
Jaromir  Barón  von  Mundy  
	Zakladateľ prvej Rýchlej zdravotnej pomoci 

na základe prednášky prof.Dr.Walter Mauritz, PhD 



Ñ Predstaviť  úlohu  jednotlivca  
vo  zdraví  verejnosti	

Ñ Uviesť  spôsoby  akými  možno  
dosiahnuť  zmeny	

Ñ Poukázať  na  našu  históriu	

Cieľ	



Ñ 	Narodil  sa  3.októbra,  1822  na  zámku  
Veveří  pri  Brne,  na  jednom  z  5  zámkov  
jeho  otca  	

Ñ Najmladší  syn  baróna  Johanna  von  
Mundy  a  Isabella,  gróTy  Kálnoky  	

Detstvo	



Ñ Hovoril  nemecky,  česky,  maďarsky,  a  dokonca  
sa  naučil  (spoločne  so  svojím  bratom)  rómsky,  
jazykom  miestnych  cigánov.  Dostal  doma  
klasické  vzdelanie  (latinsky,  francúzsky,  
taliansky,  rusky,  anglicky).  Na  konci  plynule  
hovoril  12  jazykmi  (vrátane  perzštiny  a  
ďalších  východných  jazykov).	

Vzdelanie	



Ñ 	 Jún  1859:  povolaný  do  
Piemontu  v  Taliansku  a  
poverený,  organizáciou  
zdravotníckej  služby  v  
rakúskej  armáde  počas  vojny  
proti  Taliansku  a  Francúzsku	

Ñ  24.júna  1859:  Bitka  o  
Solferino:  40.000  obetí  (ďalšie  
40.000  zomrelo  počas  
nasledujúcich  8  týždňov)  -‐‑  
najkrvavejšia  bitka  19.  
storočia.	

Vojenská  medicína	



Ñ Henri  Dunant  sa  rozhodol  sa  
konať  (-‐‑  Ženevský  dohovor);  
Mundy  podporoval  Dunanta  a  
stali  sa  dobrými  priateľmi	

Ñ  1864:  Mundy  strávil  mesiace  na  
príprave  konferencie  v  Paríži  
kde  sa  mala  prijať  dohovor  o  
pravidlách  vedenia  vojny.  Jeho  
znalosť  jazykov  a  jeho  
schopnosti  hovorcu  prispeli  k  
úspechu:  Ženevská  konvencia  
bola  prijatá  v  roku  1864	

Ñ  Čítajte  bližšie:  hkp://
encyklopedia.sme.sk/c/893900/
dunant-‐‑henry.html	

Ženevská  konvencia	



Vojenské  lekárstvo	
Ñ  1876-‐‑1877:  vojna  medzi  Srbskom  a  Tureckom;  hlavný  lekár  pre  
Srbsko	

Ñ  1877-‐‑1878:  vojna  medzi  Ruskom  a  Tureckom,  vedúci  
vojenského  zdravotníctva  pre  Rusko	



Ñ 	 Počas  predstavenia  "ʺHoffmannových  poviedok"ʺ  od  
Offenbacha  večer  08.12.1881,  vypukol  oheň  vo  Viedenskom  
Ring  divadle.  Speváci  utiekli  cez  javištný  východ,  ale  
publikum  (n  =  1760)  ostalo  uväznené  v  tme  divadla.  Hlavný  
divadelný  východ  sa  dal  otvoriť  jedine  smerom  dovnútra.  
Preto  prví,  ktorí  dobehli  k  vstupu  nemohli  otvoriť  dvere  proti  
davu  pre  tlačenicu  za  nimi.  Mnohí  spadli  a  boli  udupaní  k  
smrti  alebo  sa  udusili.	

Požiar  
v  
divadle	



Ñ 	 When  told  about  the  fire  Mundy  knew  that  the  time  had  
come:  For  years  he  had  argued  that  Vienna  needed  an  
institution  providing  first  aid  by  physicians  and  medically  
trained  personnel  anywhere  –  in  the  streets,  in  offices,  in  
homes  and  in  ambulances  on  the  way  to  the  hospital.  	

