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ABSTRAKT: Příjem velkého počtu zraněných do zdravotnického zařízení následkem
hromadného neštěstí nebo katastrofy klade na zdravotníky vysoké nároky. Tento stav nelze
zvládat improvizací, ale je nezbytně nutné, aby byly vytvořeny jednotné organizační
postupy, které definují složení zdravotnických týmů a jejich činnosti během hromadného
příjmu postižených do zdravotnického zařízení. Cílem teoretické části bakalářské práce
bylo poskytnout ucelený pohled na současný stav krizové připravenosti ve zdravotnických
zařízeních. V části empirické jsem chtěla přiblížit připravenost poskytovatelů zdravotních
služeb na hromadné neštěstí na území hlavního města Prahy. Jako metodu získávání dat
jsem zvolila strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Na základě provedeného
šetření jsem dospěla k závěru, že připravenost zdravotnických zařízení na území hlavního
města Prahy je velmi rozdílná. Pro zlepšení situace při příjmu pacientů v případě
hromadného postižení zdraví bych doporučila zřídit telefonní linku, kde budou
nahlašovány pouze mimořádné události, aktivní účast zdravotnických zařízení na cvičení
v rámci integrovaného záchranného systému, určit a jasně označit místa pro příjem
pacientů z místa hromadného neštěstí.
Klíčová slova: hromadné neštěstí, krizové řízení, mimořádná událost, katastrofa,
traumatologický plán, integrovaný záchranný systém, záchranná služba, poskytovatel
zdravotních služeb, třídění raněných.

ABSTRACT: Reception of a large number of the injured to a medical facility as a result of
a mass disaster or a catastrophe puts high demands on health care. Such situations can not
be dealt with the mere improvisation; it is necessary to create unified organizational
procedures defining the composition of medical teams and their activities during the
multiple reception of the injured to a medical facility. The theoretical part of this thesis
provides a comprehensive overview of the current state of emergency preparedness in
healthcare facilities. In the empirical part, I analyzed the readiness of health facilities for a
mass disaster in the capital city of Prague. A structured interview with open questions was
chosen as a method of data collection. Based on the survey, I concluded that the readiness
of health facilities in the capital city of Prague differs. I recommend setting up a phone line
while receiving patients as a result of a mass disaster in order to improve the situation in
Prague. The sole purpose of such a line would be reporting emergencies. I also recommend
health care facilities participate actively in exercises within the integrated rescue system
and clearly identify and determine facilities where the reception of the injured takes place
if a mass disaster occurs.
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Úvod
Mimořádné události, katastrofy, jsou neustále se opakujícím jevem. Bohužel se objevují
stále častěji, a to především působením lidského faktoru. Zásadně se změnily hodnotové
postoje člověka k materiálním a duchovním hodnotám a k ekologickému chování. Neustále
narůstá počet dopravních nehod, nehod v průmyslu, teroristických útoků a následně i
živelných katastrof.
Bakalářskou práci na téma „Připravenost poskytovatelů zdravotních služeb na hromadné
neštěstí“ jsem si vybrala, protože se domnívám, že přetrvává nedostatek návaznosti
přednemocniční a nemocniční péče o postižené. Hromadné postižení zdraví v důsledku
mimořádné události je situace, kdy zasahující týmy musí postupovat jiným způsobem, než
je ten běžný v každodenní praxi. Jedná se o vysoce stresující situace, a to i z toho hlediska,
že ve skutečnosti zásah v takové situaci zažilo jen málo z nás. Pro tyto stavy je důležité mít
vytvořené jednotné organizační postupy. Právě pro takové situace byl sekcí pro Medicínu
katastrof vytvořen postup pro činnosti a řešení záchrannou službou na místě mimořádné
události. Sekcí Medicíny katastrof byla zavedena jednotná třídící a identifikační karta pro
lékařské třídění v přednemocniční fázi. Tato karta by měla usnadnit i další třídění a
hodnocení stavu pacienta ve zdravotnickém zařízení. Organizací Medicíny katastrof bylo
předloženo i jednotné organizační schéma pro hromadný příjem pacientů ve
zdravotnických zařízeních. Navržený postup je třeba zavést a případně upravit podle typu
nemocnice, dispozičních podmínek a možností personálního obsazení skutečného
zdravotnického zařízení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají vytvořeny traumatologické
plány, které přesně popisují postupy při vzniku hromadného postižení zdraví.
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na přiblížení
systému problematiky krizového řízení a současné legislativy, vyskytující se druhy
katastrof, systém krizového a havarijního plánování, zásady traumatologického plánování
ve zdravotnictví a na složky integrovaného záchranného systému. Empirická část je
věnována samotné připravenosti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na území
hlavního města Prahy.
Cílem práce bylo zhodnotit stávající situaci v oblasti řízení krizové připravenosti nejen na
základě získaných teoretických, ale i praktických poznatků. Jedním z dalších cílů bylo
zjistit, jaká je organizační připravenost poskytovatelů zdravotních služeb při hromadném
neštěstí a jaká je součinnost všech složek uvnitř zdravotnického zařízení.
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1 Krizové řízení
Krizové řízení chápeme jako soubor řídících činností zodpovídajících orgánů
soustřeďujících se na rozbor a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování,
realizaci a kontrolu činností týkajících se přípravy a řešení krizových situací. Nezbytností
pro úspěšné zvládání krizových situací je včasné zachycení již náznaku počáteční krize a
včasné řešení krizové situace (Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007).

1.1 Současný stav krizového řízení
Problematika krizové připravenosti je vložena do rukou krizového managementu. Zákon
stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a
práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Jedná se
o situace, které nesouvisí se zajištěním obrany České republiky před vnějším napadením.
Útvar krizového managementu by měl být tvořen dostatečným počtem profesionálních
manažerů. Mezi jejich základní schopnosti a dovednosti patří zdravotnické vzdělání. Velký
důraz je kladen především na jejich analytické, syntetické a koordinační dovednosti.
Mezi hlavní úkoly krizových manažerů poskytovatelů zdravotních služeb patří:
a) Permanentní sledování resortu zdravotnictví příslušného správního celku,
především sledování dodavatelů zdravotní péče z hlediska dodržování zákonných
podmínek. (Poskytovatelé zdravotních služeb jsou držiteli závazkových vztahů a
zodpovědností plynoucích z poskytování „odborné zdravotní péče“ (a dalších,
v zákoně vymezených činností), kterou lze poskytovat (až na výjimky) jen na
základě oprávnění formou zdravotních služeb).
b) Zlepšení řešení scénářů krizových situací v závislosti na rozvoji a vývoji daného
správního celku a na vývoji oboru medicíny a zdravotnictví.
c) Trvalou přípravu materiálů potřebných pro možné vzniklé krizové situace, a to
rozbor, plánování a především uspokojivé řešení krizové situace.
d) Neustálou spolupráci s ostatními subjekty. (vláda, ministerstva a jiné ústřední
správní úřady, orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, orgány
obce s rozšířenou působností, ostatní orgány s územní působností).
e) Vzájemné doplňování opatření do aktuální dokumentace, zajištění přenosu dat pro
jednotlivé součásti, přípravu prováděcích a regulačních výkonů.
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f) Nepřetržité hodnocení již proběhlých událostí majících vztah ke krizovému
plánování.
g) Účast na odborných seminářích, školeních, které se týkají problematiky ochrany,
bezpečnosti a vnášení vlastních poznatků a zkušeností do praxe (Pokorný, 2004).
Právní prostředí
Právní předpisy týkající se krizového řízení lze obecně rozdělit do tří základních skupin.
a) Krizové předpisy – upravují působnost orgánu krizového řízení při přípravě a
řešení krizových situací a základní pravidla integrovaného záchranného systému,
kromě toho sem patří sada dalších vojenských zákonů a jejich prováděcí předpisy.
b) Správní předpisy – upravují kompetence správní působnosti úřadů, mezi které
patří i zákon o ochraně veřejného zdraví.
c) Odvětvové a speciální předpisy – obsahují zákony a předpisy pro jiné činnosti než
přímo činnosti krizového řízení. Patří sem např. zákon o hasičském záchranném
sboru, o Policii České republiky, zákon o vodách, atomový zákon, zákon o
svobodném přístupu k informacím, zákon o ochraně osobních údajů a další
vyhlášky prevence závažných havárií, zákon o požární ochraně, zákon o
telekomunikacích, hospodářské zákony, zákoník práce atd.
Činnost prvků systému zdravotnictví je za všech situací limitována především předpisy
odvětvovými a dále metodickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky
(Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007).
Definice krizového řízení vychází z ustanovení § 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), a to: „Krizovým řízením se
rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a
vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností
prováděných v souvislosti s 1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 2.
ochranou kritické infrastruktury.“ (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
V roce 2010 byla definice krizového řízení upravena zákonem č. 430/2010 Sb., kterým se
mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2011. Původní obsah krizového řízení je rozšířen o
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úplně novou oblast, a to problematiku ochrany kritické infrastruktury v návaznosti na
nařízení rady 2008/114/ES ze dne 8. 12. 2008 o určování a označování evropských
kritických infrastruktur a o posouzení zvýšit jejich ochranu (Zákon č.430/2010 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Vlastní systém krizového řízení z hlediska činností je vymezen těmito právními předpisy:
a) Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
b) Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,
c) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů,
d) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů,
e) Zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
f) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,
g) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
h) Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve znění zákona č.
385/2012 Sb.,
i) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů,
j) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování,
k) Vyhláška č. 328/2001 Sb., Ministerstva vnitra o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění vyhlášky č. 429/2003
Sb.,
l) Vyhláška č. 240/2012 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o
zdravotnické záchranné službě,
m) Vyhláška č.101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu
poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho
zpracování a projednání,
n) Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů,
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o) Zákon č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních
službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Při krizových opatřeních nelze postupovat jiným než legislativně upraveným postupem za
pomoci právního řádu. K použití krizových opatření dochází teprve tehdy, pokud nelze
využít jiných prostředků. Omezení se používá jen na dobu pro tuto situaci nezbytně
nutnou, a to s cílem zajištění a ochrany národní bezpečnosti, veřejného pořádku, zdraví a
života. Musí být respektována skutečnost, že krizové opatření nesmí vést k narušení
základů demokratického státu, nesmí vést k diskriminaci a omezení, musí být přiměřené
stávající situaci (Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007).
Systém krizového řízení můžeme rozdělit do dvou základních skupin – jednak z hlediska
rozdílnosti v přijímání opatření během krizové situace, jednak dle vyhlašování krizových
stavů.
Centrální úroveň (ústavní orgány a správní úřady)
a) Prezident a parlament ČR.
b) Orgány krizového řízení – a vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, Česká
národní banka.
c) Ústřední krizový štáb, stejně tak i ostatní orgány s územní působností a krizové
štáby jednotlivých správních úřadů a České národní banky.
d) Bezpečnostní rada státu, včetně jejích pracovních orgánů.
Úroveň územní samosprávy
a) Orgány krizového řízení na úrovni kraje – hejtman (primátor), krajský úřad.
b) Orgány krizového řízení na úrovni obcí – starosta obcí s rozšířenou působností
(primátor), obecní úřad s rozšířenou působností, starosta obce, obecní úřad
(Antušák, 2009).
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1.2 Základní pojmy

Nezbytné pro chápání souvislostí problematiky řešení mimořádných událostí je vysvětlení
si základních pojmů používaných v oblasti krizového managementu.

