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ÚvodÚvod
Cíl krajského traumatologického plánu (TP):Cíl krajského traumatologického plánu (TP):
►►Organizace zajištění zdravotnické pomoci Organizace zajištění zdravotnické pomoci při řešení MÚ krajepři řešení MÚ kraje
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241/2000
o hospodářských 

opatřeních

Z 239/2000
o IZS

Z 222/1999
o obraně státu

Z 240/2000
krizový zákon

Listina základních 
práv a svobod

Z 20/66 
o zdraví lidu

Z 48/97
o zdr. Poj.

Z 160/92

Z 129/2000
o krajích

Vyhlášky

Legislativní rámec TPLegislativní rámec TP
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
příl.1, C, odst. 3 – Traumatologický plán obsahuje:

a) postupy zajištění neodkladné zdravotnické péče 
a zdravotní pomoci obyvatelstvu nebo osobám 
provádějícím záchranné a likvidační práce, 

b) způsob  zabezpečení zdravotnické pomoci 
evakuovanému a ukrývanému obyvatelstvu

c) zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo 
prostory mimořádné události.
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Kritéria hodnocení TPKritéria hodnocení TP
►► ÚplnostÚplnost
►► Definování klíčových procesůDefinování klíčových procesů
�� Činnost na místě neštěstí a postupy neodkladné péčeČinnost na místě neštěstí a postupy neodkladné péče
�� Koordinace předKoordinace před--nemocniční a nemocniční péče a jejich nemocniční a nemocniční péče a jejich poskytovatelůposkytovatelů
�� Jasná specifikace řetězce řízeníJasná specifikace řetězce řízení

►► Řešení spolupráce s okolními krajiŘešení spolupráce s okolními kraji
►► Zapojení podpůrných a nevládních organizacíZapojení podpůrných a nevládních organizací
►► Celková provázanost a aplikovatelnost plánuCelková provázanost a aplikovatelnost plánu
�� KDO, CO, KDY, JAKKDO, CO, KDY, JAK

Podoba krajských traumatologických Podoba krajských traumatologických plánů v období 03/04plánů v období 03/04

►►Rozšířený telefonní seznamRozšířený telefonní seznam
►►Soubor algoritmů Soubor algoritmů přednemocničnípřednemocniční péčepéče
►►Rozsáhlý dokument typu učební pomůcky Rozsáhlý dokument typu učební pomůcky 
s množstvím definic  a významnou s množstvím definic  a významnou 
analytickou složkou.analytickou složkou.
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Navržená struktura TPNavržená struktura TP
1.1. ÚÚvodnvodníí ustanovenustanoveníí
2.2. Organizace poskytovOrganizace poskytováánníí zdravotnickzdravotnickéé pomocipomoci
3.3. ZZajiajiššttěěnníí aktivace TP paktivace TP přři vyhli vyhlášášeneníí jednotlivých stupjednotlivých stupňůňů

poplachupoplachu
4.4. ZabezpeZabezpeččeneníí zdravotnickzdravotnickéé pomoci evakuovanpomoci evakuovanéému a mu a 

ukrývanukrývanéému obyvatelstvumu obyvatelstvu
5.5. UrUrččeneníí zzáásad ochrany vesad ochrany veřřejnejnéého zdravho zdravíí
6.6. PPřřehled sil a prostehled sil a prostřředkedkůů
7.7. MateriMateriáálnlněě technicktechnickéé zabezpezabezpeččeneníí
8.8. SpojenSpojeníí
9.9. VyhodnocenVyhodnoceníí
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2.2. Organizace poskytování Organizace poskytování zdravotnické pomocizdravotnické pomoci
�� ÚÚkoly a odpovkoly a odpověědnost hejtmana krajednost hejtmana kraje
�� ÚÚkoly operakoly operaččnníího a informaho a informaččnníího stho střřediska IZSediska IZS
�� ÚÚkoly velitele zkoly velitele záásahusahu
�� ÚÚkoly odboru zdravotnictvkoly odboru zdravotnictvíí
�� ÚÚkoly výkonných zdravotnických slokoly výkonných zdravotnických složžek IZSek IZS
�� ÚÚkoly ostatnkoly ostatníích zdravotnických zach zdravotnických zařříízenzeníí
�� ZapojenZapojeníí nevlnevláádndníích organizacch organizacíí a dobrovolna dobrovolnííkkůů

3.3. ZajiZajiššttěěnníí aktivace TP paktivace TP přři vyhli vyhlášášenenííjednotlivých stupjednotlivých stupňůňů poplachu poplachu 
►►Aktivace ve čtyřech stupních Aktivace ve čtyřech stupních ~ ~ stupňům stupňům 
poplachu poplachu ve smyslu vyhlve smyslu vyhlášášky ky č.č. 328/2001 328/2001 
Sb. Sb. 

<10

<100

>100

>1000
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4.4. ZabezpeZabezpeččeneníí zdravotnickzdravotnickéé pomoci pomoci evakuovanevakuovanéému a ukrývanmu a ukrývanéému mu obyvatelstvuobyvatelstvu
►►Přípravná činnostPřípravná činnost
►►Personální zabezpečeníPersonální zabezpečení
►►Materiální zabezpečení Materiální zabezpečení 

6.6. Přehled sil a prostředkůPřehled sil a prostředků
►► PPřřednemocniednemocniččnníí ppééččee
►► NemocniNemocniččnníí ppééččee

5.5. UrUrččeneníí zzáásad ochrany vesad ochrany veřřejnejnéého ho zdravzdravíí
►► AD KHSAD KHS



8

7.7. Materiálně technické zabezpečeníMateriálně technické zabezpečení
►►MTZ MTZ ppřřednemocniednemocniččnníí neodkladnneodkladnéé ppééččee
►►MTZ NemocniMTZ Nemocniččnníí ppééččee
►►ZZáásobovsobováánníí hromadnhromadněě vyrvyráábběěnými lnými lééččivy ivy 
a zdravotnicka zdravotnickéého materiho materiáálulu

►►MTZ epidemiologických opatMTZ epidemiologických opatřřeneníí
►►ZabezpeZabezpeččeneníí krvkrvíí a krevna krevníími derivmi deriváátyty

8.8. SpojeníSpojení

9.9. VyhodnoceníVyhodnocení
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Současný stavSoučasný stav
►►Vytvoření typizovaných TP na základě širší Vytvoření typizovaných TP na základě širší 
diskusediskuse
�� Jednotný přístup, např. dokumentaceJednotný přístup, např. dokumentace
�� Skutečná regionální koordinace řetězce péčeSkutečná regionální koordinace řetězce péče
�� Mezi Mezi -- regionální koordinaceregionální koordinace
�� Podchycení krajových specifikPodchycení krajových specifik

ZávěryZávěry
Vytvořená struktura TP aplikovaná ve čtyřech 

krajích, ALE:

Přetrvávající problémy

– aktivace traumaplánu při události mimo uzemí
kraje (ZZS, zdravotnická zařízení)

– rozdílné úrovně postižení pro stejné poplachové 
stupně

– nejednotná dokumentace ZZS

– chybí společné SOP  
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Děkuji vám za pozornostDěkuji vám za pozornost


