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1. Přednemocniční péče (ZZS)

2. Neodkladná nemocniční péče (OUP)

Neodkladná péče – 3 etapy

2. Neodkladná nemocniční péče (OUP)

3. Následná nemocniční péče (lůžková část)



Systém neodkladné péče 

PNP

NNP



Nemocniční neodkladná péče

Kdo ji poskytuje?

Definice:
� cílové nemocnice, které svou strukturou, druhem a

rozsahem poskytované zdravotní péče a vybavenostírozsahem poskytované zdravotní péče a vybaveností
jsou odborně způsobilé k poskytování zdravotní péče
stavům ošetřených v rámci PNP.
� Jediným vhodným centrem pro poskytování NNP je

urgentní příjem



Urgentní příjem

� první kontakt nemocného se zdravotnickým 
zařízením

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

� převedení nemocného do další etapy neodkladné 
péče = nemocniční péče



Mimořádná událost

� škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy a také havárie, které 
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 
prací.prací.

� bezpečnostní riziko 
� nevojenského ohrožení obyvatelstva
� vojenského ohrožení obyvatelstva



Krizová připravenost

� stav schopnosti ZZ zajistit nezbytnou zdravotní péči 
obyvatelstvu místně příslušného správního celku při 
mimořádných událostech a za krizových situací

� mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav 
nebezepečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení 
státu

Krizová situace



Krizové řízení

� souhrn řídících činností příslušných orgánů zaměřených 
na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 
plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 
prováděných v souvislosti s řešením krizové situace

� pracovní orgán ředitele pro řešení MU a krizových stavů 
ve smyslu krizové a branné legislativy

Krizový štáb



Centra třídění (TRIAGE)

� funkční a třídící centrum s volnými přístupovými a 
odsunovými cestami do cílových funkčních jednotek 
v čele s erudovaným personálem



TRIAGE

� Třídění v PNP (ZZS) = primární (sekundární) triage
� vedoucí lékař zásahu – první RLP na místě události do příjezdu 
ředitele či jeho zástupce

� Třídění v NNP (OUP) = sekundární (terciární) triage
� vedoucí lékař zásahu - lékař ER – primář, zástupce pro LP
� kompetence vedoucí lékař dle místa třídění



Nemocnice 
a mimořádná událost

� zajistit plynulost poskytované odborné 
zdravotní péče všem postiženým osobám 
následkem mimořádné události
� v režimu hromadného příjmu těchto osob 

zajistit následnou péči podle charakteru zajistit následnou péči podle charakteru 
postižení zdraví
� nemocnice vypracovává vlastní scénáře řešení 

zdravotních následků
� mimořádných událostí (traumaplán nemocnice) 
� krizových stavů (krizový plán nemocnice) 



Traumatologický plán

� plánem okamžité reakce zdravotnického zařízení 
na vzniklou MU s cílem minimalizovat následky na 
zdraví obyvatel

� je součástí Havarijního plánu kraje

� po dobu mimořádné události se nemocnice stává 
jednou ze složek IZS  kraje pro poskytování 
specializované zdravotní péče obyvatelstvu 



� stanovuje v rámci krizové připravenosti zdravotnictví 
postup zaměstnanců nemocnice v případě 
mimořádné události pro příjem většího počtu 
nemocných a zraněných osob

Traumatologický plán

nemocných a zraněných osob



Aktivace traumaplánu

PNP

NNP



Aktivace traumaplánu

operační středisko 
ZZS

operační středisko
OUP



Informační úsek

Ambulance

Struktura OUP

vysokoprahový příjem
nízkoprahový příjem
bezprahový příjem

Lůžková část



Aktivace TP
� Svolání krizového štábu
� Období reakce
� OUP – vedoucí lékař
� Aktivace KŠ a TP jednotlivých pracovišť
Přenos informací� Přenos informací
� Telefonicky, radiofonní

(Období poskytování pomoci)
(Likvidace následků)





AKTIVACE TP = 4000
přijmu hovor:



