ZZS LK ocenila kolegy i zástupce veřejnosti
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje letos již podruhé předala medaile a pamětní
listy svým zaměstnancům, kolegům z IZS a zástupcům laické veřejnosti. Ředitel Luděk Kramář
na Slavnostním ocenění v liberecké kavárně Pošta ocenil jejich práci a zvláštní přínos pro
záchrannou službu a obyvatele Libereckého kraje.
„Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví, by se v naší každodenní činnosti neobešla
bez velmi těsné spolupráce všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku 155 a většinou
ve velmi zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí
kolotoč. Jejich volání díky technikům přijme operátor. Vyhodnotí získané informace a pošle
další – lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách.
Je to práce plná emocí, někdy zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na čas, počasí, vlastní
problémy – ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do
volání na linku 155 vkládají. Protože, jak jsem říkal již loni, když jedeme my, vždy vezeme
naději, uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Připomněl, že po předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další administrativní kolotoč a že
Slavnostní ocenění záchranářů je tedy poděkování za práci opravdu všem, kdo u Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje pracují.
Zvláštní poděkování záchranné služby letos putuje i dvěma zástupcům laické veřejnosti. „Je
pro nás obzvlášť důležité, protože si uvědomujeme, že právě bez lidí, kteří se první dostanou
k postiženým, by naše práce byla mnohem těžší a nemusela by mít tolik dobrých konců. Máme
profesionální vybavení, profesionální zaměstnance, z nichž každý dělá maximum. Ale zkrátit
dojezdové časy k pacientům už neumíme. O lidském životě a jeho další kvalitě ovšem mnohdy
rozhodují první vteřiny, kdy my na místě prostě být nemůžeme a musíme se spolehnout na
pomoc laiků. V tuto chvíli bych chtěl opravdu ze srdce poděkovat všem, kdo někdy v kritické
chvíli pomohli svým bližním. Oba dnes oceňované jsme vybrali jako jejich zástupce, byli
bychom rádi, kdyby se jejich příběhy stali inspirací pro ostatní,“ řekl Kramář.
Martin Prevužňák a Barbora Kroftová z rukou ředitele krom pamětního listu obdrželi také
samolepu „Pomohl/a jsem zachránit lidský život,“ kterou záchranáři udělují ve výjimečných
případech těm, kdo pomohou bližnímu v nouzi. Martin Prevužňák je zdravotnický laik a přesto
v uplynulém roce dokázal zachránit život muži, kterého přejel vlak. V těžké situaci neztratil
hlavu a dokázal poskytnout první pomoc takovým způsobem, který muži umožnil přežít do
příjezdu profesionálů. Bez jeho okamžité reakce a bez jeho pomoci by muž patrně nežil.
Barbora Kroftová se na slavnostním předávání ocenění se svým zachráněným dokonce potkala
a dostala od něj krásnou kytičku. Život mu pomohla zachránit telefonátem na operační
středisko, perfektním nahlášením potřebných informací a následnou organizací záchranných
prací a resuscitace.

