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Účel traumatologického plánu
vybraných poskytovatelů zdravotní péče
— definování chování definovaných poskytovatelů:
— v případě výskytu katastrofy nebo MU v regionu
— v případě zasažení/vzniku MU v areálu poskytovatele

Kdo?

Co?

— vymezení:
— rizik
— zdrojů
— kompetencí/odpovědnosti
— postupů!!!
— komunikačních kanálů

Kdy? Jak?
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Legislativa - Zákon č. 372/2011 Sb.
§ 47 - Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen:
— zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se

uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho
aktualizovat; jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do
30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace; při jeho zpracování vychází z
místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání podle písmene e),
— návrh traumatologického plánu podle písmene d) a návrh jeho aktualizace

projednat s příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici, s
ministerstvem; podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho
zpracování a projednání s příslušným správním orgánem nebo ministerstvem stanoví
prováděcí právní předpis

Legislativa – Vyhláška č. 101/2011 Sb.
Obsah traumatologického plánu
1.

základní část

2.

operativní část

3.

pomocná část

1. Základní část
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu na území ČR a IČO poskytovatele,
jde-li o fyzickou osobu,
b) obchodní firmu nebo název, adresu sídla a, nemá-li sídlo na území ČR, též adresu místa
usazení podniku nebo organizační složky podniku na území ČR a IČO poskytovatele, jde-li o
právnickou osobu,
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c) přehled spojení na poskytovatele, například telefon, fax a adresu elektronické pošty,
d) vymezení předmětu činnosti poskytovatele,
e) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení, která mohou vést k hromadnému
neštěstí a analýzu jejich možného dopadu na činnost poskytovatele při poskytování zdravotní
péče; při tom se vychází z přehledu možných zdrojů rizik a provedených analýz ohrožení
zpracovaných podle krizového zákona,
f) přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení zdravotnického
zařízení poskytovatele, s výjimkou zdrojů rizik a ohrožení uvedených v písmenu e), a analýzu
jejich možného dopadu na poskytování zdravotní péče při hromadném neštěstí,
g) charakteristiku typů postižení zdraví, pro která TP zpracovává,
h) vymezení opatření, která má poskytovatel 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).

Nejčastější nedostatky Základní části
— vymezení předmětu činnosti poskytovatele
— neuvedení x uvádění nadbytečných položek (z obchodního rejstříku,…)
— přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení (bod e)
— není vůbec uvedeno, popř. velmi obecně bez analýzy dopadu
— povinnost KÚ k poskytnutí podkladů k možným rizikům
— přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a jejich analýza (bod f)
— bývá směšováno s bodem e), největší variabilita od O po zásah kosmickým tělesem
— velmi obecná ustanovení bez analýzy dopadu
— charakteristiku typů postižení zdraví
— chybí logická souvztažnost k uváděným rizikům a reálné vymezení schopností a kapacit
poskytovatel
— vymezení opatření
— neuváděno
— chybí odpověď na otázku „jaké základní kroky …?“ (aktivace TP, svolání zaměstnanců, uvolnění
lůžkové kapacity, zahájení triage, evakuace, …)

2. Operativní část
a)
b)

c)
d)
e)

f)

postupy pro plnění opatření podle odstavce 2 písm. h),
vymezení opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývajících pro
poskytovatele z traumatologického plánu havarijního plánu kraje a způsob
zajištění jejich plnění,
postupy pro zajištění spolupráce s poskytovatelem zdravotnické záchranné
služby podle § 46 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách,
způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků poskytujících zdravotní péči při hromadném neštěstí,
přehled postupů při plnění opatření na jednotlivých pracovištích
zdravotnického zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí informace o hromadném
neštěstí poskytovatelem,
přehled spojení na osoby podílející se na zajištění plnění opatření podle
traumatologického plánu, například telefon, fax a adresu elektronické pošty.

Nejčastější nedostatky Operativní části
— postupy pro plnění opatření (bod a)
— slučování s bodem h základní části
— nestanovení zřetelné odpovědi na otázku „jak a kdo bude postupovat, aby bylo

splněno stanovené opatření?“ – aktivace TP, triage,…– možnost využití úkolových
listů (karet)

— vymezení opatření z TP kraje(bod b)
— neuvádění, nebývá specifikováno zadání z kraje

— zajištění spolupráce se ZZS (bod c)
— více komunikačních kanálů, přechod komunikace na více míst, snaha o komunikaci s

VLZ, chybí stanovení jasné kompetence v komunikaci, tedy tzv. Kontaktní místo
podle Zákona č. 374/2011 Sb. o ZZS

— zajištění BOZP (bod d)
— neuvádění, nesoulad s typem pacientů

— přehled postupů 1,2 a 24 hodin po vyhlášení TP
— neuvádění, nestanovení vývoje v čase (vše bude stejné…)

3. Pomocná část
a)
b)
c)

d)
e)

přehled smluv uzavřených poskytovatelem s dalšími osobami k
zajištění plnění opatření podle traumatologického plánu,
seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění
zdravotní péče při hromadném neštěstí,
seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí; v
seznamu se uvede počet pracovníků v členění podle jejich odborné
způsobilosti a pracovišť zdravotnického zařízení,
zásady označování, evidence a ukládání traumatologického plánu,
další dokumenty související s připraveností poskytovatele na plnění
opatření při hromadných neštěstích, například geografickou a
grafickou dokumentaci.

Nejčastější nedostatky Pomocné části
— přehled smluv
— neuváděno, nebo špatně pochopeno
— seznam ZP a léčiv
— není uvedeno vůbec, popř. velmi nekonkrétně
— seznam pracovníků
— neuváděno, nebo je uveden kompletní seznam
zaměstnanců
— zásady označování, evidence a ukládání
traumatologického plánu
— TP nebývá dostupný a tedy použitelný

Závěr – stručná statistika za FVZ
— hodnoceno 76 TP (4 kraje)
— závady:
— lehké
— vážné
— nefunkční TP, zásadní nedostatky

cca 95%
cca 60%
cca 20%

— Zatím nejlepší TP:
—
—
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