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Nemocnice Bánovce Nemocnice Bánovce –– 3.súkromná nemocnica 3.súkromná nemocnica 
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Bánovce nad BebravouBánovce nad Bebravou



17. storočie  17. storočie  -- mestský špitál mestský špitál -- XenodochiumXenodochium
19. storočie  19. storočie  -- malá miestna nemocnica (1880)malá miestna nemocnica (1880)
20.Storočie  20.Storočie  -- vojenský lazaret (zač. 20. storočia)vojenský lazaret (zač. 20. storočia)

ÚNZ          ÚNZ          -- poliklinika (50. roky)poliklinika (50. roky)
-- gynekolog.gynekolog.--pôrodníckepôrodnícke odd. (1953)odd. (1953)

OÚNZ        OÚNZ        -- interné a detské odd. (1957)interné a detské odd. (1957)
-- nová budova polikliniky (1987)nová budova polikliniky (1987)
-- doliečovacie oddelenie (1989)doliečovacie oddelenie (1989)
-- chirurgia a ARO chirurgia a ARO -- OAIM (1990)OAIM (1990)

NsPNsP -- od r.1992od r.1992
21.storočie   21.storočie   -- Mestská nemocnica s Mestská nemocnica s poliklpolikl.  (2003).  (2003)

-- NEMOCNICA Bánovce             (2006)NEMOCNICA Bánovce             (2006)



BezpečnostnýBezpečnostný aa obrannýobranný systémsystém vv štáteštáte jeje
naviazanýnaviazaný nana jednotlivéjednotlivé jehojeho podsystémypodsystémy..

VV tomtotomto systémesystéme majúmajú svojesvoje nezastupiteľnénezastupiteľné miestomiesto
ústavnéústavné zdravotníckezdravotnícke zariadeniazariadenia (nemocnice),(nemocnice),
ktoréktoré zabezpečujúzabezpečujú zz častičasti ii neodkladnúneodkladnú aa vv plnomplnom
rozsahurozsahu následnúnáslednú zdravotnúzdravotnú starostlivosťstarostlivosť..



Krízové javy vKrízové javy v čase ohrozenia bezpečnosti štátučase ohrozenia bezpečnosti štátu sú v sú v 
legislatíve SR definované ako:legislatíve SR definované ako:
qq núdzový stav,núdzový stav,
qq výnimočný stav,výnimočný stav,
qq vojnový stav,vojnový stav,
qq vojna.vojna.

Krízové javy mimo času vojny aKrízové javy mimo času vojny a vojnového stavuvojnového stavu ::
qq prírodne katastrofy,prírodne katastrofy,
qq technologické havárie,technologické havárie,
qq priemyselné havárie,priemyselné havárie,
qq havárie s charakterom narušenia ekologickej  havárie s charakterom narušenia ekologickej  

stability,stability,
qq prevádzkové havárie,prevádzkové havárie,
qq dopravné nehody,dopravné nehody,
qq úmyselné konanie človeka aúmyselné konanie človeka a ďalšie.ďalšie.



qqPohotovostná a záchranná zdravotná službaPohotovostná a záchranná zdravotná služba
qqVzdelávanie, cvičenia, simulované zásahyVzdelávanie, cvičenia, simulované zásahy
qqAktivácia = Reakcia na mimoriadnu udalosťAktivácia = Reakcia na mimoriadnu udalosť
qqMobilizácia síl a prostriedkovMobilizácia síl a prostriedkov
qqNeodkladná zdravotná starostlivosťNeodkladná zdravotná starostlivosť
qq Logistika, doprava, preprava, MTZLogistika, doprava, preprava, MTZ
qqRiadiaca a koordinačná štruktúra Riadiaca a koordinačná štruktúra –– krízové štábykrízové štáby
qqTok informáciíTok informácií
qqKomunikácia prednemocničného spojeniaKomunikácia prednemocničného spojenia
qqNemocničné zabezpečenieNemocničné zabezpečenie
qqPsychosociálna podpora postihnutýmPsychosociálna podpora postihnutým
qqVzťahy s verejnosťouVzťahy s verejnosťou