The  Fire	



Ñ 	Mundy  založil  "ʺWiener  Freiwillige  
Rekungsgesellschaft“  (Dobrovoľnú  
záchrannú  spoločnosť  vo  Viedni)  
spolu  s  Hansom  grófom  Wilczekom  
(1837-‐‑1922),  bohatým  vlastníkom  
pôdy,  poskytol  finančné  prostriedky  a  
priestory  vo  svojom  paláci)  a  Edward  
gróf  Lamezan  (1835-‐‑1903),  právnik  a  
sudca,  predseda  mestského  súdu,  
poskytol  fondy  a  styky)	

Dec.  9th,  1881	



 1  nosidlá  (s  alebo  bez  koliesok),  k  
dispozícii  na  každej  policajnej  
stanici	

 2  asistenti  (Sanitaetsgehilfe)  na  
každej  policajnej  stanici,  
zodpovedný  za  dopravu  chorých  
alebo  nakazených  ľudí,  a  
prepravu  mŕtvol	

 1  koňom  ťahaný  vozík  pre  
nakazených  ľudí  v  každej  
okresnej  kancelárii	

 Zamestnanci  nemali  žiadne  
formálne  školenia,  žiadne  plány  a  
zariadenia  pre  katastrofy	

Záchranná  služba  pred  
Mundym	



 Získavanie  zdrojov,  
propagácia	

 Kúpa  zariadení,  úprava  
priestorov	

 Profesori  zo  Všeobecnej  
fakultnej  nemocnice  poskytli  
finančnú  a  logistickú  podporu	

 Študenti  lekárskej  fakulty  boli  
vyškolení  v  poskytovaní  prvej  
pomoci  a  bezpečnej  doprave  
chorých	

Prvé  roky	



Ñ 	 01.05.1883:  otvorenie  
prvej  stanice;  priame  
telefónne  linky  na  
políciu;  nemocnice  
telegraficky  hlásili  
počet  dostupných  
lôžok  dvakrát  denne;  4  
automobily  -‐‑  prvý  EMS  
celosvetovo  sa  stal  
skutočnosťou	

Ñ  02.05.1883:  prvý  zásah	

Prvé  roky	



Ñ  Spoločnosť  posiela  dobre  
vybavené  lekárske  tímy  na  
miesta  katastrof:	
Ó  zemetrasenie  v  Ľubľane  1895	
Ó  povodeň  v  Prahe  1897	
Ó  zemetrasenie  v  Messine  na  
Sicílii  1908	

Medzinárodné    
pôsobenie	





Ñ 	 05.03.1893:  Mundy  odstúpil  z  funkcie  
sekretára,  uviedol  "ʺzlé  zdravie"ʺ  ako  
dôvod  -‐‑  spoločnosť  neprijala  jeho  
rezignáciu,  ale  poskytla  mu  možnosť  
"ʺodísť,  kým  sa  neobnoví  jeho  zdravie“	

Ñ  23.8.  1894:  Mundy  sa  zastrelil  s  
pištoľou;  dôvody?	

Ñ  25.8.  1894:  pochovaný  v  čestnom  
hrobe  na  Zentralfriedhof  vo  Viedni	

Smrť  Mundyho	



Ñ 	 1890-‐‑1900:  spoločnosť  pomohla  vytvoriť  podobné  združenia  v  
rôznych  mestách  v  Monarchii  (Linz,  Klagenfurt,  Salzburg  
Praha,  Brno,  Lemberg,  Krakow,  Budapešť,  Czernowi�,  Terst)  a  
mimo  Ríše  (Johannesburg,  Kyjev,  Odesa,  Petrohrad,  Varšava).  
Tieto  spoločnosti  boli  prvé  EMS  na  svete.	

Ñ  Žil  v  hoteloch  s  miernymi  cenami  a  nikdy  sa  neoženil	
Ñ  Hoci  mal  veľa  známych  a  priateľov  on  sám  zomrel  chudobný,  
minul  väčšinu  vlastných  peňazí  na  zlepšenie  starostlivosti  o  
chudobných	

Ñ  Dnes  je  takmer  zabudnutý  (iba  4  papiere  na  ňom,  2  české,  2  
rakúskej)	

Mundyho  odkaz	




