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TRAUMATOLOGICKÉ PLÁNY
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Medicína katastrof SVLFVL ČLS JEP

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
- obecné vymezení
Plán konkrétních činností
/reakce/organizace/postupu
SLOŽEK IZS A VYBRANÝCH NEMOCNIC

k zajištění odborné neodkladné
zdravotní péče osobám postiženým
na zdraví v souvislosti s
hromadným neštěstím/mimořádnou
událostí s hromadným postižením
osob na zdraví

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
- vývoj právního prostředí
• Období do 2001:

► VMZ 33/1974: -► „Zásady …“ a „Postup při
poskytování první pomoci při hromadném neštěstí“
• Okresní a krajský TrPl

• Období 2001 až 2012:

► zákon č. 239/2000 Sb., o IZS / VMV č.328/2001 Sb.
• HP kraje
• VHP JEZ

► zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
/ VMŽP 103/2006 Sb.
• VHP

• Období současnost:

► zákon 372/2011 Sb. / VMZ 101/2004 Sb.
► zákon 374/2011 Sb. / VMZ 240/2012 Sb.

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
- čím není
≠ dohodou o PPV

z. 239/2000 Sb.

≠ evak.plánem
≠ TČ složky IZS

VMV 328/2001 Sb.

≠ PKP

z. 240/2000 Sb./NV 462/2000 Sb.

odlišnost účelem
TrPl 2001
≠ TrPl 2012

VMV 328/2001 Sb.
VMZ 101/2012 Sb., 240/2012 Sb.

odlišnost obsahem a zpracovatelem

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012
- některé otazníky
• terminologie: hromadné neštěstí = hromadné
postižení osob (na zdraví) v důsledku mimořádné
události ?
• základní část -► dopady HN na ZZS a opatření
ZZS při HN – z analýz dle krizového zákona ??
• operativní část -► opatření pro poskytovatele při
HN z HP a VHP ? -> zákon o IZS
g

g

zpracovatel -► u ZZS pracoviště krizové
připravenosti ..... u P1.DLZP ? …… u KrÚ ?
(ne)spojité plánování =► (ne)spojitý
zdravotnický záchranný řetězec !?

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012
– shrnutí k obecnému vymezení
• TrPl je plánem organizace činnosti
zpracovatele TrPl (HZS nebo PZS+úřad)
na výskyt hromadného postižení osob
na zdraví/neštěstí - a to o všechny osoby
(tedy nejen s život ohrožujícím stavem
vyžadujícím P+N NP)
• zpracování TrPl je zákonnou povinností
PZS při příslušnosti orgánů veřejné správy
ke spolupráci na jejich zpracování.

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2012
- shrnutí v souvislostech
• Zpracování je vždy spojeno s analýzou rizik
• TrPl poskytovatelů orientovány na vlastní
činnost se zásadním požadavkem návaznosti,
-► působnost PZP + orgány veřejné správy
• TrPl HZS v HP/VHP orientovány k místu MU
-► působnost HZS

• bez ohledu na nedostatky legislativy musí být cílem
TrPlánování -► schopnost a kontinuita odborné
neodkladné zdravotní péče jako institutu
VEŘEJNÁ SLUŽBA a ZÁKLADNÍ FUNKCE ÚZEMÍ
! za mimořádných událostí i za krizových situací !

Děkuji za pozornost
a NASHLEDANOU
Ing. Fišer Václav
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
SKPZ ČSL JEP; SRBKP ČSL JEP; ČABM
fiser.vaclav@zzsjmk.cz; fiservaclav@seznam.cz