Bezpečnost – „žádoucí stav, kdy jsou na nejnižší míru snížena rizika pro Českou republiku
plynoucí z hrozeb vůči obyvatelstvu, svrchovanosti a územní celistvosti, demokratického
řízení a principům právního státu, vnitřnímu pořádku, životnímu prostředí, plnění
mezinárodních bezpečnostních závazků a dalším definovaným zájmům“ (Hrivnák, Burdová,
Polívka, 2003, str. 154).
Hrozba – „primární, nezávisle existující, vnější fenomén“ (Hlaváčová, Štorek, Fišer, 2007,
str. 20). Hrozba může být způsobená přírodním jevem, ale také jedincem, skupinou,
státem, tedy vůlí, úmyslem.
Riziko – pravděpodobnost, že dojde z hlediska bezpečnosti ke škodlivé události. Riziko je
možné určit nebo odhadnout tzv. analýzou rizik (Nováková a kol., 2011).
Krizový stav – právní stav, stav ohrožení státu a případně válečný stav, který vyhlašuje
parlament. Délka trvání je neomezená. Krizový stav je vyhlašován pro celý stát (Pokorný a
kol., 2004).
Nouzový stav – státní krizové opatření pro závažné živelní a průmyslové katastrofy.
Vyhlašuje ho vláda České republiky nebo předseda vlády na základě ústavního zákona
č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/nouzovystav.aspx).
Záchranný řetězec – jde vlastně o rychlost a návaznost péče při vzniku postižení zdraví:
Laická pomoc – tísňové volání – odborná první pomoc – transport do zdravotnického
zařízení (Pokorný a kol., 2004).
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů stanovuje, že může
být vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav).
Stav nebezpečí může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů. Tato doba může být
prodloužena pouze se souhlasem vlády.
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2 Klasifikace katastrof a hromadných
neštěstí
Každý z nás má určitou představu o tom, co je to katastrofa, jaké jsou její příčiny a proč
nás v dnešní době obklopují katastrofy mnohem častěji než v minulosti. Myslím, že každý
z nás se s nějakým druhem katastrofy již setkal. Ať už jen díky informacím z médií, ze
zkušeností někoho z přátel či příbuzných, anebo dokonce ze zkušeností vlastních. Každá
katastrofa je jiná a svým způsobem jedinečná. Existují však skupiny katastrof se stejnými
charakteristikami. V literatuře můžeme najít řadu různých dělení katastrof vycházejících
především z jejich příčin. Pro přiblížení situace jsem vybrala rozdělení katastrof podle
výběru Světové zdravotnické organizace.

2.1 Mimořádné události
Mimořádná událost je situace, kdy dochází působením vlivu činnosti člověka nebo přírody
k ohrožení života, životního prostředí. Může dojít i k narušení společenských vztahů,
ekonomické, materiální a kulturní rovnováhy (Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007).
Mimořádné události dle počtu zasažených osob
Hromadné neštěstí omezené – mimořádná situace, kdy je postiženo nejvíce 10 osob a
minimálně jedna osoba se nachází ve stavu bezprostředního ohrožení života. K vyřešení
situace by mělo stačit několik výjezdových skupin daného správního území. Nejsou
aktivovány traumatologické plány.
Hromadné neštěstí rozsáhlé – mimořádná událost, kdy je postiženo více než 10 osob, ale
nepřekračuje počet 50 postižených osob. V tomto případě je nezbytné aktivovat
poplachové, havarijní a traumatologické plány.
Katastrofa – náhle vzniklá událost velkého rozsahu, často přesahující schopnost postižené
společnosti zvládnout situaci vlastními silami a zdroji. Je postiženo více jak 50 osob, a to
bez ohledu na počty mrtvých, těžce či lehce postižených (Pokorný a kol., 2010).
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Mimořádné události na území České republiky
Mezi nejčastější mimořádné události patří jednoznačně dopravní nehody. Nejvíce jich je
v silniční dopravě. V tomto případě je nutné zmínit hlavně dopravní nehody autobusů, kdy
mívají tyto nehody kolem 40 postižených. Nelze však opomenout nehody tramvají či
trolejbusů. Dále se setkáváme s řetězovými haváriemi dopravních automobilů, při kterých
je podle statistiky většinou kolem 20 zraněných. Bohužel mnohem častěji se začíná
objevovat více nehod i v dopravě železniční. Zde můžeme očekávat mnohem větší
množství postižených osob. Mezi další mimořádné události vyskytující se na našem území
patří požáry budov s následným výbuchem. S hromadnou intoxikací osob bychom měli
počítat u průmyslových havárií (Bulíková, 2011).
Pro názornost uvádím několik mimořádných událostí, které se staly v nedávné době. Mezi
jednu z nejtragičtějších dopravních nehod autobusu na území České republiky patří nehoda
u Nažidel. Došlo k ní 8. března 2003. Autobus vjel do protisměru, převrátil se na bok a
spadl asi ze sedmimetrového srázu. Na místě nehody zahynulo 17 lidí, další dva zemřeli
v nemocnici a dalších 34 bylo zraněno, z toho se jednalo o 26 těžce zraněných, z nich
jeden

zemřel

na

následky

nehody

v srpnu

2005

(http://cs.wikipedia.org/wiki/

Nehoda_u_Na%C5%BEidel).
Jednou z tragických nehod na železnici byla nehoda ve Studénce. Ta se stala 8. srpna 2008.
Jednalo se o Mezinárodní vlak EC 108 Comenius, který narazil do opravované konstrukce
silničního mostu, která se zřítila na trať. Zemřelo 8 osob a asi 67 dalších bylo zraněno. Na
místě zasahovalo 151 hasičů, 46 zdravotnických záchranářů, 18 lékařů. 45 sanitek a 2
vrtulníky rozvezly zraněné do deseti nemocnic. Do dvou hodin od havárie byli všichni
zranění v nemocnicích (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4 %8Dn%C3%
AD_nehoda_ve_Stud%C3%A9nce).
Dalším příkladem mimořádných událostí je srážka tramvají v Ostravě. Ke srážce dvou
tramvají došlo 11. dubna 2008 na jednokolejné tramvajové trati (http://www.dicr.cz/posrazce-dvou-tramvaji-v-ostrave-nejmene-2-mrtvi-a-15-tezce-zranenych). Bylo zraněno 39
osob, 13 osob utrpělo vážná zranění, 26 osob bylo zraněno středně těžce či lehce. Zásahu
se účastnilo 5 zdravotnických záchranářů, 3 lékaři, 12 nelékařských zdravotnických
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pracovníků. Pacienti byli odvezeni celkem do třech nejbližších zdravotnických zařízení.
Zásah trval 3 hodiny a 38 minut (Kroupová, 2012).

Záchranné, likvidační a asanační práce
Při řešení mimořádných událostí je nezbytné myslet a počítat se zapojením složek
vykonávajících záchranné, likvidační a asanační práce.
Záchranné práce jsou činnosti, které je nutné provést po oznámení vzniku nebo
neodvratně se blížící mimořádné události v místě nasazení složek integrovaného
záchranného systému. Patří sem i činnosti, které umožňují vytvoření přiměřených
bezpečnostních podmínek pro ochranu zasahujících osob. Prioritou je záchrana lidských
životů a zdraví osob. Dále je myšleno na ochranu životního prostředí, zvířat a majetku.
Záchranné práce jsou prováděny ve prospěch každého bezúplatně a zabezpečují je základní
a ostatní složky integrovaného záchranného systému ze svých rozpočtových prostředků
nebo prostředků veřejných zdrojů (zdravotní pojištění) (Richter, 2010).
Likvidační práce jsou činnosti sloužící k odstranění následků způsobených mimořádnou
událostí působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí. Je nutné je vykonat bez
zbytečného odkladu, aby složky integrovaného záchranného systému mohly opustit místo
zásahu a zásah ukončit, nebo předat místo k dalšímu užívání případně k provedení
obnovovacích prací (Pokorný a kol., 2004).
Asanační práce jsou činnostmi směřujícími k obnovení poškozené infrastruktury, snaha o
odstranění všech následků způsobených mimořádnou událostí. Jedná se většinou o
dlouhodobou činnost po ukončení krizového stavu (Richter, 2010).

2.1.1

Přírodně klimatické katastrofy

Přírodní procesy probíhají velmi rychle a intenzivně. Jsou spojeny s uvolňováním
značného množství energie a s přesuny velkých objemů hmoty.
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Tektonické katastrofy (zemětřesení)
Tektonické katastrofy přicházejí většinou naprosto neočekávaně. Jsou považovány za
nejničivější přírodní katastrofy. Jsou způsobeny působením sil uvnitř, ale i na povrchu
země. Dochází k uvolňování energie, pohybu hmot a tím k zemětřesení.
Často si neuvědomujeme, že samotné zemětřesení nepatří k tomu nejhoršímu, co nás
potkalo. Mnohem hrozivější situace nastává právě až po proběhlém zemětřesení. Dochází
k poškození vodovodního a plynového potrubí, tím i k možným výbuchům plynu, a tím i
ničivým požárům. Nastávají záplavy a v důsledku toho mohou vznikat epidemie,
hladomor.
Telurické katastrofy (sopečná činnost)
Mluvíme-li o telurických katastrofách, mluvíme vlastně o sopečných procesech. Jedná se o
lávové proudy, sopečné bahnotoky, sopečné povodně, a žhavá sopečná mračna.
Topologické katastrofy
Povodně a zátopy – povodně patří mezi katastrofy, za které zodpovídá do určité míry sám
člověk. Rozlišujeme dva základní tyty povodní – jednak zaplavování souše řekami, jednak
zaplavování souše mořem. Mnohem vážnější však bývají vlastní následky povodní.
Sesuv půdy a laviny – jednoduše řečeno jde o svahové pohyby. Dochází k nim při
narušení stability svahu.
Meteorologické (atmosférické) katastrofy
V atmosféře dochází k vyrovnávání tlaků tím, že vzniká vítr, který proudí z místa vyššího
tlaku do místa tlaku nižšího. Síla větru je závislá na tlakovém gradientu. Směr větru závisí
na pozici tlakové výše a níže, na zemské rotaci a tření. Nárazy větru mohou způsobit velké
škody. Můžeme sem zařadit i nadměrná horka, sucha, mrazy, krupobití a přívalové deště.

2.1.2

Antropogenní (sociálně-ekonomické)
katastrofy

Antropogenní katastrofy jsou katastrofy, které způsobil člověk vlastní činností. Přesahují
více než polovinu všech katastrof.
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Válečný konflikt
Válka je organizované násilí mezi dvěma nebo i více skupinami za účelem prosazení moci
v oblasti politické, náboženské, ideologické nebo ekonomické. Válečný konflikt lze často
předvídat,

neboť

jeho

plánování

je

dlouhodobé,

jakož

i

jeho

trvání

(http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_konflikt).

