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Legislativa, doporučené postupy

• Zákon č. 239/2000 Sb., O IZS, 

• Zákon č. 234/2011 Sb. O ZZS, vč. prováděcích vyhlášek

• Doporučený postup ČLS JEP UM + MEKA

• (vedoucí lékař zásahu, obvaziště….)?!

• „Preferujeme lékařské třídění s 

použitím třídící a identifikační karty 

pro HPZ. Umožňuje-li to situace na 

místě zásahu, třídíme všechny 

pacienty přímo v terénu posádkami 

RLP a s použitím třídící a 

identifikační karty (TIK)“



Příprava ZZS JmK na MU 

- technika



Příprava ZZS JMK na MU– výcviky/ 

cvičení

• Pravidelná cvičení dle „Plánu činnosti orgánů krizového 

řízení a složek IZS Jihomoravského kraje“ – taktická i 

prověřovací (2016 – 3x, snaha plánovat dle potřeb)

• Interní výcvik ZZS JmK (Kurz - Řešení zdravotních 

následků mimořádných událostí v přednemocniční 

neodkladné péči) – 2016 (skupiny á 10 – 12 záchranářů, 6x/ rok)

• Vyplňování TiK v rámci CKŠ 2016, všichni zdr. 

zaměstnanci (548)

• Řešení MU KZOS + check-list pro KZOS – v rámci CKŠ 

KZOS 2015



Příprava ZZS JmK na MU –

postupy, checklisty



MU s hromadným postižením 

osob – výsledky a zkušenosti

Rok + 

název

Počet

pacientů

1.

odsunutý
Všichni 

IIa

Poslední

odsunutý

Poznámky 

2013 

AMOK
20 28 min ---- 70 min Po umožnění vstupu

2014 

LETECKÁ

NEHODA

10 (4) 16 58 Po umožnění vstupu

2015 

SANITKA
30 32 66 Po příjezdu první VS

2016 

DÁLNICE
59 13 (I/IIa) 20 (8x) 

+ 5x IIb

135 Po příjezdu první VS, 

třídění provádí HZS 

(START) i ZZS (TiK)





Klíč k úspěchu?

• Pinkert M et al: Primary triage, evacuation priorities, and rapid primary

distribution between adjacent hospitals--lessons learned from a suicide

bomber attack in downtown Tel-Aviv., Prehosp Disaster Med., 2008 Jul-

Aug;23(4):337-41.

• CONCLUSIONS: When a mass-casualty incident occurs in the vicinity of 

more than one hospital, primary triage, evacuation priority decision-making, 

and rapid distribution of casualties between all of the adjacent hospitals 

enables efficient and effective containment of the event.

• Raiter Y et al: Mass casualty incident management, triage, injury distribution 

of casualties and rate of arrival of casualties at the hospitals: lessons from a 

suicide bomber attack in downtown Tel Aviv., Emerg Med J. 2008 

Apr;25(4):225-9. doi: 10.1136/emj.2007.052399.

• CONCLUSION: Rapid accumulation of EMS vehicles, effective primary 

triage between urgent and non-urgent casualties and primary distribution 

between five hospitals enabled rapid conclusion of the event, both at the 

scene and at the receiving hospitals.



Klíč k úspěchu?

• Malik ZU: Triage and management of mass casualties in a train accident., J 

Coll Physicians Surg Pak. 2004 Feb;14(2):108-11.

• CONCLUSION: Proper triage, appropriate resuscitation, and timely 

evacuation definitively decrease morbidity and mortality in trauma patients, 

and facilitates utilization of the available resources appropriately.

• Wolf S et al: 2009 Jun;112(6):565-74. doi: 10.1007/s00113-008-1559-9: 

Primary care hospital for a mass disaster MANV IV. Experience from a 

mock disaster exercise

• CONCLUSION:

• It is possible to reduce the interval to advanced trauma life support, 

temporary fracture stabilization (damage control) and definitive surgical care 

by means of rapid and targeted utilization of resources and manpower. 

Physicians involved in the initial treatment play a key role and have to be 

highly trained (ATLS). The EVK model is variable and can easily be 

established and adapted to regional conditions at basic regional hospitals 

as well as at level I trauma centers.



Co zachraňuje životy při MU?

Správné a efektivní třídění

Včasná evakuace

Zkrácení času do poskytnutí ATLS

Nezahlcení jedné nemocnice

Čas od události po definitivní ošetření 

zraněného



Co zachraňuje životy při MU?

Správné a efektivní třídění => rychlé?

