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Mimořádná událost

První pomoc

NTČ + 112

Přednemocniční
neodkladná péče

=> ochrana obyvatelstva

Součinnost se
základními složkami IZS

úroveň:
PNP:

- zákonná úprava neodkladná péče

Nemocniční
neodkladná péče

úroveň:

- strategická

- operační  

- taktická  
ostatními složkami IZS
- nosiči, dobrovolníci,       
psychologové

- zdravotní péče

- zákonná úprava

NNP:
- záchranné a likvidační  
práce, urgentní příjmy
- operační řízení

Dana Hlaváčková, MZ ČR, Olomoucký den UM 2006



Systém neodkladné péče

Motto:

= plynulé předávání pacientů z přednemocniční  péče do 
péče nemocniční je rozhodující pro fungování  celého péče nemocniční je rozhodující pro fungování  celého 
systému neodkladné péče

Urgentní příjem           



Urgentní příjem

� první kontakt nemocného se zdravotnickým 
zařízením

� poskytnutí odborné nemocniční péče odpovídající � poskytnutí odborné nemocniční péče odpovídající 
stavu nemocného (intenzivní, resuscitační péče)

� převedení nemocného do další etapy neodkladné 
péče = nemocniční péče



� pracoviště nemocnice, které slouží k optimalizaci 
plynulého přechodu z přednemocniční péče do péče 
nemocniční

Urgentní příjem

nemocniční

� funkce účinného filtru akutních stavů
� bezprostřední ohrožení života (ihned)
� stavy neodkladné (do 2h)
� stavy odložitelné (2-24 h)



� poskytována neodkladná péče všem pacientům, 
kteří ji potřebují bez ohledu na tradiční oborové 
rozdělení medicíny

� hromadný příjem postižených

Urgentní příjem

� hromadný příjem postižených
(havárie, intoxikace, terorismus - CBRNEx) 

� třídící nemocniční centrum poskytující prvotní 
diagnostiku a ošetření ve ZZ



Struktura OUP

Informační úsek

Ambulance

vysokoprahový příjemvysokoprahový příjem
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bezprahový příjem

Lůžková část

Heliport  (fakultní a krajské nemocnice)



Informační úsek
operační středisko

Ambulance

vysokoprahový příjem

Struktura OUP

vysokoprahový příjem
nízkoprahový příjem
bezprahový příjem

Lůžková část

Heliport



Informační úsek

Ambulance

vysokoprahový příjem

Struktura OUP

vysokoprahový příjem
nízkoprahový příjem
bezprahový příjem

Lůžková část

Heliport



Informační úsek

Ambulance

vysokoprahový příjem

Struktura OUP

vysokoprahový příjem
nízkoprahový příjem
bezprahový příjem

Lůžková část

Heliport



Informační úsek

Ambulance

vysokoprahový příjem

Struktura OUP

vysokoprahový příjem
nízkoprahový příjem
bezprahový příjem

Lůžková část

Heliport



Informační úsek

Ambulance

vysokoprahový příjem

Struktura OUP

vysokoprahový příjem
nízkoprahový příjem
bezprahový příjem

Lůžková část

Heliport



RLP+LZZS             RLP+RZP+“PĚŠÍ“

EMERGENCY 
ROOM AMBULANCE

Průchod pacienta urgentním příjmem

ROOM

EXPEKTAČNÍ LŮŽKANL NL
DOMŮNL…nemocniční lůžko



Urgentní příjem a ZZS 1/2

�Co urgentní příjem ZZS nabízí?

� centralizaci akutní péče (1 cíl dojezdu, 1 tým)

�komunikační kanál s KZOS a posádkami ZZS
připravenost týmu�připravenost týmu (diagnóza z terénu)

�možnost doplnění či výměny materiálu
� jednoznačně určené třídící centrum
�eliminaci mezipavilonových převozů ZZS
� základnu pro vzdělávání
� odborné akce



Urgentní příjem a ZZS 2/2

�Co ZZS očekává?

� jednoduché a rychlé předání pacienta

�připravenost týmu UP�připravenost týmu UP

� okamžitou akceschopnost posádky ZZS

� větší časový prostor operátorů KZOS 
(komunikace posádek ZZS přímo s OS UP)

� jeden cíl určení v případě MU



Urgentní příjem a ZZS 1/2

� Co urgentní příjem ZZ nabízí?

� centralizaci akutní péče (1 pracoviště,1 recepce)
� komplexní diagnostiku a zahájení terapie
�multioborové poskytování akutní zdravotní péče�multioborové poskytování akutní zdravotní péče
� zkušený tým
� resuscitační tým pro areál nemocnice
�odlehčení ambulancím ostatních pracovišť
� dostupný OP, komplement
� zázemí intenzivních lůžek
� zázemí expektačních lůžek



Urgentní příjem a ZZS 2/2

� Co urgentní příjem ZZ nabízí?

� kulturu čekání na výsledky vyšetření
� zajištění mezipavilonových převozů
� informační centrum, monitoraci volných kapacit
� centrum pro řízení ZZ (MU)� centrum pro řízení ZZ (MU)
� centrum pro třídění s vyškoleným personálem a 

materiálním vybavením (MU)
� základnu pro pre- a postgraduální vzdělávání
� odborné akce
� ekonomický aspekt – redukce personálu ostatních 

pracovišť, eliminace duplicit vyšetření,…
� zvýšení prestiže ZZ



Urgentní příjem ANO či NE?

�ANO

�ZZS
�zdravotnické zařízení �zdravotnické zařízení 

�NE

�konzervativní přístup kliniků
�strach z nového