2.1.3

Civilizační katastrofy

Civilizační katastrofy zahrnují vedle poruch technického zařízení především selhání role
lidského faktoru, např. špatné odhadnutí situace nebo zanedbání základních postupů při
provozu.
Dochází k většímu rozvoji silniční dopravy, a tím i nárůstu smrtelných dopravních nehod.
Rozrůstá se především těžká doprava, kde jsou převáženy nebezpečné látky, čímž dochází
při nehodách k ohrožení jak obyvatelstva, tak přírody, zdrojů pitné vody atd. Dále sem
patří také letecká doprava, ve které dochází při nehodách k velkému množství lidských
ztrát.
V průmyslové výrobě mluvíme o tzv. provozních haváriích. Je zde riziko chemické
havárie. Může docházet až k devastaci materiálních hodnot, zranění a úmrtí osob. Velkým
problémem je vznik požárů, následné výbuchy a možnost úniku a rozšíření radioaktivních
nebo škodlivých látek do ovzduší.
Mezi největší katastrofy současné doby řadíme riziko poruchy jaderných elektráren.
Jaderné elektrárny jsou pod velmi přísnou kontrolou, problém by mohl nastat spíše při
napadení elektrárny některou z teroristických skupin (Nováková, Krulík, Bureš, 2011).
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3 Zásady traumatologického plánování
ve zdravotnictví
Účelem traumatologického plánování je snaha o dostatečnou připravenost jednotlivých
poskytovatelů zdravotní péče a daného správního celku (obce, kraje, státu) při vzniku
krizové situace, která je doprovázena výskytem hromadného postižení osob. Je zde snaha o
zajištění adekvátní reakce poskytovatele zdravotní péče již při samotném zajišťování
následků krizové situace. Pro úspěšné zvládání mimořádných situací je naprosto nezbytná
součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Další neopomenutelnou součástí je návaznost přednemocniční neodkladné péče nejen na
nemocniční neodkladnou péči, ale i péči o pacienty, kteří nejsou ohroženi na životě, ale
potřebují určité ošetření. Existuje určitá rozdílnost v obsahu traumatologických plánů, což
je dáno rozdílným působením a odpovědností daného poskytovatele zdravotní péče. Pro
určitou představu – jinak bude vypadat traumatologický plán pro zdravotnickou
záchrannou službu, jinak pro zdravotnické zařízení nebo pro správní úřad (Pokorný a kol.,
2004).

3.1 Integrovaný záchranný systém
„Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a
koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy,
fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a
přípravě na mimořádné události“ (http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachrannysystem.aspx).
Vznik integrovaného záchranného systému v České republice je datován do roku 1993,
kdy na usnesení vlády č. 246, ze dne 15. 3. 1993, bylo vydáno 13 základních bodů, které
stanovily hlavní zásady výstavby integrovaného záchranného systému. Právní oporu má
v zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (Slabý, 2010).
Základní složky integrovaného záchranného systému (IZS) tvoří:
a) Hasičský záchranný sbor České republiky,
b) jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí správních celků,
c) poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
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d) Policie České republiky.
Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovostní
službu pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události.
Ostatní složky IZS:
a) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
b) obecní policie,
c) orgány ochrany veřejného zdraví,
d) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné složky,
e) zařízení civilní ochrany,
f) neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a
likvidačním pracím (Kroupa, Říha 2005).
V případě vyhlášení krizového stavu se do ostatních složek záchranného systému zařazují
také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří disponují urgentním příjmem. Ostatní složky
IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.
Plánovanou pomocí se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci. Po
uzavření dohody poskytovatele zdravotních služeb s místně příslušným úřadem nebo
zdravotnickou záchrannou službou o pomoci na vyžádání, je poskytovatel zdravotní služby
zařazen hasičským záchranným sborem kraje do poplachového plánu IZS i pro období
mimo stav krize. (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů).

3.2 Záchranná služba
„Cílem

traumatologického

plánu

zdravotnické

záchranné

služby

je

zajištění

přednemocniční neodkladné péče v místě mimořádné události s výskytem hromadného
postižení osob“ a předání postižených osob do cílových zdravotnických zařízení (i mimo
region) (Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007, str. 36).
Podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele
zdravotnické záchranné služby jsou upraveny v zákonu č. 374/2011 Sb. o zdravotnické
záchranné službě. Dalšími právními předpisy týkající se zdravotnické záchranné služby
(ZZS) je zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a jejich poskytování, a dále
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vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.
Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen mít zpracovaný traumatologický
plán. Při jeho vytváření spolupracuje s krajským úřadem, na jehož území poskytuje
zdravotnickou záchrannou službu. Tento plán se člení na část základní, operativní a
pomocnou. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen podle zákona zpracovat
traumatologický plán, a nejméně jednou za dva roky ho aktualizovat. Jeho vyhotovení
musí předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo jeho
aktualizace (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování).
Jako každý poskytovatel zdravotní péče i zdravotnická záchranná služba má své jasné
vnitřní uspořádání nezbytné pro poskytování a účelné fungování organizace. Mezi řídící
prvky patří zdravotnické operační středisko. Do výkonných složek řadíme prostředky
letecké záchranné služby, prostředky rychlé lékařské pomoci a prostředky rychlé
zdravotnické pomoci. V trvalé záloze jsou služby lékařské první pomoci, prostředky
dopravy raněných a nemocných (Pokorný, 2004).
Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána pokrytím území kraje výjezdovými
základnami. Dojezdová doba z nejbližší výjezdové základny musí být do 20 minut. Tato
doba se počítá od převzetí výzvy k výjezdu dané výjezdové skupiny od operátora
zdravotnického operačního střediska. Plán rozmístění stanovišť výjezdových skupin je
aktualizován nejméně jednou za dva roky. Zdravotnickým zařízením poskytovatele
zdravotnické záchranné služby jsou prostory a mobilní prostředky zdravotnické záchranné
služby. Toto zařízení je vždy tvořeno ředitelstvím, zdravotnickým operačním střediskem,
výjezdovými základnami s výjezdovými skupinami, oddělením krizové připravenosti a
v neposlední řadě vzdělávacím a výcvikovým střediskem (Zákon č. 374/2011 Sb. o
zdravotnické záchranné službě).

3.2.1

Operační středisko

Hlavním řídícím pracovištěm pro poskytování zdravotnické záchranné služby je ředitelství.
Operační středisko je nejdůležitějším oddělením operačního řízení, pracuje v nepřetržitém
provozu na čísle tísňového volání 155.
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Operační středisko zajišťuje tyto úkoly:
a) přijímá a vyhodnocuje tísňová volání,
b) vydává pokyny výjezdovým skupinám na základě vyhodnocení tísňových volání,
c) poskytuje potřebné informace k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové
skupiny na místo události,
d) komunikuje a spolupracuje s ostatními operačními středisky integrovaného
záchranného systému,
e) zajišťuje komunikaci mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby a
poskytovateli akutní lůžkové péče,
f) řídí přepravu a předání pacientů poskytovatelům zdravotních služeb (Zákon
č.374/2011 o zdravotnické záchranné službě).
Operační středisko záchranné služby má jasně definované stupně naléhavosti tísňového
volání. Operátor zdravotnického operačního střediska vydává pokyn o výjezdu na místo
události výjezdovým skupinám na základě vyhodnocení stupně naléhavosti:
a) první stupeň, v tomto případě jde o osobu, u které hrozí selhání základních
životních funkcí, nebo k tomuto selhání již došlo, nebo se jedná o mimořádnou
událost s hromadným postižením osob,
b) druhý stupeň, jde o osobu, kde hrozí selhání základních životních funkcí,
c) třetí stupeň, jde o osobu, kde bezprostředně nehrozí selhání základních životních
funkcí, ale tento stav vyžaduje poskytnutí zdravotnické záchranné služby,
d) čtvrtý stupeň, nejedná se o případy již zmiňované v předchozích stupních, pokud
operátor zdravotnického střediska nebo pomocného operačního střediska rozhodne
o výjezdu výjezdové skupiny (Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon
o zdravotnické záchranné službě).

3.2.2

Výjezdové skupiny

Práce výjezdových skupin je odlišná od práce na operačním středisku. Výhodou především
jednotlivce je jak zkušenost s prací na operačním středisku, tak ve výjezdové skupině.
Hromadný výskyt raněných následkem hromadného neštěstí je mimořádnou událostí, která
klade na zdravotníky vysoké nároky jak po stránce fyzické, tak především psychické. Pro
poskytování účinné zdravotnické péče by mělo být pro výjezdové skupiny samozřejmostí
znát metodické pokyny pro činnost první posádky na místě mimořádné události. Tyto
22

pokyny prvotně vypracovala pracovní skupina pro medicínu katastrof a traumatologického
plánování. Metodika byla rozčleněna do několika skupin a zde jsou stanoveny úkoly
jednotlivých skupin pro vzniklou situaci.
Úkoly jednotlivých skupin
Vedoucí lékař zásahu (pokud je na místě první posádka rychlé zdravotnické pomoci, pak
nelékařský zdravotnický pracovník – do doby než se dostaví posádka rychlé lékařské
pomoci) je povinen nahlásit se veliteli zásahu, dostane základní dostupné informace o
události, spojí se s řídícím zdravotnickým operačním střediskem. Zajistí spojení, určí místo
pro shromaždiště postižených osob, určí svého zástupce ve štábu velitele zásahu. Pokud je
potřeba, zajistí a použije soupravu pro terénní podmínky, nechá postavit stan – jeden či
více, který se bude používat jako ošetřovna. Dále zahájí se sestrou (záchranářem) z první
posádky prvotní třídění zraněných. Při třídění by měl mít max. 1-2 minuty na pacienta.
V co možné nejkratší době předá třídění další posádce.
Zástupce vedoucího lékaře zásahu – určuje ho vedoucí lékař zásahu, je členem štábu
velitele zásahu, pokud byl tento štáb zřízen. Úkolem lékaře ve štábu je oboustranná
komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému, předává jak informace a
požadavky ze strany zdravotnické záchranné služby na ostatní složky systému, tak i
požadavky ostatních složek na záchrannou službu.
Velitel zdravotnické dopravy – tím se stává řidič výjezdové skupiny rychlé lékařské
pomoci, který byl první na místě mimořádné události. Jeho hlavním úkolem je ve
spolupráci s Policií České republiky zajistit příjezdové a odjezdové komunikace. Dalším
velmi důležitým úkolem je zajištění dokumentace, ve které najdeme, které vozy odjely a
jaké pacienty odvezly.
Ostatní záchranáři se při příjezdu na místo mimořádné události nahlásí na své operační
středisko, pak na řídící operační středisko a veliteli zdravotnické dopravy. Velitel dopravy
jim zprostředkuje instrukce od velitele zásahu, s kterým komunikuje pomocí radiového
spojení. Úkolem záchranářů je zajištění zdravotní péče v rozsahu medicíny katastrof.
Zapisují do zdravotnické dokumentace, pokud je určí vedoucí odsunu, připravují a realizují
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dle priorit transport postižených. Velmi důležité je opakované přetřídění postižených na
každé etapě a každým dalším zdravotníkem, který se dostane do kontaktu s postiženým.
Shromaždiště postižených a obvaziště se vytváří ve všech případech hromadného
výskytu postižených. Význam je především v tom, že máme neustálý přehled o vývoji
stavu a změně priorit u jednotlivce. Kvalitní shromaždiště by mělo být vhodně vybrané
místo, kde bude k dispozici veškerý zdravotnický materiál (přístroje, léky, transportní a
fixační prostředky, medicinální plyny atd.). Jsou sem přinášeni roztřídění pacienti a
ukládají se dle priorit na třídící a identifikační kartě. Zde je prováděno urgentní zajištění
vitálních funkcí, případná stabilizace stavu, pokud je to vůbec možné. Z tohoto místa je
zahajován cílený odsun. Abychom mohli mluvit o kvalitním shromaždišti, je nutné, aby
byl tento prostor označen vstupy a výstupy. Označit o jaké prostory se jedná, v neposlední
řadě určit přístupové a odsunové trasy.
Spojení, kdy operační středisko komunikuje na určitém kanálu s vedoucím lékařem zásahu
a posádkami, které přijíždějí a odjíždějí z místa mimořádné události. Na místě je vytvořena
vlastní vnitřní radiová síť. Spojení s ostatními složkami integrovaného záchranného
systému probíhá přes vedoucího lékaře nebo jeho zástupce.
Ukončení zásahu na místě mimořádné události je stav, kdy byl odvezen poslední pacient
do zdravotnického zařízení. Proběhlo ohledání postižených, kteří byli označeni během
třídění nebo ošetřování za mrtvé. Ohledání provádí policií přivolaný soudní lékař nebo
místně příslušný všeobecný lékař. Zásah na místě mimořádné události ukončí vedoucí
lékař zásahu po dohodě s velitelem zásahu. Ukončení nahlásí na zdravotnické operační
středisko. Aktivovaný traumatologický plán ukončuje zdravotnické operační středisko a
krizový štáb příslušné oblasti. Zasahující posádky se vrátí na své základny a prioritou je
obnova akceschopnosti posádek (http://www.urgmed.cz/postupy/2011_HPZ.pdf).
„Hromadný výskyt raněných je jedním z mála případů, kdy v medicíně převládá pravidlo
užitečnosti, tedy úsilí přinést prospěch většímu počtu ohrožených před individuální péčí o
jednoho nemocného. Pravidlo je ospravedlněno potřebou přinést prospěch veřejnosti
v krizi“ (Pokorný, 2008).

