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OSNOVA

Ø Příprava na mimořádné události

Ø Přednemocniční neodkladná péče

Ø Lůžková péče

ØReakce na MU

Ø Závěr



Legislativní vymezení 

� 374/2011 Sb. Zákon o ZZS 

� 240/2012 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o 
ZZS

� 148/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše úhrady 
nákladů na připravenost poskytovatele ZZS na řešení 
MU a KS ze státního rozpočtu (10 Kč na osobu)

PŘÍPRAVA NA MU - PNP 

!



Legislativní vymezení 

� 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách

� 374/2011 Sb. Zákon o ZZS

� 101/2012 Sb. Vyhláška, o podrobnostech a obsahu 
traumatologického plánu poskytovatele jednodenní 
nebo lůžkové zdravotní péče

PŘÍPRAVA NA MU – LŮŽKOVÁ PÉČE



Zákon 374/2011

� Vymezení činností ZZS

� Kontaktní místo poskytovatele ALP

� Traumatologický plán

� Pracoviště krizové připravenosti

� Činnosti k přípravě na MU a KS

� Financování připravenosti na MU u PNP

PŘÍPRAVA NA MU - PNP 



VYMEZENÍ ZZS §4

ZZS zahrnuje tyto činnosti …

Ø c) řízení a organizaci PNP na místě události a 
spolupráci s velitelem zásahu složek IZS

Ø j) třídění osob postižených na zdraví podle 
odborných hledisek urgentní medicíny při 
hromadném postižení osob v důsledku MU nebo 
krizových situací.



Povinnosti (1)

a) zřídit kontaktní místo pro spolupráci s poskytovatelem ZZS 

za účelem zajištění příjmu pacienta a neodkladného pokračování 

v poskytování zdravotních služeb; zřídí-li poskytovatel ALP urgentní 

příjem, je kontaktní místo jeho součástí,

b) zajistit nepřetržité předávání informací o počtu volných akutních 

lůžek svému kontaktnímu místu,

e) poskytnout na výzvu poskytovatele ZZS součinnost při 

záchranných a likvidačních pracích při řešení MU a KS

SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ALP §6



Povinnost převzít pacienta (2)

Ø….pokud jeho kontaktním místem byla možnost přijmout

pacienta potvrzena ZOS

Ø vždy, je-li pacient v přímém ohrožení života. ….

Definice (4)

Kontaktní místo je

Øpracoviště s nepřetržitým provozem,

Øpřijímá výzvy od ZOS k přijetí pacienta,

Øtrvale eviduje počet volných akutních lůžek

Økoordinuje převzetí pacienta od ZZS !!!!

SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ALP §6



TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZZS §7

Definice (1)

Traumatologický plán poskytovatele ZZS stanoví opatření a postupy

uplatňované poskytovatelem ZZS při zajišťování a poskytování PNP

v případě hromadných neštěstí. Součástí TP je přehled a hodnocení

možných zdrojů rizik ohrožení života a zdraví osob. TP vychází z

místních podmínek a možností a ze závěrů projednání návrhu plánu podle

odstavce 2.

Povinnosti (2)

Poskytovatel ZZS je povinen zpracovat traumatologický plán,... Návrh

TP a návrh jeho změny je poskytovatel ZZS povinen projednat s krajským

úřadem.



(1) Pracoviště KP je určeno pro koordinaci

a) úkolů vyplývajících pro poskytovatele ZZS z krizového plánu kraje,

havarijního plánování a dokumentace IZS,

b) psychosociálních intervenčních služeb pro zaměstnance

poskytovatele ZZS v případě MU nebo KS při provádění záchranných a

likvidačních prací,

c) vzdělávání a výcviku pro plnění úkolů poskytovatele ZZS v oblasti

krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof,

d) vzdělávání a výcviku složek IZS k poskytování resuscitace,

e) komunikačních prostředků pro plnění úkolů poskytovatele ZZS v IZS a

v krizovém řízení.

(2) Pracoviště krizové připravenosti zpracovává návrh TP

PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI- §16



Vymezení (1) …činnosti, kterými jsou zajišťovány úkoly

a) k přípravě na řešení MU a KS pro oblast poskytování ZZS,

b) k přípravě na společné zásahy složek IZS

c) vyplývající z dokumentace IZS

Povinnosti (2)

a) nepřetržitě zajišťovat činnosti k připravenosti na MU a KS,

b) zpracovat podklady k dokumentaci IZS

(3) Činnosti …zajišťuje ZZS prostřednictvím pracoviště krizové 

připravenosti. Úkoly …je poskytovatel ZZS povinen plnit podle 

postupů stanovených v rámci plánovacích dokumentů orgánů 

krizového řízení, havarijního plánování a dokumentace IZS.

