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Traumatologické plány v EU
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Úvod
 Rizika a současná






situace (CBRNE)
Medical intelligence
Bioterorismus
Problémy budování
efektivního
záchranného systému
(komunikace)
Evropský systém
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Riziko
 Riziko je nebezpečí vzniku nepřijatelných




dopadů vyvolaných pohromou. Je to skutečnost, že
vznikne nebo může s určitou pravděpodobností
vzniknout událost nebo soubor událostí, které zcela
mění původně předpokládaný stav či vývoj
chráněných zájmů státu z hlediska jejich celistvosti a
funkce. Je určeno ohrožením od daného jevu a
zranitelností chráněných zájmů státu (životů a zdraví
lidí, majetku, životního prostředí, společnosti, státu)
v daném místě a v daném časovém intervalu, tj. je
místně a časově specifické.
Riziko je úměrné ohrožení, technické zranitelnosti a
zranitelnosti vyvolané počtem lidí.
Riziko = ohrožení x zranitelnost.
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Ohrožení
 Ohrožení danou pohromou je určeno velikostí jevu,

kterou lze očekávat v daném místě za specifikovaný
časový interval s pravděpodobností rovnou
stanovené hodnotě. Není-li určeno jinak, tak
s pravděpodobností výskytu jevu větší nebo
rovnou 0.05 za rok pro časový interval sto let.
Pozn.: pro klasifikaci některých pohrom existují
stupnice založené na jejich fyzikální velikosti i
stupnice založené na ocenění velikosti jejich dopadů
podle popisných znaků.
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Kategorie nouzové situace
 míra závažnosti nouzové situace z hlediska jejich

dopadů na chráněné zájmy státu. Závisí na době
trvání, intenzitě dopadů pohromy, velikosti oblasti
zasažené dopady pohromy a na množství lidí
zasažených dopadem pohromy.








0: zanedbatelné z hlediska života občana,
1: nedůležité z hlediska občana,
2: důležité z hlediska občana,
3: závažné z hlediska společnosti,
4: velmi závažné z hlediska společnosti,
5: ohrožující existenci či podstatu společnosti.
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Odezva na nouzovou situaci
Má za cíl:
 stabilizaci situace v postižené oblasti a jejím okolí,
 zamezení a případně alespoň omezení dalšího rozvoje
nouzové situace,
 zamezení a zmírnění dopadu na lidi, majetek, životní prostředí
a lidskou společnost.
 U pohrom, které jsou předvídatelné a nebo vznikají pozvolna
lze stanovit několik vývojových fází (stavů) a dle nich
rozdělit odezvu (zásah) a její přípravu do několika etap:
 bdělost – varování,
 pohotovost,
 vlastní zásah.
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Krizový plán
 Krizový plán je základní podklad pro implementaci



cílů krizového řízení. Stanovuje postupy pro
předcházení pohromám, postupy na zvládnutí
kritických situací s přijatelnými ztrátami a zdroji a
postupy na zajištění obnovy a dalšího rozvoje státu.
Obvykle se zpracovávají tři druhy plánů, a to:
 krizový plán území,
 krizový plán úřadu státní správy,
 krizový plán ústředního úřadu státní správy (v ČR tzv.
soubor typových plánů).
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Spolupráce různých složek IZS (%)
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Independent
persons

Civil
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Firemen
Rescue
Service

Community
services
M ilitary
Police

Authorities
City police
Medical
Rescue
Service
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EU
 Evropský Parlament
 Evropská Komise
 Komisař pro Zdraví a ochranu




spotřebitele
Direktorát DG Sanco, Health protection
ECDC
HEOF (Health emergency operation facility)
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Evropská legislativa
 Evropské právo a legislativní úpravy

bývají nejčastěji spojovány s rámcovými
nebo prováděcími směrnicemi a jejich
transpozicí do národního práva. Unijní
právní systém je však daleko
komplexnější a bezpečnost pracovních
systémů a výrobků zajišťuje také
nařízeními, která jsou pro členské státy
závazná i bez jejich transpozice do
národních norem.
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Směrnice (Directive)
 Je závazná pro členské státy, které jsou

povinny ji k určitému datu transponovat
do svého národního práva tak, aby byl
zajištěn výsledek, který je ve směrnici
definován, tj. dát národní formu
evropsky harmonizovanému obsahu.
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Nařízení (Regulation)


Je obecně závazné jak na úrovni ES, tak i
jednotlivých členských států, a to i pro právnické a
fyzické osoby pod jejich jurisdikcí. Platí přímo a ve
všech členských státech od momentu vstupu v
platnost a ve znění obsaženém v Úředním listu.
Orgány členského státu jsou povinny ho vymáhat
aniž by ho nějakým formálním aktem transponovaly
do svého národního práva nebo mu dávaly jakoukoli
národní interpretaci.
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Principy I.
 Dobře vybudovaný systém péče o

poraněné redukuje mortalitu a morbiditu
 Traumatologický plán
 Výběrový: pouze některá zařízení regionu
 Všezahrnující
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Principy II.
 Rychle rozmístitelné týmy v odpovědi

na katastrofu
 Modulární design s maximální flexibilitou
 Zlepšení lokální kapacity systému
 Společná cvičení a příprava
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Nové schopnosti systému
 Rozvoj “zaměnitelných” lékařských trauma

týmů

 Schopnost reakce „na míru“

– Výstavba blokového systému:
modulární, rychlý, on-demand
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Posilové prvky: k zvýšení kapacity










Biologický tým
Tým pro krevní deriváty
ORL tým
Oční tým
Tým hrudní/cévní
chirurgie
Tým rychlé odpovědi pro
mentální zdraví
NBC tým
Tým pro aspekty zevního
prostředí
Radiologický tým












Dekontaminační tým
Porodnický tým
Gynekologický tým
Tým pro infekční choroby
Pediatrický tým
Urologický tým
Neurochirurgický tým
Tým primární péče
Tým pro nukleární nehody
Radioanalytický
vyhodnocovací tým

Celkem - 120 různých modulů
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Standardy odpovědi podle typu

8 minut – městská oblast
10 minut – příměstská oblast
12 minutes – polo-vesnická oblast
20 minut - vesnická oblast
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Projekce do našich podmínek
 Traumatologické plány nemocnic a

krajů by měly přesně popsat postupy při
vzniku hromadného postižení zdraví
(HPZ), a to včetně návazné péče v
nemocničních zdravotnických
zařízeních (ZZ) a včetně případné
aktivace integrovaného záchranného
systému.
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Provázanost
 zlepšování připravenosti v rámci přednemocniční


péče
Nezbytnost návazné nemocniční péče
 kontaktní místa pro hlášení
 příjmová místa (tj. prostor pro hromadný příjem



postižených).
značit a dostatečně vybavit pro příjem minimálně takového
počtu pacientů, který je uveden v traumatologickém plánu
oblasti (materiál, přístroje, nosítka, lůžka …).

 dostupnost a návaznost diagnostických a léčebných
procesů v daném zařízení.
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Specifické aspekty
managementu biologické události
Krizový štáb
(Ministři,…)
Biologická expertní
skupina
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Globální epidemiologické
problémy primárního charakteru
 Pandemie AIDS
 Pandemie chřipky
 Anthrax
 Epidemie SARS
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Infekční choroby jako riziko
záplav v ČR
 Virová hepatitida A
 Leptospirózy
 Úloha masmédií
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Otázky??

30

?
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