24

3.2.3

Třídění raněných

Třídění při hromadném výskytu raněných START pro dospělé a JumpSTART pro
děti
Samotné třídění v místě hromadného neštěstí pomáhá vnést určitou organizaci. Jedná se o
dynamický proces, protože se v průběhu času stav raněných mění. Třídění se člení na tři
skupiny.
Primární třídění má za úkol na místě události rychle rozdělit postižené podle jasně
definovaných a snadno zjistitelných příznaků výkonnosti vitálních funkcí dýchání,
krevního oběhu a vědomí. Třídění se provádí podle algoritmu START a u dětí
JumpSTART. Vyšetření jednoho zraněného by nemělo trvat déle než jednu minutu.
Sekundární třídění je opakované vyšetření všech skupin, ale hlavně ve skupinách zelené
a žluté. Mělo by být prováděno na místě události a ve zdravotnickém zařízení.
Cílem třídění je zjistit:
 stav dýchání, krevního oběhu a vědomí,
 rozsah poranění,
 pravděpodobnost zhoršení celkového stavu a nutnost zařazení do vyšší skupiny,
 zda je potřeba poskytnout pomoc již před transportem z místa události; některé děti
mohou být na shromaždiště doneseny, a proto musí být přednostně vyšetřeny,
protože jejich stabilita nebyla ověřena pomocí chůze.
Terciární třídění se provádí v nemocnici. Jedná se o podrobná a odborná vyšetření
zajištění dalších dostupných možností léčby.
START se stal určitým standardem pro primární třídění dospělých raněných při
hromadném neštěstí. Ranění jsou tříděni do čtyř základních skupin a označeni barevnými
identifikačními kartami:
 Lehce ranění – chodící,
 Odložená pomoc,
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 Neodkladná pomoc,
 Nezachranitelní a mrtví.
Třídění START není vhodné pro menší děti, jejich fyziologické parametry jsou odlišné od
větších dětí a dospělých. Pro batolata a děti do 8 – 10 let věku byla vytvořena metoda
JumpSTART. Tato metoda je trochu složitější než třídění dospělých. Dělí se na
algoritmus vytvořený pro primární třídění raněných dětí pro věk 1 – 8 roků, třídění lehce
raněných dětí, třídění dalších raněných dětí a modifikace pro nechodící děti pro jejich
nízký věk nebo pro vývojovou vadu (Pokorný, 2008).

3.2.4

Visačka/třídící a identifikační karta pro
hromadné postižení zdraví

Příjem postižených při mimořádných událostech je vysoce stresující situace a nejde ji řešit
improvizací. Pro tuto situaci byla sekcí Medicíny katastrof vytvořena jednotná třídící a
identifikační karta pro lékařské třídění v přednemocniční fázi. Karta by měla pomoci
personálu v cílovém zdravotnickém zařízení k lepší informovanosti o stavu každého
pacienta. Tuto kartu bych tedy ráda podrobněji představila. Je ovšem mylné domnívat se,
že všechny záchranné služby tuto kartu používají.
Visačka/třídící a identifikační karta pro hromadné postižení zdraví (viz Příloha č. 13)
Přední strana visačky / karty obsahuje následující informace:
Jednotný číselný kód, který je na všech dílech karty, začíná písmenem označující státní
poznávací značku daného kraje.
Diagnóza (Dg.) – jde o část obsahující řádky pro vyšetření stavu vědomí (Glasgow Coma
Scale), dýchání (frekvence/minutu), oběh (hmatný puls na radiální tepně, značí alespoň
90torr systoly- frekvence/minutu) pacienta. Lékař provádí vyšetření a zjištěné informace
hlásí záchranáři, který je zapisuje do karty. V kolonce Dg. zapíše stručně pracovní
diagnózy a na nákresu panáčka zakreslí lokalizaci závažných poranění a stav zornic.
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Třídění umožňuje zapsat kategorii, kam byl pacient v prvotním třídění zařazen a
zaznamenávají se i následná přetřídění. Je zaznamenáván čas třídění (přetřídění) a jméno
třídícího lékaře.
Třídící skupiny nás informují o prioritách léčby, odsunu a jejich kombinací – základní
varianta karty HPZ (hromadného postižení zdraví) s převahou mechanického postižení:
I. Přednostní terapie – v této skupině musí dojít k okamžitému zajištění životních funkcí,
kde hrozí jejich selhání (neprovádí se kardiopulmonální resuscitace), provádějí se pouze
život zachraňující výkony, jako je zajištění průchodnosti dýchacích cest, zajištění
dostatečné ventilace, provádí se např. drenáž hrudníku při přetlakovém pneumotoraxu,
zastavují se velká krvácení. (Na kartě je tato skupina označena červeně).
II. a Přednostní transport – zde je pro pacienta život zachraňující přednostní transport
k definitivnímu ošetření, protože na místě hromadného neštěstí jsou tyto stavy neřešitelné.
Patří sem např. úrazy břicha, hrudníku, kde je suspektní vnitřní krvácení, poranění velkých
cév, poranění páteře s neurologickým deficitem. (V této skupině mluvíme o žluto-červené
barvě).
II. b Transport k odložitelnému ošetření – zdravotní stav těchto postižených umožňuje
příležitost odložitelného transportu po provedení minimálního ošetření, výkonu. Např.
poranění oka, zavřené zlomeniny kostí, kloubů, rozsáhlejší poranění měkkých tkání. (Tato
skupina je označována žlutou barvou).
III. Lehce ranění – u takto postižených často stačí laická pomoc nebo vzájemná pomoc,
popřípadě svépomoc. Jedná se o popáleniny do 15 % u dospělých, zhmožděniny, tržné
rány, nekomplikované zlomeniny, lehké úrazy. Tito pacienti jsou ošetřeni a transportováni
až po předchozích skupinách. (Pacienti zařazeni do této skupiny mají přidělenu zelenou
barvu).
IV. Mrtví – u takto postižených není již potřeba zdravotnické pomoci. Důležitá je
evidence, identifikace a uložení těl na vyčleněné místo. (Poslední skupina má přidělenu
barvu černou.)
Existuje varianta karty pro hromadné postižení zdraví s převahou termického poranění. U
čistě termických poranění jde priorita odsunu ruku v ruce s prioritou ošetření, protože
většinou všechna termická poranění vyžadují analgezii, volumoterapii a intubaci, a to již
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před transportem. Při třídění ve skupině termických poranění je často využívána
kombinace skupin.

Zadní strana visačky obsahuje následující informace:
Oddíl Terapie – slouží pro podrobnější popis toho, co jsme z hlediska léčby u pacienta již
udělali, např. do jaké skupiny byl při třídění a poté přetřídění zařazen, čas, kdy byl ošetřen,
množství a typ infuzní terapie, jaká byla použita, jaké byly podány léky a v jakém
množství, jaké bylo provedeno znehybnění a pomůcky k němu použité, pro označení
dekontaminace je nalepena odpovídající samolepka, poloha při ošetření, přesunu a
transportu, dále je zde oddělení, na které je pacient odesílán a jakým transportním
prostředkem (leteckou záchrannou službou – LZS, rychlou lékařskou pomocí – RLP,
rychlou zdravotnickou pomocí – RZP).

Útržek zdravotnické záchranné služby – přední strana obsahuje označení vozu, číslo
vozu, kterým je pacient odvážen, dále čas předání dopravci; po vyplnění těchto údajů
pracovník organizující odsun, útržek odtrhne a uschová, později může v případě potřeby
doplnit údaje na zadní straně, např. změnu směrování pacienta během transportu, čas a
místo předání.
Útržek dopravce – má opět dvě strany: přední, kde je cílová nemocnice a oddělení, kam
byl pacient podle pokynů třídícího lékaře směřován a časový údaj, který doplňuje posádka,
která pacienta předává v cílovém zdravotnickém zařízení, tam útržek odtrhne a uschová; na
zadní straně jsou zapsány informace transportující posádky v případě změn přesměrování
během transportu a důvod.
Doplňky v kapse visačky:
Vnitřní papírová identifikační a ošetřovací karta – má přední a zadní stranu, kdy jsou
na přední stanu zaznamenávány údaje o pacientovi (jméno, rodné číslo, datum narození,
bydliště, pojišťovna, pohlaví atd.), případně zakreslen prostor místa nálezu; zadní strana je
tzv. ošetřovací, umožňuje zapisovat opakovaný záznam vitálních funkcí a čas měření. (viz
Příloha č. 13, 14)
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Samolepky – jsou uvnitř kapsy visačky a jde o samolepky CBRN, a to samolepky rizika
toxicity, rizika radioaktivity a rizika b-agens; dále zde najdeme samolepky s číslem
visačky pro označení věcí pacienta (Urbánek, 2008).