Včasná evakuace

Zkrácení času do poskytnutí ATLS

Nezahlcení jedné nemocnice

Čas od události po definitivní ošetření 

zraněného



SMRT PO ÚRAZU, „ZLATÁ HODINA“

Obr.: ATLS faculty manual 9E, 



Můžeme čas ušetřit při třídění?
• Srovnání v rámci interního výcviku ZZS JmK ve 

spolupráci se ŠVZ HZS Brno 10/2016

– Lékařské třídění za použití Třídící a identifikační karty (Dle 

Doporučeného postupu SUMMK) – ZZS 

– Třídění metodou START – HZS a PČR 

• Událost: Simulovaný výbuch v hale, 26 osob zasažených 

– simulace poučenými a namaskovanými figuranty

• Třídění probíhá v reálném čase s kompletním vyplněním 

potřebné dokumentace

• Posádky při výcviku postupují „prověřovacím způsobem“ 

– neznají předem zadání situace, rozsah poranění 

postižených





Testované skupiny:

1. ZZS RZP – zdravotnická záchranářka + 

řidič ZZS

2. ZZS RLP – lékař + zdravotnický 

záchranář HEMS + všeobecná sestra se 

specializací ARIP

3. ZZS RZP (lektoři OKPV) – 2x

zdravotnický záchranář pro urgentní 

medicínu 

4. HZS – 2 hasiči zařazení do kurzu NZP 

(metoda START v kurzu NZP – 2 hodiny)

5. PČR – 2 policisté  (metoda START v 

kurzu ZZS – 15 minut)





Sledované parametry

• Čas (do vytřídění posledního 

pacienta)

• Chybovost

• Správnost zařazení/ vytřídění do 

skupin

– TIK: I, IIa, IIb, III, IV

– START: červení, žlutí, zelení, černí



Čas

1. ZZS RZP – 28:30

2. ZZS RLP – 23:27

3. ZZS RZP (lektoři OKPV) – 20:26

4. HZS – 11:29

5. PČR – 16:11

START



Chybovost vyplňování TIK

• Posádka ZZS RZP – drobnosti ve vyplňování 

TiK (chybějící čas, identifikace třídícího týmu)                 

- chybně - 10/26 (38%)

• Posádka ZZS RLP – takřka u všech TiK

vyplněno s chybou (identifikace, čas, nečitelnost TiK)

– chybně 23/26 (88%)

• Posádka ZZS RZP lektoři OKPV – drobnosti 

(chyba ve straně poranění zaznačená na TiK) – chybně 

2/26 (7,7%)



Správnost zařazení/vytřídění do skupin

• ZZS RZP – 26/26 (100% )

• ZZS RLP – 24/26 (92%)

• ZZS RZP lektoři OKPV – 26/26 (100% )

• HZS - 25/26 (96%)

• PČR – 24/26 (92%)



Výsledky „ministudie“

IZS:

• Složky IZS předtříděním metodou START dosahují 

polovičního času než posádky ZZS používající TiK

• Složky IZS dokážou třídit správně – max. dvakrát pacient 

patřící do skupiny černá/mrtvý zařazen do skupiny 

červená = nedošlo k podcenění stavu

ZZS:

• Pacienti třídění pomocí TIK většinou roztříděni správně

• TIK často neúplně a nečitelně vyplněná

• Nejlepší výsledky dosahují lektoři



Analýza stavu

• Lékařů na místě MU spíše méně, než více (lékař 

jako VZS?, lékař v třídících týmech?)

• Vyplnění TiK 1 – 2 min

• Kompetence NLZP (vypisování „lékařské“ karty, 

vč. léčby, provádění „lékařských“ výkonů na 

stanovišti PNP)

• Lékaři často externisté, obzvlášť na periferních 

částech kraje (znalosti, dovednosti)



Jak třídit? …..možné řešení

• Prvotní třídění: START (IZS i ZZS - NLZP) – neprovádí 

se žádné lékařské výkony => rychlejší identifikace těžce 

zraněných

• Červení pacienti/ třídění na A, B, C, D => snadnější 

identifikace kritické poruchy funkce, rychlejší přesun k 

ATLS, priorita ošetření

• Lékařské třídění TiK: při vstupu na stanoviště PNP 

(lékař, vč. indikace terapie)

• Lékaři až na stanovišti PNP: nezastupitelná úloha při 

provádění lékařských výkonů

• VZS = IP nebo jiná užší skupina častěji školených osob 

=> efektivnější organizace



NE

ANO

NEREAGUJE NA VÝZVU

PULS NA A. RADIALIS + NEBO 

KAPILÁRNÍ NÁVRAT < 2S

POD 30/MIN, NÁDECH + 

VÝDECH > 2S

NAD 30/MIN, NÁDECH + 

VÝDECH < 2S

CHODÍ?

DÝCHÁ?

POČET 

DECHŮ?

OBĚH?

SLOVNÍ 

KONTAKT?

3 ZELENÍ

(LEHKÉ ZRANĚNÍ)

4 ČERNÍ

(MRTVÍ)

UVOLNI DÝCHACÍ 

CESTY!!!!

DÝCHÁ?

1 ČERVENÍ

(OKAMŽITÁ POMOC)

KONTROLUJ 

KRVÁCENÍ!!!

REAGUJE NA VÝZVU

2 ŽLUTÍ

(ODLOŽENÁ POMOC)

B

C

D

A

ANO



Děkuji za pozornost

kubalova.jana@zzsjmk.cz

Kamenice 798/1d

Brno