ČINNOSTI K PŘIPRAVENOSTI ZZS 
NA ŘEŠENÍ MU A KS §20



Činnosti poskytovatele ZZS při poskytování ZZS a činnosti k 

připravenosti poskytovatele ZZS na řešení MU a KS situací jsou 

financovány….

b) ze státního rozpočtu, ze kterého se hradí náklady na

1. připravenost na řešení MU a KS; výši úhrady stanoví vláda 

nařízením v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným 

pobytem na území příslušného kraje,

FINANCOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI NA MU §22



Vyhláška 240/2012

� Vymezení pojmů

� Traumatologický plán

� Činnosti na místě MU

PŘÍPRAVA NA MU - PNP 



Pro účely této vyhlášky se rozumí
b) Místem mimořádné události s hromadným 
postižením osob místo, kam je obvykle pro povahu 
nebo rozsah události nutné vyslat k poskytnutí PNP 
5 a více výjezdových skupin současně, nebo 
místo, kde se nachází více než 15 osob 
postižených na zdraví

VYMEZENÍ POJMŮ §1



ØObsah hlášení na operační středisko z místa MU

ØSkupiny činností (třídění, PNP, odsun)

ØČinnost vedoucího zdravotnické složky a organizace místa 

(nástupní prostor, poskytování PNP, zemřelí, zázemí,..)

ØDefinice třídění a činnost třídících skupin

ØČinnost skupin PNP, odsunové

ØObsah zprávy o činnosti na místě MU

ØOznačení členů ZS a prostoru zásahu na místě MU 

ČINNOST NA MÍSTĚ MU § 6 AŽ §12
240/2012



ØTřídící skupiny vyhledávají postižené osoby v místě MU a 

provádějí jejich třídění

ØK třídění postižených osob se přistoupí v případě, kdy je 

významný nepoměr mezi počty postižených osob a zasahujících 

zdravotnických pracovníků. Při třídění postižených osob se k 

jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní diagnózy jejich 

zdravotního stavu používá identifikační a třídící karta

TŘÍDĚNÍ 240/2012



ØZákladní, operativní a pomocná část

Základní část TP
a) název, adresu sídla a identifikační číslo poskytovatele ZZS,

b) název a adresu zřizovatele poskytovatele ZZS,

c) přehled spojení na poskytovatele ZZS, (tel., fax, adresu el. pošty)

d) vymezení předmětu činnosti poskytovatele ZZS,

e) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení na území

kraje, která mohou vést k hromadnému neštěstí a analýzu jejich

možného dopadu na poskytování ZZS; při tom se vychází z přehledu

možných zdrojů rizik a provedených analýz ohrožení podle krizového

zákona3),

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN § 13 AŽ §14
240/2012



Základní část TP

f) přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a

ohrožení zdravotnického zařízení poskytovatele ZZS, s výjimkou

zdrojů rizik a ohrožení uvedených v písmenu e), a analýzu jejich

možného dopadu na poskytování ZZS,

g) charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se TP zpracovává,

h) vymezení opatření, která má poskytovatel ZZS plnit při hromadných

neštěstích v návaznosti na analýzu zdrojů rizik a ohrožení podle

písmen e) a f) a na typ postižení zdraví podle písmene g).

Legislativa – vyhláška č. 240/2012TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN § 13 AŽ §14
240/2012



Operativní část TP

a) postupy pro plnění opatření podle odstavce 2 písm. h),

b) vymezení opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývajících

pro poskytovatele ZZS z TP kraje a TP vnějších havarijních plánů a způsob

zajištění jejich plnění,

c) způsob zajištění PNP v návaznosti na typ postižení zdraví podle odst. 2

písm. g),

d) způsob zajištění ochrany zdraví členů výjezdových skupin a dalších

osob poskytujících PNP při HN nebo podílejících se na zajištění této péče,

e) postupy pro vysílání výjezdových skupin a koordinaci jejich činnosti

v místě hromadného neštěstí,

Legislativa – vyhláška č. 240/2012TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN § 13 AŽ §14
240/2012



Operativní část TP
f) postupy pro třídění postižených osob v místě hromadného neštěstí,
g) postupy pro koordinovaný odsun postižených osob z místa 
hromadného neštěstí do ZZ poskytovatelů zdravotních služeb,
h) postupy vyžádání pomoci od ostatních poskytovatelů ZZS a složek IZS
i) postupy pro vyžádání pomoci od jiných poskytovatelů ZS
j) postupy pro zajištění spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb 
podle § 46 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách,
k) postupy pro předávání informací poskytovatelům jednodenní a lůžkové 
zdravotní péče o požadavcích na zajištění zdravotní péče postiženým 
osobám a získávání informací od těchto poskytovatelů o jejich 
možnostech převzít tyto osoby do své péče,
l) přehled spojení na osoby podílející se na zajištění plnění opatření podle 
TP, (telefon, fax a adresu elektronické pošty)

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN § 13 AŽ §14
240/2012



Pomocná část TP

a) přehled smluv uzavřených poskytovatelem ZZS s dalšími osobami k

zajištění plnění opatření podle TP,

b) přehled počtu zdravotnických pracovníků a prostředků vyžadovaných

poskytovatelem ZZS od jiných poskytovatelů zdravotních služeb v

případě hromadného neštěstí,

c) seznam léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a zdravotnické

techniky pro zajištění PNP péče při hromadném neštěstí,

d) další dokumenty související s připraveností poskytovatele ZZS na

plnění opatření při hromadných neštěstích, například geografickou

dokumentaci.

Legislativa – vyhláška č. 240/2012TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN § 13 AŽ §14
240/2012



Ø Stanovená povinnost zpracovat TP ZZS.
Ø Definovaný obsah TP s požadovaným členěním 

(základní, operativní, pomocná).
Ø Vymezení MU s hromadným postižením osob.
Ø Stanovené činnosti na místě MU.
Ø Legislativně „kryté“ třídění na místě MU.

ZÁVĚR240/2012