3.3 Lůžková zdravotnická zařízení
Posledním, ale velmi důležitým článkem záchranného řetězce, je cílové lůžkové
zdravotnické zařízení. Pro poskytovatele zdravotní péče je stanovena Ministerstvem
zdravotnictví České republiky Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu
poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a
projednání č.101/2012 Sb. s platností od 1. dubna 2012 (Vyhláška č. 101/2012, o
podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové
zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání). Pro poskytovatele lůžkové
zdravotní péče byla vytvořena jednotná Metodika pro zapojení zdravotnických zařízení do
cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení. Cílem
cvičení je zjištění součinnosti složek IZS a ověření účelnosti traumatologických plánů
(Věštník Ministerstva zdravotnictví č.8/2007).
Poskytovatel zdravotních služeb by měl být svým složením, vybavením, druhem a
rozsahem poskytované péče odborně způsobilý k poskytování zdravotní péče navazující na
přednemocniční neodkladnou pomoc. Důležitou součástí při vzniku mimořádné události je
spolupráce všech poskytovatelů zdravotní péče uvnitř dotčené spádové oblasti, ale i mimo
ni. Poskytovatel zdravotních služeb je o mimořádné události, katastrofě informován
operačním střediskem příslušné zdravotnické záchranné služby. Obsahem výzvy, kterou
poskytovatel zdravotní péče obdrží, by měly být následující informace.
a) Místo, na kterém se mimořádná událost stala.
b) Doba, kdy vznikla.
c) Jaký druh a charakter události se jedná (provozní havárie, dopravní neštěstí,
přírodní katastrofa aj.).
d) Předpokládaný počet zraněných osob a převažující typ postižení.
e) Předpokládaný příjezd prvních zraněných do nemocnice (Hlaváčová, Štorek, Fišer
a kol., 2007).
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Od přijetí této informace by měla ústředna poskytovatele zdravotní péče přejít na předem
určený režim pro tyto situace. Jejím úkolem je odklon běžných hovorů ve prospěch hovorů
pro služební linky. Po převzetí výzvy o mimořádné události by mělo dané kontaktní místo
o této události podle vnitřních poplachových směrnic informovat vedení nemocnice,
vedení dotčených oddělení (lékaře, vrchní, staniční sestry, řadové sestry, ošetřovatelky,
sanitáře),

laboratoře,

rentgenová pracoviště,

kuchyni

nemocnice,

rezervní síly,

součinnostní nemocnice. Ohlášení poplachu by mělo probíhat předem daným postupem a
hlavně s jasným obsahem hlášení. Po obdržení těchto informací přechází poskytovatel
zdravotní péče z běžného režimu do režimu, který je speciálně upravený pro potřebu
výskytu mimořádné události. Po převzetí informace o vzniku mimořádné události a příjmu
pacientů s hromadným postižením zdraví se běžné činnosti přerušují, zastavují, plánované
výkony jsou odkládány (pacienti jsou překládáni na jiná oddělení, do jiných nemocnic,
které nejsou cílovým zařízením pro postižené hromadným neštěstím), ukončují se
návštěvy.
Poskytovatel zdravotní péče by měl mít připravený i dostatek zásob jako jsou nástroje,
infuzní roztoky, krevní deriváty, léky, obvazový materiál, fixační materiál, nemocniční
prádlo, provozní materiál. Velice důležité je mít k dispozici dostatečné množství lůžek,
lehátek, vozíků, pojízdných sedaček pro zajištění přepravní kapacity.
Jak by měl tedy samotný příjem hromadně postižených vypadat? Je klíčové, aby byly
v nemocnici vytvořeny adekvátní podmínky pro takovouto situaci.

Je podstatné najít

vhodné místo, kam se pacienti již při vstupu do nemocnice budou směrovat. Je vhodné,
aby tato místa (vstupy) byla nejméně dvě. Jeden vstup pro směrování pacientů lehce
zraněných (zelených) a další vstup/vstupy pro pacienty vyžadující urgentní péči
(červených, červenožlutých a žlutých).

Pro případ příjmu pacientů s nejčastěji se

vyskytujícím postižením jsou sestaveny tomu odpovídající týmy (např. při mechanickém
traumatu je přítomen traumatolog, při interním traumatu bude nutné místo traumatologa
zajistit odpovídající odbornost, a to podle převažující příčiny vzniku postižení).

Příjmové místo pro lehce zraněné (zelené)
Důraz je kladen především na dostatečně velký prostor, ve kterém není vůbec nutné mít
nějaké speciální vybavení. Je ale dobré myslet na to, aby zde byla návaznost na
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diagnostické a ošetřovací prostory. Měl by zde být hlavně dostatek lehátek, židlí
(pojízdných), velké množství obvazového materiálu, fixačních pomůcek, deky na přikrytí a
analgetické přípravky. Důležité je zajištění dostatku tekutin.
Vstupem pro lehce zraněné pacienty by měli přicházet postižení označení jako „lehce
zranění s odložitelným ošetřením“ od zdravotnické záchranné služby viz Třídící karta.
Mohou sem přicházet i postižení, kteří se vyhnuli vyšetření, případně ošetření
zdravotnickou záchrannou službou. Při vstupu by mělo vždy dojít ještě k přetřídění
pacientů, případně jejich přesměrování na jiné místo. Během čekání na definitivní ošetření
je takovým pacientům poskytován neustálý dohled a průběžné hodnocení stavu, a pokud je
potřeba, tak provizorní ošetření. Vedoucím příjmového místa pro lehce zraněné by měl být
nejlépe chirurg (intenzivista), který je v rámci komunikace napojen na všechna důležitá
místa, jako je např. urgentní příjem, vedoucí lékař celé akce atd. Měl by mít vždy k sobě
ještě sestru a spolu by měli provádět přetřídění pacientů při vstupu do zdravotnického
zařízení. Tvoří spolu třídící tým.
Dalším týmem pro smysluplnou návaznost by měl být tzv. transportní tým/týmy, který je
připraven v případě potřeby převzít od třídícího týmu závažné či progredující stavy. Jejich
úkolem je tyto pacienty transportovat do prostoru určeného pro pacienty, kde je zajištěno
časné ošetření. Počet těchto týmů závisí na možnosti zdravotnického zařízení a dané
situaci. Transportní týmy mohou být lékařské a nelékařské.
Mezi další článek řetězce patří tzv. ošetřovací tým/týmy zajišťující potřebná ošetření. Po
uvolnění diagnostických a ošetřovacích prostor se účastní definitivního ošetření a vyšetření
pacientů. Počet opět závisí na dané situaci a možnostech zdravotnického zařízení.
Neméně důležitou skupinou, týmem by měla být skupina tvořená především „úředníky“,
tzv. evidenční a identifikační tým. Přijímaní pacienti mají již od záchranné služby
identifikační číselný kód, který je na třídící kartě. Je možné ho vlepit nebo zapsat do
stávající dokumentace a doplnit vstupním evidenčním kódem zdravotnického zařízení.
Tato skupina tedy eviduje přijímané pacienty a shromažďuje veškeré dostupné informace
týkající se pacientů.
Psychologicko-psychiatrické týmy poskytují případnou psychologickou a psychiatrickou
pomoc pacientům postiženým hromadným neštěstím.
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Příjmové místo pro pacienty s prioritou přednosti ošetření, přednosti transportu a
pro pacienty s odložitelným ošetřením (červené, červenožluté a žluté)
Vstupem pro tyto pacienty jsou přijímáni postižení, jejichž stav podle lékařského třídění
v přednemocniční neodkladné péči vyžaduje resuscitační nebo intenzivní péči a je
neodkladný operační zákrok. Tento prostor musí být napojen na urgentní příjem,
diagnostický komplement a operační sály. Po vstupním přetřídění pacientů vedoucím
lékařem akce jsou tito pacienti předáváni tzv. „malým trauma týmům“ a transportním
týmům, za jejichž permanentní péče jsou směřováni na urgentní příjem k dovyšetření,
přímo na operační sál, nebo na anesteziologicko-resuscitační oddělení, anebo jednotky
intenzivní péče. Tento prostor by měl být dostatečně vybaven z pohledu materiálně
technického, a to prostory s rozvody medicinálních plynů, monitory, ventilátory,
spotřebním materiálem, postelemi, transportními lehátky, zákrokovými sálky.
Malé trauma týmy mají na starost pacienty, kteří i po přetřídění potřebují zajistit vitální
funkce (červení) a pacienty, kteří potřebují urgentní operační výkon (červenožlutí). Tyto
týmy mají většinou následující složení: anesteziolog, traumatolog a chirurg nebo další
traumatolog, anesteziologická sestra, sestra z traumatologie a sanitář. Pokud je potřeba,
jsou doplněny o potřebné specialisty (neurology, neurochirurgy, radiology, urology,
čelistní chirurgy atd.). Výhodou je, že vždy část týmu doprovází pacienta na jeho cílové
místo (operační sál, jednotka intenzivní péče – JIP, anesteziologicko-resuscitační oddělení
– ARO). Ta část týmu, která již pacienta nedoprovází, vytvoří po doplnění o chybějící
odbornost nový malý trauma tým a zajišťuje potřebnou péči o dalšího pacienta.
Je velmi důležité a především výhodné směrovat pacienty při hromadném neštěstí na co
nejmenší počet cílových oddělení. Cílová oddělení při vyhlášení traumatologického plánu
přetřídí vlastní pacienty a poté provedou přeložení pacientů, kteří jsou toho schopni, na
jiná lůžka jiných než cílových oborů (Jelen, Urbánek a spol., 2009).
Do aktivace traumatologického plánu ve zdravotnickém zařízení jsou zapojeny i další
provozy. Jednotliví poskytovatelé zdravotní péče mají různá opatření a postupy. Jedním
z provozů, který je zapojen, je obor farmacie, jehož úkolem je zajištění zásobování
dostatkem léků a zdravotnického materiálu. Další skupinou jsou laboratoře, a to především
transfuzní stanice, kdy bude z počátku vyžadována krev v režimu „vitální indikace“. Mezi
další nezbytná pracoviště patří stravovací úsek, který zajišťuje přípravu teplé stravy a
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především teplých nápojů a tekutin a jejich distribuci ve zdravotnickém zařízení.
Občerstvení pro personál by mělo být na jiném místě, než na místě určeném pro pacienty.
Další nezbytnou složkou je dopravní skupina, která zabezpečuje svoz a rozvoz personálu,
pacientů, léků, transfuzních přípravků a materiálu. Technická skupina má za úkol
zabezpečit chod technických a inženýrských sítí. Mezi poslední úkoly patří zabezpečení
úklidu po příjmu pacientů postižených hromadným neštěstím (Hlaváčková, Štorek, Fišer a
kol., 2007).

4 Systém havarijního a krizového
plánování

Krizové plánování by mělo být nástrojem používaným na řešení krizových situací, které
nás mohou potkat. K zajištění krizové připravenosti máme k dispozici čtyři samostatné
úrovně řízení.
1) Řešení mimořádných situací samotnou činností složek integrovaného
záchranného systému, právnických a fyzických osob.
2) Řešení mimořádných situací složkami integrovaného záchranného systému
při vyhlášení havarijních plánů, bez nutnosti vyhlášení krizového stavu.
3) Řešení krizových situací z postu krajských nebo ústředních orgánů.
4) Řešení krizové situace v souvislosti s vojenským ohrožením, uplatnění
plánů k obraně a systému hospodářské mobilizace (Hlaváčková, Štorek,
Fišer a kol., 2007).

