
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZS PAK) je příspěvková 
organizace zřizovaná Pardubickým krajem. Vznikla sloučením bývalých okres-
ních zdravotnických záchranných služeb okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad 
Orlicí a Svitavy v roce 2007. Hlavním úkolem je poskytování zdravotních slu-
žeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 374/2011 
Sb., o zdravotnické záchranné službě. Služba je garantovaná státem 
a je hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.
Zdravotnická záchranná služba se zabývá například příjmem a vyhodnocová-
ním tísňových výzev na lince 155 a od ostatních operačních středisek integro-
vaného záchranného systému, přepravou tkání a orgánů, přepravou pacientů 
neodkladné péče mezi poskytovateli akutní lůžkové péče a dalšími souvisejí-
cími činnostmi.

Výzva
Činnosti ZZS PAK vyžadují spolehlivá a odolná zařízení pro mobilní 
zdravotnickou dokumentaci. Zaměstnanci pro tyto účely donedávna 
využívali tablety Panasonic FZ-G1. Toto řešení bylo na sklonku roku 
částečně nahrazeno tablety ZEBRA, konkrétně modely XSLATE. 
Z dostupného příslušenství bylo využito měkké držadlo (Soft Handle) 
s možností umístění pera digitizéru pro snadnější přenášení tabletu.
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Řešení
Společnost KTTP na konci roku 2020 dodala ZZS PAK odolné tablety 
ZEBRA. Toto řešení se ukázalo jako vhodné vzhledem k potřebě spolehlivého 
a odolného hardwaru, který poskytne zaměstnancům možnost bezproblé-
mově zaznamenávat zdravotnickou dokumentaci v terénu. Tablety ZEBRA 
jsou pro tyto účely ideální z několika důvodů. Jedná se o displej s vysokou 
svítivostí 1 000 NIT, který je dobře čitelný i za přímého slunečního svitu, dále 
pak snadné dotykové ovládání v rukavicích, za deště či při mírném sněžení. 
V neposlední řadě i díky své vysoké výdrži a mobilitě – snadno se s nimi mani-
puluje a pohodlně se přenášejí, což jejich používání zpřístupňuje uživatelům 
i v náročných podmínkách.

Výsledek
Používání tabletů ZEBRA XSLATE a XBOOK z modelové řady L10 je uživatelsky přívětivé, stejně jako práce se systé-
mem a s aplikacemi. Zaznamenávání důležitých zdravotnických záznamů probíhá hladce a rychle. Velká obrazovka, 
intuitivní rozhraní, ovládání v rukavicích je pro potřeby ZZS PAK ideální. Zavedení tabletů splňuje veškerá očeká-
vání a pokrývá všechny potřeby uživatelů.
Společnost ZEBRA, výrobce tabletu, si zakládá na kvalitním a odolném zpracování a zajišťuje dlouhodobou 
životnost a spolehlivost svých zařízení prostřednictvím spolehlivě fungujícího servisního střediska s garantovanou 
dobou opravy deseti pracovních dní.

Přínosy
Důležitým aspektem při výběru nového hardwaru byla jeho vysoká 
spolehlivost, bohatá nabídka příslušenství a zejména rychlý servis 
v případě potřeby. Proto se jasnou volbou staly tablety ZEBRA. ZZS 
PAK nasazením odolných tabletů ZEBRA zefektivnila proces zazna-
menávání a sdílení zdravotnické dokumentace. Uživatelé oceňují 
zejména praktičnost modelu XSLATE s příslušenstvím Soft Handle 
(měkké držadlo), které tablet obohatí o praktické držátko pro přená-
šení tabletu, kam se dá umístit i pero.
Velkou přidanou hodnotou je podpora ze strany KTTP při řešení 
jakýchkoliv požadavků a bezproblémový servis s garancí opravy či 
doručení nového zařízení do deseti pracovních dní od přijetí tabletu 
v servisním středisku.