Model krízového riadenia vModel krízového riadenia v systéme zdravotníckeho zabezpečenia:systéme zdravotníckeho zabezpečenia:

Vyhodnocovanie, spätná väzba, obnovaVyhodnocovanie, spätná väzba, obnova

PLÁNOVANIEPLÁNOVANIEPREVENCIAPREVENCIA



MZ SRMZ SR
odbor odbor krízovéhokrízového riadeniariadenia

SHM na SHM na zabezpečeniezabezpečenie činnosti činnosti zdravotnejzdravotnej starostlivosti:starostlivosti:
KrízovýKrízový štáb MZ SRštáb MZ SR OperačnéOperačné strediskostredisko ZZS SRZZS SR
ImunaImuna PharmPharm, a.s., a.s. NárodnáNárodná transfúznatransfúzna službaslužba
ÚradÚrad verejnéhoverejného zdravotníctvazdravotníctva Slovenský červený Slovenský červený krížkríž
Sklady Sklady mobilizačnýchmobilizačných rezerv rezortu MZ SRrezerv rezortu MZ SR

8 8 odborovodborov krízovéhokrízového riadeniariadenia zdravotníctvazdravotníctva vv jednotlivých jednotlivých krajochkrajoch
SR:SR:
BratislavaBratislava TrnavaTrnava NitraNitra TrenčínTrenčín
ŽilinaŽilina B. BystricaB. Bystrica PrešovPrešov KošiceKošice

5959 subjektovsubjektov hospodárskejhospodárskej mobilizáciemobilizácie (SHM)(SHM) –– lôžkovýchlôžkových
zdravotníckychzdravotníckych zariadenízariadení::
6 6 zariadenízariadení ss celoštátnouceloštátnou pôsobnosťoupôsobnosťou

12 12 fakultnýchfakultných nemocnícnemocníc
8 8 špecializovanýchšpecializovaných nemocnícnemocníc

33 všeobecných nemocníc33 všeobecných nemocníc

OstatnéOstatné zdravotníckezdravotnícke subjektysubjekty::
-- všeobecné nemocnice všeobecné nemocnice celkovejcelkovej sietesiete nemocnícnemocníc
-- ambulantnéambulantné zdravotníckezdravotnícke zariadeniazariadenia všeobecnejvšeobecnej

aa špecializovanejšpecializovanej medicínymedicíny

OrganizáciaOrganizácia krízovéhokrízového riadeniariadenia rezorturezortu zdravotníctvazdravotníctva SRSR::



qq platnou legislatívou,platnou legislatívou,
qq rezortným riadiacim a organizačným   rezortným riadiacim a organizačným   

zabezpečením szabezpečením s vlastnou štruktúrou,vlastnou štruktúrou,
qq personálnym zabezpečením,personálnym zabezpečením,
qq vecným, materiálnym a technickým  vecným, materiálnym a technickým  

zabezpečením,zabezpečením,
qq finančným zabezpečením,finančným zabezpečením,
qq záchrannou zdravotnou službou,záchrannou zdravotnou službou,
qq štruktúrou aštruktúrou a systémom zdravotníckych systémom zdravotníckych 

zariadení vzariadení v rámci zdravotnej starostlivosti.rámci zdravotnej starostlivosti.

Systém  zdravotníckeho  Systém  zdravotníckeho  zabezpečenia je zabezpečenia je 
tvorený:tvorený:



PrePre oblasťoblasť krízovéhokrízového riadenia,riadenia, plánovaniaplánovania
aa postupovpostupov riešeniariešenia situáciísituácií pripri krízovýchkrízových
javochjavoch vypracovávajúvypracovávajú nemocnicenemocnice svojesvoje
vnútornévnútorné krízovékrízové normynormy -- plányplány::
qq traumatologický plán,traumatologický plán,
qq toxikologický plán,toxikologický plán,
qq epidemiologický,epidemiologický,
qq pandemickýpandemický,,
qq krízový plán,krízový plán,
qq havarijný plán,  havarijný plán,  
qq evakuačný plán ...evakuačný plán ...