4.1 Krizový plán
Krizový plán je dokument vytvořený na základě krizového zákona 240/2000 Sb. o
krizovém řízení a o změně některých zákonů, je zpracováván Hasičským záchranným
sborem kraje. Mezi zvláštní část krizového plánu patří i plány obrany. Krizový plán se
skládá ze dvou částí – z části základní a části přílohové. Základní část obsahuje jasné
stanovení působnosti, odpovědnosti a úkoly pro správní a jiné státní orgány, pro které platí
ze zákona zpracovávat krizové plány s ohledem na charakteristiku daného území. Dalším
bodem je vyhledávání a hodnocení rizik a jejich dopad na správní území a činnost orgánů
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samosprávy, dále právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou zapojeny k zajištění
krizových opatření. Přílohová část je tvořena dokumenty potřebnými k samotnému
zvládnutí krizové situace. Obsahuje výčet sil a prostředků včetně jejich počtu a potřebné
využitelnosti. Jsou zde stanoveny zásady a postup pro realizaci krizových opatření.
Zahrnuje typové, povodňové a havarijní plány, plán pro nezbytné dodávky, plán
hospodářské mobilizace, plán spojení, materiálně technického a zdravotnického
zabezpečení a topografické mapy, ve kterých jsou vyznačena rizika a řešení situací.
Poslední a neméně důležitý plán je plán vlastní akceschopnosti zpracovatele krizového
plánu (Antušák, 2009).
Opatření týkající se zdravotnictví jsou v krizových plánech řešena ve třech úrovních. Plán
zdravotnického zabezpečení, samotné operační plány a jiné operační plány (Hlaváčková,
Štorek, Fišer a kol., 2007).

4.2 Typový plán
Typový plán je základní částí krizového plánu. Je vytvořen na řešení pouze jednoho typu
krizové situace. Obsahuje rozbor druhu možné hrozby a jejich možných projevů a postupy
při likvidaci následků krizové situace. Jsou zde stanoveny doporučené varianty pro řešení
krizové situace. Obsahuje jasně danou identifikaci zpracovatele odpovědného za
aktualizaci, zpracování a rozpracování typového plánu. Pro působnost Ministerstva
zdravotnictví České republiky byly vybrány tři typové situace:
a) epidemie – hromadné nákazy osob,
b) narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu ve velkém rozsahu,
c) hromadné postižení osob kromě epidemií (Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007).

4.3 Havarijní plán
Havarijní plán je účelový dokument provozovatelů rizikových činností (vnitřní) a
územních správních úřadů (vnější), který zahrnuje soubor opatření k provádění
záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení
ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených
mimořádnou událostí. Havarijní plán se zpracovává pro mimořádné události, které
vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán zpracovává
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hasičský záchranný sbor kraje. Pro vypracování havarijního plánu je základním právním
předpisem vyhláška č. 328/2001 Sb.: §26 a 27 Havarijní plán a Vnější havarijní plán.
Havarijní plán je vytvořen minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno se ukládá jako součást
krizového plánu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku
kraje. Vnější havarijní plán je prověřován minimálně jedenkrát za tři roky cvičením.
Úkolem havarijního plánování je určení rizik a jejich zdrojů ohrožujících území kraje,
stanovení postupů a odpovědnosti při koordinaci záchranných a likvidačních prací a
opatření k ochraně obyvatelstva. Cílem havarijního plánování je teoretická příprava a
poskytnutí metodických postupů k zajištění připravenosti daného správního území na
řešení mimořádné události (Hlaváčková, Štorek, Fišer a kol., 2007).

4.4Traumatologický plán
Traumatologický plán (TP) je vzhledem ke vztahu zdravotnictví zásadní částí havarijního
plánu, a tím i nejdůležitější součástí traumatologického plánování nezbytného pro péči o
osoby postižené hromadným neštěstím v důsledku mimořádné události. Zpracování
traumatologického plánu patří do kompetence krajských úřadů, čímž zapadá do části kraje
zabývající se krizovým řízením. Existuje určité dělení traumatologických plánů podle
působnosti zpracovatele. Je zde ovšem snaha o podřízení pravidel dílčích plánů
konkrétních činností vedoucímu havarijního plánování, a to Hasičskému záchrannému
sboru České republiky.
Traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče je rozdělen
na část základní, operativní část a pomocnou část.
Základní část traumatologického plánu obsahuje:
a) jméno, jména, příjmení, adresu místa pobytu na území České republiky a
identifikační číslo poskytovatele, jde-li o fyzickou osobu,
b) obchodní firmu nebo název sídla na území České republiky, pokud nemá sídlo na
území České republiky, též adresu organizační složky na území České republiky a
identifikační číslo poskytovatele, jde-li o právnickou osobu,
c) přehled spojení na poskytovatele (telefonní čísla, adresa elektronické pošty, fax),
d) vymezení předmětu poskytovatele,
e) přehled a vyhodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení, která mohou vést
k hromadnému neštěstí, rozbor jejich dopadu na činnost poskytovatele při
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zajišťování zdravotní péče, kdy se vychází z přehledu možných zdrojů a
provedených analýz ohrožení vypracovaných podle krizového zákona,
f) přehled a hodnocení možných vnějších a vnitřních zdrojů rizik a ohrožení
zdravotnického zařízení poskytovatele,
g) charakteristika typů postižení zdraví, pro která se traumatologický plán zpracovává,
h) definování postupů, která má poskytovatel plnit při hromadných neštěstích.
Operativní část obsahuje:
a) postupy pro plnění opatření,
b) formulování opatření pro případ hromadného postižení zdraví a způsob zajištění
jejich plnění,
c) postupy pro zajištění součinnosti s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby,
d) postup zajištění ochrany zdraví pracovníkům podílejících se na zdravotní péči při
hromadném neštěstí,
e) souhrn opatření a způsobů práce na jednotlivých pracovištích zdravotnického
zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí skutečnosti o výskytu hromadného neštěstí,
f) soupis kontaktů na osoby podílející se na zvládání organizace práce podle
traumatologického plánu (telefonní čísla, fax, adresy elektronické pošty).
Pomocná část obsahuje:
a) kompendium smluv uzavřených poskytovatelem s dalšími subjekty k zajištění
plnění opatření,
b) soupis zdravotnického materiálu a léčiv potřebných pro zajištění zdravotní péče při
hromadném neštěstí,
c) adresář zdravotnických a jiných odborných pracovníků potřebných pro zajištění
zdravotní péče při hromadném neštěstí, seznam obsahuje počet pracovníků
v rozdělení podle jejich odborné způsobilosti a pracovišť zdravotnického zařízení,
d) pravidla označování, evidence a ukládání traumatologického plánu,
e) ostatní dokumenty týkající se připravenosti poskytovatele na plnění úkolů při
hromadném neštěstí (Vyhláška č. 101/2012 Sb. o podrobnostech obsahu
traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a
postupu při jeho zpracování a projednání).
Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen podle zákona zpracovat
traumatologický plán, a nejméně jednou za dva roky ho aktualizovat. Jeho vyhotovení
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musí předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo jeho
aktualizace. Jde-li o fakultní nemocnici, musí návrh projednat s ministerstvem
zdravotnictví (Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování).
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EMPIRICKÁ ČÁST

5 Cíle práce
V části empirické jsem chtěla přiblížit krizovou připravenost vybraných nemocnic na
území hlavního města Prahy.
Stanovila jsem si tři cíle:
1) Zmapování organizační připravenosti poskytovatelů zdravotnických služeb při
příjmu pacientů postižených hromadným neštěstím.
2) Zjistit, zda je zajištěna součinnost všech zdravotnických složek u poskytovatele
zdravotních služeb během aktivace traumatologického plánu a jakým způsobem.
3) Zmapovat, jak často je aktivace traumatologického plánu procvičována, a zda byly
zjištěny nějaké nedostatky.

6 Metodika výzkumného šetření
6.1 Zdroje odborných poznatků
Snažila jsem se získat podrobnější aktuální teoretické informace z oblasti krizového řízení
a krizové připravenosti ve zdravotnictví. Byly zpracovány rešerše v několika knihovnách, a
to v Národní lékařské knihovně, knihovně 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Lékařské knihovně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Čerpala jsem z dostupné
odborné literatury, platných legislativních norem a z internetových zdrojů. Z internetových
zdrojů bych jmenovala především internetovou encyklopedii Wikipedie, dále stránky
jednotlivých vybraných nemocnic, internetové stránky Ministerstva zdravotnictví České
republiky, Ministerstva vnitra České republiky a jiné. Toto vše jsem zpracovala
v teoretické části práce. Veškerou použitou literaturu a ostatní použité zdroje uvádím
v seznamu použité literatury.
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6.2 Charakteristika vzorku výzkumného
šetření
Pro výzkumné šetření jsem si vybrala nemocnice na území hlavního města Prahy. Jde o
záměrně vybraný vzorek nemocnic. Jedná se o pět nemocnic, kdy tři z tohoto výběru jsou
nemocnice fakultní. Tři nemocnice z těchto pěti jsou zařazeny podle Věštníku Ministerstva
zdravotnictví

č.

6/2008

Sb.

mezi

traumacentra

(http://www.mzcr.cz/Legislativa/

dokumenty/vestnik_3613_1774_11.html).
Jedná se o tyto nemocnice, které blíže popíši:
1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Oficiální začátek této
nemocnice se datuje k 11. květnu 1902 (http://www.fnkv.cz/historie.php).
Traumacentrum FNKV je, co se týče spádové oblasti, největším traumacentrem
v České republice. Je zde jediné vysoce specializované pracoviště pro popálené
pacienty z celé České republiky. Ročně je v traumacentru ošetřeno přes 30 000
pacientů s těžkými mnohočetnými poraněními. Nemocnice se skládá z několika
pavilónů, kdy řada z nich už nevyhovuje požadavkům pro poskytování kvalitní
péče. Proto v roce 2009 vláda schválila projekt na výstavbu nového polyfunkčního
bloku, kam by mělo být traumacentrum přestěhováno a s ním i ostatní akutní obory
FNKV

(http://www.fnkv.cz/vize-nasi-nemocnice.php). V

roce 2011 bylo

v nemocnici FNKV podle výroční zprávy 2011 zaměstnáno 2548 zaměstnanců
(průměrný přepočtený počet), z toho 441 lékařů, 1692 sester a jiných
zdravotnických pracovníků. Nemocnice měla v roce 2011 celkem 1161 lůžek – 897
standardních lůžek, intenzivních lůžek 194 a lůžek pro dlouhodobě ležící pacienty
70. Za uplynulý rok 2011 bylo hospitalizováno celkem 52 131 pacientů
(http://www.fnkv.cz/vyrocni-zpravy.php). Zástupcem FNKV, se kterým jsem vedla
rozhovor, byl vedoucí Oddělení krizového managementu FNKV.
2. Fakultní nemocnice v Motole (FNM). Nemocnice vznikla sloučením Dětské
fakultní

nemocnice

a

Městské

nemocnice

v

Motole

1.

ledna

1971

(http://www.fnmotol.cz/o-nas/historie-a-soucasnost/). Historie počátku nemocnice
se datuje ale již mnohem dříve, a to k roku 1946, kdy byla založena Státní
všeobecná

veřejná

nemocnice,

a

poté

se

měnil

pouze

její

název
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(http://www.fnmotol.cz/o-nas/historie-a-soucasnost/statni-vseobecna-verejnanemocnice-statni-oblastni/).

