 112... 





Cílová operační střediska

ZZS Středočeského kraje ZZS Královéhradeckého kraje



Metodika

¨ Během každého testovacího hovoru bylo 
zaznamenáváno několik časových intervalů 
prostřednictvím on-line aplikace

¨ Statistická analýza dat byla provedena 
programem Prism 6.0 pro Mac OS X 
(GraphPad, La Jolla, USA)



Časové intervaly



Formuláře pro sběr dat



Souhlasy ZZS



Souhlas GŘ HZS



Informace pro operátory



Počet tísňových volání

Kraj Středočeský Královéhradecký
Počet obyvatel v spádu 
operačního střediska ZZS

2 005 867
(z toho 1 291 811 s 
trvalým bydlištěm)

552 946 (s trvalým 
bydlištěm)

Počet hovorů za měsíc v 
době konání studie (IV/13)

15 229 
(544 za 24 hod)

7 040 
(235 za 24 hod)

Počet hovorů v roce 2012 181 536
(497 za 24 hod)

86 544
(237 za 24 hod)

Zdroj informací PBX computer 
database

NServer SW
(RCS Kladno, s.r.o.)

Kraj Středočeský Královéhradecký
Počet hovorů na ZZS přes 
linku 112 (IV/13)

399 (5,7 %)

Zdroj informací HZS ČR



Výsledky I.

¨ Nebyly zjištěny žádné rozdíly v reakční 
době do prvního kontaktu s operátorem
linky 155 nebo 112
11,9 ± 0,4 vs. 11,5 ± 0,3 s (p = 0,42)

¨ Operátoři linky 155 mohou neprodleně zahájit 
telefonicky asistovanou neodkladnou 
resuscitaci (TANR) a současně aktivovat 
nejvhodnější zásahové prostředky vs. zatímco 
operátoři linky 112 hovor po lokalizaci 
volajícího přepojují na místně příslušnou ZZS



Spojení s operátorem ZZS

11,9 s

62,0 s+

+během hovoru s operátorem 112 provedena pouze lokalizace volajícího



Výsledky II.

¨ Celkový časový interval "vytočení tísňového 
čísla – kontakt se zdravotnickým dispečerem" 
byl kratší při použití přímého čísla 155 
11,9 ± 0,4 vs. 62,0 ± 1,8 s (p < 0,0001)

¨ Průměrný rozdíl mezi použitím obou 
tísňových čísel 50,2 ± 1,9 s

¨ Nejdelší zaznamenané časy spojení
24,5 s přes 155 vs. 117,5 s (!) přes 112 

¨ Nebyly zjištěny žádné rozdíly v délce spojení při 
použití pevné linky nebo mobilního telefonu



Výsledky III.

¨ Žádný z hovorů nebyl přerušen
¨ Žádné volání nemuselo být opakováno
¨ Lokalizační služby poskytované linkou 112 

pracovaly při použití pevné linky spolehlivě, 
zejména při volání z veřejných automatů

¨ Zdrojem chybné lokalizace volajícího byla IP 
(Internet Protocol) telefonie pokud server 
umístěn na odlišné adrese (!)

¨ 1krát byl volající linkou 112 chybně přepojen 
na nesprávnou ZZS (HMP místo KHK)



Mediální kampaň

¨ Průměrný čas dosažení hlášky 0,78 s
¨ Technologický čas do přihlášení operátora 3,82 s

Zdroj: GŘ HZS





Výhoda alternativního spojení



Závěr

¨ Tísňové volání realizované prostřednictvím 
linek 115 i 112 je v ČR velmi spolehlivé

¨ Vzhledem k nutnosti přepojování hovoru je 
použití linky 112 časově náročnější a 
zvyšuje pravděpodobnost chybné 
lokalizace volajícího (nutná kontrola)

¨ Pro případy KPR, kdy (kvalita) přežití závisí na 
dojezdovém čase ZZS, nebude ČRR v ČR 
doporučovat používání linky 112, ačkoliv 
existují výjimky (cizinci, neznalost místa apod.)



Děkuji za pozoronost