NemocnicaNemocnica BánovceBánovce aa príkladypríklady účastiúčasti nana
riešeníriešení následkovnásledkov mimoriadnychmimoriadnych udalostíudalostí::
ViacnásobnýViacnásobný výbuchvýbuch vovo VOPVOP NovákyNováky ((22..33..20072007 1616::1515––1616::2828))
-- vv priebehupriebehu 2020 minútminút odod oznámeniaoznámenia „na„na otvorenieotvorenie

dverí“dverí“ pripravenosťpripravenosť nana príjempríjem pacientov,pacientov,
-- ošetrenieošetrenie 2020 dovezenýchdovezených pacientovpacientov..

ZrážkaZrážka vlakuvlaku ss autobusomautobusom vv PolomkePolomke ((2121..22..20092009 0909::0404))
-- pripravenosťpripravenosť 2020 lôžoklôžok..

PohodaPohoda 20092009,, TrenčínTrenčín ((1818..77..20092009 1515::5252))
-- popo „otvorení„otvorení dverí“dverí“ dovezenýchdovezených bolobolo 1010 ľahkoľahko
zranenýchzranených pacientov,pacientov, zz tohotoho 11 ostalostal nana pozorovaniepozorovanie..



NemocniceNemocnice BánovceBánovce aa príkladpríklad účastiúčasti nana
nácvikunácviku –– cvičenícvičení riešeniariešenia následkovnásledkov
mimoriadnejmimoriadnej udalostiudalosti::
SimulovanéSimulované taktickétaktické cvičeniecvičenie –– zásahzásah
HaZZHaZZ -- vznietenievznietenie výťahovejvýťahovej šachtyšachty
2727..55..20082008,, 1313::0000::
-- 112112
-- aktiváciaaktivácia IZSIZS -- zásahzásah HaZZHaZZ,, ZZSZZS aa PZ,PZ,
-- aktiváciaaktivácia havarijnéhohavarijného plánuplánu nemocnice,nemocnice,
-- evakuáciaevakuácia pacientovpacientov aa personálu,personálu,
-- spätnáspätná väzbaväzba..



MožnostiMožnosti
RiešeniaRiešenia

RozhodnutiaRozhodnutia

Zámery a ideyZámery a idey Pripravenosť Pripravenosť 
zdravotníctva na zdravotníctva na 

riešenie krízových riešenie krízových 
javovjavov

-- vývoj krízových javov,vývoj krízových javov,
-- komplexnosť a kompatibilita legislatívy,komplexnosť a kompatibilita legislatívy,
-- diskusia o vytvorení nadrezortného krízového    diskusia o vytvorení nadrezortného krízového    

koordinačného orgánu,koordinačného orgánu,
-- optimalizácia štruktúry krízového riadenia rezortu    optimalizácia štruktúry krízového riadenia rezortu    

zdravotníctva,zdravotníctva,
-- krízové plány pripravenosti nemocníc,krízové plány pripravenosti nemocníc,
-- dostupnosť zdravotnej starostlivosti,dostupnosť zdravotnej starostlivosti,
-- prehodnotenie počtu lôžkových SHM,prehodnotenie počtu lôžkových SHM,
-- prehodnotenie minimálnej verejnej siete lôžkových prehodnotenie minimálnej verejnej siete lôžkových 

zdravotníckych zariadení,zdravotníckych zariadení,
-- prehodnotenie celkovej siete lôžkových prehodnotenie celkovej siete lôžkových 

zdravotníckych zariadení.zdravotníckych zariadení.

DISKUSIADISKUSIA



RozšírenýRozšírený lôžkovýlôžkový fondfond::
Teória     Teória     vsvs.     Realita.     Realita

nielen SHMnielen SHM
Schopnosť nemocnice príjmu Schopnosť nemocnice príjmu 
pacientov NHPO:pacientov NHPO:
opodstatnenosť existencie nemocnícopodstatnenosť existencie nemocníc
Plánovanie a pripravenosť:Plánovanie a pripravenosť:

administratíva  administratíva  vsvs.  realita.  realita

ZÁVERZÁVER
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