V současné

době

patří

tato

nemocnice

mezi

nejvýznamnější pracoviště v České republice. Její význam spočívá nejen ve spektru
praktikovaných medicínských oborů, ale také v ojedinělém soustředění těchto
oborů do dvou stavebních monobloků. Hlavně díky pediatrickým oborům se stává
nemocnice vyhledávaným cílem zahraničních pacientů (http://www.fnmotol.cz/onas/historie-a-soucasnost/). V roce 2011 bylo ve FNM podle výroční zprávy 2011
zaměstnáno 4538 zdravotnických pracovníků, z toho lékařů 1138, farmaceutů 26,
2094 sester a jiných zdravotnických pracovníků. Nemocnice měla v roce 2011
celkem 2316 lůžek. Dětských lůžek 654 a dospělých lůžek 1662. Jednalo se o 511
dětských standardních lůžek, 141 dětských intenzivních lůžek a 1056 dospělých
standardních lůžek, 225 dospělých akutních lůžek a 381 lůžek pro dlouhodobě
ležící pacienty. Za rok 2011 byl počet hospitalizací 73 328. Počet ambulantních
ošetření byl 697 475 (http://www.fnmotol.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/ ). Ve FNM
jsem prováděla rozhovor s vrchní sestrou Oddělení urgentního příjmu dospělých
FNM.
3. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN).
Nemocnice

byla

otevřena

na

podzim

roku

1938

(http://www.uvn.cz/

index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=653&lang=cs).
Nemocnice je výcvikovým, vzdělávacím a odborným léčebným centrem Armády
České republiky. Roku 1994 byla otevřena i pro potřeby civilního obyvatelstva
(http://www.uvn.cz/index.php?option=com/content&view=article&id =599&Itemid
=655&lang=cs). V roce 2011 bylo v ÚVN podle výroční zprávy zaměstnáno 1492
zdravotnických pracovníků, z toho 334 lékařů, 13 farmaceutů, 672 všeobecných
sester a porodních asistentek a 473 ostatních zdravotnických pracovníků.
Nemocnice měla v roce 2011 celkem 665 lůžek. Standardních lůžek 469,
intenzivních lůžek 70, lůžek na oddělení následné ošetřovatelské péče 42, lůžek pro
dlouhodobě ležící 26, lůžek dlouhodobé intenzivní péče 10, lůžek na oddělení
sociální péče 39 a v domově péče o válečné veterány 9 lůžek. Za rok 2011 byl
počet hospitalizací v ÚVN 23 604. Počet ambulantních ošetření byl 960 539
(http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2134%3Av
yroni-zprava-za-rok-2011&catid=

47%3Avnpr&Itemid=886&lang=cs).

V ÚVN

jsem prováděla rozhovor s vrchní sestrou emergency.
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4. Nemocnice Na Bulovce (NB). Byla otevřena roku 1902, do roku 2012 byla
fakultní nemocnicí (http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Na_Bulovce). Je zde
vysoce specializované centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz,
Národní centrum HIV/AIDS a Garantované centrum virových hepatitid.
(http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/46).

Nelze

opomenout

vysoce

specializovaný ústav radiační onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
Praze (http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/45). V roce 2011 bylo podle
výroční zprávy zaměstnáno v přepočtu 1735,24 zaměstnanců, z toho 360,42 lékařů
a 554,31 ostatních zdravotnických pracovníků. Nemocnice měla v roce 2011
v průměru celkem lůžek 1196,36, standardních lůžek 1097,36, intenzivních lůžek
99. Za rok 2011 byl průměrný přepočtený počet hospitalizací v Nemocnici Na
Bulovce

49 326.

Počet

ambulantních

ošetření

byl

568 363

(https://cs.publero.com/reader/11786). V nemocnici NB jsem prováděla rozhovor s
vedoucím krizového managementu
5. Thomayerova nemocnice (TN). Nemocnice původně vznikla jako ústav sociální
péče hlavního města Prahy. Oficiálně se stala nemocnicí 26. května 1954. Do roku
2012 byla fakultní nemocnicí (http://cs.wikipedia.org/wiki/ Thomayerova_
nemocnice). Nemocnice se zabývá především pediatrickými obory, traumatologií,
onkologií a pneumologií (http://www.ftn.cz/uvodni-stranka/slovo-reditele/). V roce
2011 bylo v TN zaměstnáno 2200 zaměstnanců, z toho 300 lékařů a 1500 ostatních
zdravotnických pracovníků. Celkem bylo v roce 2011 v nemocnici 960 lůžek.
Hospitalizací za rok 2011 bylo v TN 36 000 a ambulantních ošetření bylo 670 000.
Tyto informace jsem získala během telefonického rozhovoru s tiskovou mluvčí TN
Mgr. Martinou Štanclovou, MBA.

6.3 Užitá metoda šetření
Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala kvalitativní výzkumné šetření. Jako
metodu získávání dat jsem zvolila strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Tento
typ rozhovoru obsahuje pečlivě formulované otázky. Jeho účelem je co nejvíce snížit vliv
tazatele na kvalitu rozhovoru. Rozhovor obsahuje 24 otázek, které vedou ke splnění
stanovených cílů. Otázky č. 1 až č. 13 jsou zaměřeny na zjištění organizační připravenosti
daného zdravotnického zařízení při příjmu hromadně raněných osob. Otázky č. 14 až 22
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mají za úkol zjistit, jaká je součinnost všech zdravotnických složek v daném
zdravotnickém zařízení během aktivace traumatologického plánu a jakým způsobem je
zajištěna. Otázky č. 23 a 24 mají zjistit, jak často je aktivace traumatologického plánu
cvičena a zda byly zjištěny nějaké nedostatky. Konkrétní podoba otázek použitých pro
rozhovor je uložena v příloze bakalářské práce jako Příloha č. 2.

7 Organizace výzkumného šetření
Nejprve jsem si zvolila téma bakalářské práce, kterým bych se chtěla zabývat a které by
mě osobně zajímalo. Po zvolení tématu jsem si stanovila tři cíle, o kterých bych se chtěla
něco podrobněji dozvědět. K těmto cílům jsem si stanovila otázky, díky kterým bych měla
dojít k naplnění cílů. Dalším krokem bylo vytvoření žádosti a její předání na patřičné místo
ve vybrané nemocnici. K žádosti jsem vždy přikládala otázky, na které bych se chtěla ptát.
Domnívala jsem se, že nejlepší bude žádost s otázkami danému poskytovateli zdravotní
péče předat osobně, protože jsem často nevěděla, komu a kam přesně žádost zaslat. Často
se místo odevzdání opravdu lišilo. Někde to byl sekretariát hlavní sestry, jinde sekretariát
náměstka pro ošetřovatelskou péči, dále sekretariát náměstka pro vědu, výzkum a
vzdělávání a v další nemocnici přímo vzdělávací oddělení, které předalo mou žádost
náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Vyřízení žádosti trvalo většinou kolem tří týdnů.
Poté mi byla odpověď zaslána poštou na místo trvalého bydliště. U jednoho z oslovených
poskytovatelů zdravotní péče to trvalo trochu déle, protože se žádost někam vytratila. Po
mém opětovném osobním i telefonickém urgování jsem byla vyzvána žádost s přiloženými
otázkami danému poskytovateli zdravotní péče odeslat znovu. I po těchto menších
komplikacích mi, bohužel, přišla odpověď se zamítnutím mé žádosti. Odpověď přišla
pouze e-mailem z adresy sekretariátu pro vědu, výzkum a vzdělávání a samozřejmě bez
podpisu. Odepsala jsem, že bych potřebovala zamítnutou žádost odeslat poštou na místo
mého bydliště a s podpisem osoby zodpovídající za rozhodnutí. Důvodem byla možnost
přiložení tohoto rozhodnutí do mé bakalářské práce.
Po udělení písemného souhlasu a prostudování přiložených otázek bylo možné zahájit
výzkumné šetření. Po obdržení písemného souhlasu jsem kontaktovala obor, kde výzkum
povolili a zde jsem obdržela potřebné informace o tom, jakou osobu mohu pro potřeby
svého výzkumu kontaktovat. Po telefonickém rozhovoru jsem si domluvila schůzku
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s vybranou osobou. Rozhovor jsem prováděla se zaměstnanci nemocnice, kteří jsou přímo
zaměstnanci krizového managementu, nebo s vedoucími urgentního příjmu.
Rozhovory s vybranými osobami probíhaly na příslušném oddělení daného pracovníka –
přímo na oddělení urgentního příjmu, v kanceláři vedoucího krizového managementu, a u
jednoho poskytovatele zdravotní péče rozhovor probíhal v podzemní nemocnici. Mohu
říci, že ve všech případech mi byl věnován dostatek času a trpělivosti při odpovídání na mé
otázky. Rozhovor trval od jedné do dvou a půl hodiny. Měla jsem možnost podívat se, jak
to na konkrétním oddělení vypadá.
Teoretická příprava na práci trvala asi kolem dvou měsíců. Během tohoto období jsem
shromažďovala potřebnou literaturu (rešerše), stanovila si cíle, vytvořila k nim potřebné
otázky, napsala a odevzdala žádost s otázkami. Vyřízení žádosti trvalo 3 týdny až měsíc.
Dalším krokem bylo domluvení a provedení vlastních rozhovorů. Tato část trvala přibližně
měsíc a půl.
Pracovní postup v mé bakalářské práci byl rozdělen do několika částí, které postupně vedly
k naplnění cílů. První část byla zaměřena na shromažďování aktuálních teoretických
poznatků z oblasti krizového řízení a krizové připravenosti ve zdravotnictví, studiu
odborné literatury a legislativních norem. Druhá část byla zaměřena na výběr zkoumané
cílové skupiny. Vybrala jsem poskytovatele zdravotní péče na území hlavního města
Prahy. Se svojí žádostí jsem oslovila šest nemocnic, kdy čtyři z nich jsou nemocnice
fakultní. Pouze Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí mi mé
výzkumné šetření neumožnila. Nemocnice a jejich zástupce jsem označila jako respondent
1 – 5 (R1 až R5).
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8 Výsledky empirického šetření
V rozboru výsledků mého empirického šetření jsem zpracovala odpovědi na otázky, které
jsem položila jednotlivým zástupcům vybraných nemocnic. Uvedené výsledky jsou dále
prezentovány po jednotlivých otázkách, jak byly sestaveny v rozhovoru.
Otázka č. 1
Kdo je zodpovědný za vytvoření a dodržování traumatologického plánu ve vašem
zdravotnickém zařízení?
Respondent R1 – za vytvoření traumatologického plánu je zodpovědný ředitel
zdravotnického zařízení. Za dodržování traumatologického plánu je odpovědný náměstek
pro léčebně preventivní péči. Pokud se jedná o mimopracovní dobu, za dodržování
odpovídá manažersko-technická pohotovostní služba.
Respondent R2 – za vytvoření i dodržování traumatologického plánu odpovídá oddělení
krizového managementu.
Respondent R3 – za dodržování zodpovídá ředitel zařízení. Za vytvoření zodpovídá primář
emergency, vedoucí lékař traumacentra a oddělení krizové připravenosti.
Respondent R4 – za vytvoření i dodržování traumatologického plánu je zodpovědné
oddělení krizového managementu.
Respondent R5 – za vytvoření a dodržování traumatologického plánu je zodpovědný
náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání.
Z odpovědí vyplývá, že u dvou poskytovatelů zdravotních služeb za vytvoření
traumatologického plánu odpovídá ředitel nemocnice (R1, R3). U dalších dvou za
vytvoření