DISPEČINK OUP FNO

DISPEČINK ZZS OK

MONITORACE AKTIVACE TP FNO   

POČET 
POSTIŽENÝCH

REŽIM PŘÍJEZDU 
POSTIŽENÝCH

DISPEČINK ZZS OL

Schéma činnosti operačního střediska OUP

OPERAČNÍ STŘEDISKO ZZS 

OPERAČNÍ STŘEDISKO OUP 

SVOLÁNÍ ČLENŮ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU

MONITORACE 
VOLNÝCH OP

MONITORACE 
VOLNÝCH LŮŽEK 

KRIZOVÝ ŠTÁB 

VEDOUCÍ LÉKAŘ ZÁSAHU

KOORDINACE 
ČINNOSTI VYŠ. 
KOMPLEMENTU

KOORDINACE 
ČINNOSTI TÝMŮ

OUP A KLINIK

AKTIVACE TP FNO   
A KLINIK

DIAGNOSTICKÝ 
KOMPLEMENT

VEDENÍ KLINIK

PROVOZNÍ ÚSEK



KRIZOVÝ ŠTÁB FNO

ZZS OK DISPEČINK OUP

VEDOUCÍ LÉKAŘ
ZÁSAHU

TECHNICKO 
PROVOZNÍ

ŘÍZENÍ DOPRAVY 
VE FNO

ZZS OL

Schéma přenosu 
informací

OPERAČNÍ STŘEDISKO OUP

CENTRUM TŘÍDĚNÍ
POSTIŽENÝCH

ZÁSAHU

DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ ÚSEK

PROVOZNÍ
ZÁZEMÍ

VE FNO



Aktivace TP
� Období poskytování pomoci
� Centra třídění a personální složení
� Triage raněných a postižených
� Dokumentace a evidence postižených, identifikace
� Dostupnost lůžkové kapacity FN
� Dispozice operačních týmů
� Management krve

Logistické zabezpečení
� Management krve
� Logistické zabezpečení
� Zajištění běžného provozu
� Doprava
� Bezpečností agentura, Městská policie
� Úklidová služba
� Podpora pracovních týmů
� Média
� Pozůstalí, příbuzní



Dopravní situace 

ve FN
při aktivaci  

traumaplánu

� jednosměrný provoz

� jednoduchý průjezd

� systém „vylož a jeď“



TRIAGE RANĚNÝCH

n OKAMŽITÝ ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ VÝKON
– ER
– RTG, USG, CT – COS (OP 9-10)
– krevní převody vitální indikace

n POMOC DO 1 HODIN
– ER, čekárna traumatologie
– RTG, USG, CT – JIP (KAR, DOSPÁVACÍ HALA, IPCHO) – COS

n POMOC ODLOŽITELNÁ
– hala expektačních lůžek - imobilní
– centrální hala – mobilní
– observace, diagnostika

n SMRT
– pietní místnosti



Aktivace traumaplánu
� TRIAGE DLE TYPU POŠKOZENÍ

� TRAUMATA
o OUP + JIRP + chirurgické obory + komplement + transfúzní

� POPÁLENINY, POLEPTÁNÍPOPÁLENINY, POLEPTÁNÍ
o OUP + JIRP + chirurgické obory + komplement + transfúzní

� INTOXIKACE
o OUP + JIRP + interní obory + komplement + transfúzní odd.





PŘÍJEM POSTIŽENÝCH CESTOU OUP

TRIAGE IHNED DO 1 
HOD

DO 3 
HOD

CELKEM

ER 4 4 2 10

ER 6 10 2 18

ČEKÁRNA
imobilní

5 5 11 21

CENTRÁL
NÍ HALA 
mobilní

10 10 11 31

CELKEM 25 29 26 80



BALÍČEK PRO TRIAGE VE FNOL

+  IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMEK



OOPP



Biobox
Dekontaminace

FNOL 
2009?



Ověření zásad TP v praxi

� Nácvik

� Hromadné neštěstí



Ověření zásad TP v praxi

� Hromadné neštěstí

� Vlak u Brodku u Přerova
� Aktivace TP OUP – do 45 minut 42 zaměstnanců a 

pracovišti (z 52)….81 %pracovišti (z 52)….81 %

� Vlak u Studénky
� Aktivace OUP – do 30 minut 48 zaměstnanců na 

pracovišti (z 52)….92 %
� Pohotovost 12 OP, 16 pracovišť do 30 min.



Ověření zásad TP v praxi

� Nácvik

� Logistické cvičení 1+2
� Připravenost k aktivaci TP
� do 60 vteřin zaměstnanci OUP 90% 96 %
� pracoviště ve FNOL 97% 94 %

� Prověření znalostí (postup při aktivaci, obálka MU)
� Úspěšnost 77 % 94%

� Celkové výsledky
� Schopnost plně aktivovat TP pracoviště 56 % 79 %
� Neschopnost aktivovat TP pracoviště 44 % 21 %



Ověření zásad TP v praxi

� Nácvik

� Logistické cvičení provozní odbor
(mimo PČR, MP Olomouc, spojovatelky FNOL)

� Připravenost k aktivaci TP
� do 60 vteřin zaměstnanci OUP 80%
� pracoviště ve FNOL 20%

� Prověření znalostí (postup při aktivaci, obálka MU)
� Schopnost plně aktivovat TP pracoviště 79 %
� Neschopnost aktivovat TP pracoviště 21 %



Ověření zásad TP v praxi - závěr

� správně vytvořený traumatologický plán je 
předpokladem pro úspěšné zvládnutí 
mimořádné události

nácvik – nácvik – nácvik …� nácvik – nácvik – nácvik …

� vyškolené týmy

� rutina



DDDĚĚĚKUJI VÁM ZA POZORNOSTKUJI VÁM ZA POZORNOSTKUJI VÁM ZA POZORNOST