i

dodržování

traumatologického

plánu

odpovídá

oddělení

krizového

managementu (R2, R4). U jednoho poskytovatel zdravotních služeb je za vytvoření a
dodržování traumatologického plánu odpovědný náměstek pro nelékařská zdravotnická
povolání (R5).
Otázka č. 2
Jak často je traumatologický plán ve vašem zdravotnickém zařízení aktualizován?
Na tuto otázku odpověděli čtyři respondenti R2, R3, R4 a R5 shodně, že plán je
aktualizován 1x ročně. Jeden respondent, a to R1 odpověděl, že plán je aktualizován 1x za
dva roky nebo při nějaké organizační změně na pracovišti, a to je pak častěji.
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Otázka č. 3
Kde je ve vašem zdravotnickém zařízení traumatologický plán uložen a mají k němu
zaměstnanci běžně přístup?
Respondent R1 – traumatologický plán je uložen v několika výtiscích na ředitelství
nemocnice, na Oddělení krizového managementu, v dokumentaci manažersko-technické
služby a na vedení jednotlivých pracovišť nemocnice. Personál je školen a seznamován se
změnami 1x ročně prostřednictvím svých vedoucích pracovníků.
Respondent R2 –

traumatologický plán je vyvěšen na intranetu, mají k němu přístup

všichni zaměstnanci a je i na každé klinice v písemné podobě.
Respondent R3 – traumatologický plán je vyvěšen na intranetu a mají k němu všichni
běžný přístup. Oddělení emergency, s jehož vedoucím jsem hovořila, má tento plán i
vytištěný a vyvěšený na nástěnce svého oddělení.
Respondent R4 – traumatologický plán je přístupný všem ve zkrácené podobě na intranetu
a v písemné podobě je uložen na ředitelství a oddělení krizového managementu.
Respondent R5 – traumatologický plán je vyvěšen na intranetu, a je tedy přístupný všem
zaměstnancům. Dále je uložen na všech klinikách zdravotnického zařízení, na Oddělení
krizového managementu a na Centrálním technickém dispečinku.
U čtyř poskytovatelů zdravotních služeb R2, R3, R4 a R5 je traumatologický plán vyvěšen
na intranetu a běžně dostupný zaměstnancům daného zdravotnického zařízení. Pouze
respondent R1 odpověděl, že traumatologický plán vyvěšen na intranetu nemá.
Otázka č. 4
Je ve vašem zdravotnickém zařízení traumatologický plán rozčleněn podle druhu a
rozsahu hromadného neštěstí?
Čtyři poskytovatelé zdravotních služeb R1, R2, R3, R5 takto plán rozčleněn vůbec nemají.
Dva poskytovatelé R2 a R5 udávají, že mají rozdělen traumatologický plán podle věku.
Jeden poskytovatel má traumatologický plán rozdělen podle předpokládaného příjmu počtu
zraněných osob – R3. Pouze jeden poskytovatel zdravotních služeb má traumatologický
plán rozčleněn podle druhu a rozsahu hromadného neštěstí – R4.
Otázka č. 5
Jakým způsobem je ve vašem zdravotnickém zařízení traumatologický plán
aktivován?
45

Respondent R1 – plán je aktivován ředitelem nebo jeho zástupcem a pokud je to
v mimopracovní dobu, tak je vyhlašován manažersko-technicko pohotovostní službou.
Tyto osoby jsou informovány právě sloužícím vedoucím lékařem kliniky, který byl o
příjmu osob z hromadného neštěstí informován operačním střediskem záchranné služby.
Respondent R2 – pokud Oddělení urgentního příjmu dostane výzvu od operačního
střediska záchranné služby o příjmu pacientů postižených hromadným neštěstím, aktivuje
pomocí mobilního telefonu náměstka pro léčebně preventivní péči a ten rozhodne o
aktivaci traumatologického plánu.
Respondent R3 – traumatologický plán aktivuje zaměstnanec (sestra, lékař emergency),
který přijme výzvu od operačního střediska záchranné služby nebo operačního střediska
armády o příjmu pacientů postižených hromadným neštěstím. Svolá krizový štáb
nemocnice a informuje o tom, jaký stupeň traumatologického plánu vyhlašuje. Podle
vyhlašovaného stupně traumatologického plánu ví, kam a komu přesně má volat.
Respondent R4 – plán je aktivován vedoucím lékařem pohotovostní služby, který
informuje krizový management a do příjezdu pracovníka krizového managementu i celou
akci vede.
Respondent R5 – traumatologický plán je v tomto zdravotnickém zařízení aktivován na
základě informace na kontaktní místo - centrální dispečink, který získá informace od
operačního střediska záchranné služby. Potom informuje ředitele nemocnice, oddělení
krizového managementu a ostatní kliniky.
Všichni respondenti mají jasně stanovený postup při aktivování traumatologického plánu.
Otázka č. 6
Kdo

je

oprávněn

ve

vašem

zdravotnickém

zařízení

vyhlásit

aktivaci

traumatologického plánu?
Respondent R1 – v daném zařízení je oprávněn traumatologický plán aktivovat ředitel
nemocnice, jeho zástupce nebo v mimopracovní dobu manažersko-technická pohotovostní
služba.
Respondent R2 – traumatologický plán je oprávněn aktivovat v pracovní době náměstek
pro léčebně preventivní péči a v mimopracovní dobu je to hlavní pohotovostní služba –
lékař zastupující ředitele nemocnice.
Respondent R3 – po přijetí výzvy z operačního střediska záchranné služby nebo
operačního střediska armády o příjmu pacientů z hromadného neštěstí je k aktivaci
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traumatologického plánu oprávněna osoba, která výzvu přijala (sestra, lékař pracující na
emergency).
Respondent R4 – zde je oprávněn vyhlásit traumatologický plán sloužící vedoucí lékař
pohotovostní služby.
Respondent R5 – traumatologický plán v jejich zdravotnickém zařízení je oprávněn
aktivovat ředitel nemocnice nebo zastupující náměstek.
U dvou poskytovatelů zdravotních služeb (R1, R5) je traumatologický plán oprávněn
aktivovat ředitel nemocnice nebo jeho zástupce. U jednoho poskytovatele (R2) je oprávněn
traumatologický plán aktivovat v pracovní době náměstek pro léčebně preventivní péči a
mimopracovní době lékař, který má hlavní pohotovostní službu a zastupuje ředitele
nemocnice. U dalšího poskytovatele (R3) může traumatologický plán aktivovat sestra nebo
lékař pracující na emergency po přijetí výzvy o hromadném příjmu zraněných.
U posledního poskytovatele R4 je traumatologický plán oprávněn aktivovat sloužící
vedoucí lékař pohotovostní služby.
Otázka č. 7
Kdo je pověřen ve vašem zdravotnickém zařízení vedením traumatologického plánu
při jeho aktivaci?
U všech poskytovatelů zdravotních služeb, podle odpovědí respondentů, je vedením
traumatologického

plánu

pověřen

vedoucí

sloužící

lékař

příjmového

oddělení

traumacentra, urgentního příjmu, emergency (R1, R2, R3) nebo jiných oddělení (R4 , R5).

Otázka č. 8
Na jaké místo ve vašem zdravotnickém zařízení a do kolika minut se musí tým/týmy
po obdržení informace o hromadném příjmu zraněných na dané místo dostavit?
U dvou oslovených respondentů čas není vůbec stanoven (R1 a R4). Místo, kam se musí
respondent R1 dostavit, je traumacentrum - traumatologická ambulance. Respondent R4 se
má dostavit na traumatologickou nebo ortopedickou ambulanci.
Respondent R2 – zaměstnanci se mají během aktivace traumatologického plánu dostavit do
15 minut do haly urgentního příjmu.
Respondent R3 – při aktivaci traumatologického plánu jsou sestaveny 3 traumatologické
týmy. První tým se musí dostavit do 2 minut, další dva týmy se musí dostavit do 10 minut.
Týmy se dostavují do haly emergency.
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Respondent R5 – u tohoto poskytovatele zdravotních služeb probíhá svolávání ve třech
vlnách. První vlna je do 30 minut, druhá do hodiny a třetí vlna dle možností, protože se
jedná o pracovníky, kteří jsou mimo město. Místo, kam se musí dostavit, je jejich kmenové
pracoviště.
Otázka č. 9
Je ve vašem zdravotnickém zařízení sklad určený pro hromadné neštěstí? Pokud ano,
jaký je ve skladu materiál a pro kolik je určen osob? Kdo zodpovídá za vybavení a
exspiraci materiálu? Má kdokoliv ze zaměstnanců v případě potřeby přístup do
skladu hromadného neštěstí?
Respondent R1 – tento poskytovatel zdravotních služeb má sklad s osobními ochrannými
pomůckami pro případ mimořádné události s možným výskytem biologických agens,
chemických a radionukleárních látek. Za vybavení a obměnu skladu odpovídají pracovníci
krizového managementu. Přístup sem mají pracovníci krizového managementu a v mimo
pracovní dobu pracovníci manažersko-technické služby. Sklad přímo určený pro hromadné
neštěstí není.
Respondent R2 – sklad je přímo na urgentním příjmu, kde je materiál uložen ve třech
klecích. Materiál je určen celkem pro 20 osob. Doplňování a kontrola exspirací je
v kompetenci pracovníků urgentního příjmu. Pokud je potřeba větší počet materiálu, mají
možnost kontaktovat centrální sklad materiálu a potřebný materiál jim bude vydán.
Respondent R3 – na oddělení emergency je příruční sklad se spotřebním materiálem
celkem pro 20 osob. Běžný přístup tam mají zaměstnanci emergency, kteří zodpovídají i za
jeho doplňování. V případě potřeby je kontaktována lékárna.
Respondent R4 – sklad pro hromadné neštěstí nemají. Pokud je potřeba, je možnost
kontaktovat lékárnu, kde mají připravené zásoby na týden.
Respondent R5 – v posledním z oslovených zdravotnických zařízení mají přímo vyčleněný
prostor pro uložení materiálu pro případ hromadného neštěstí v lékárně. Materiál je
připraven pro cca 50 zraněných. Materiál je vyvážen ve třech pojízdných regálech. Za
doplňování a expirace zodpovídají zaměstnanci lékárny.
Otázka č. 10
Kde máte ve vašem zdravotnickém zařízení místo určené ke třídění zraněných? Kdo
třídění provádí a kdo ho řídí?
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Respondent R1 – třídění provádí lékař se sestrou. Třídění řídí vedoucí lékař, který je právě
ve službě. Místo pro třídění zraněných není přímo určeno.
Respondent R2 – třídění provádí dva týmy ve složení lékař a sestra. Vedoucím třídění je
vedoucí sloužící lékař. Třídění se provádí v hale urgentního příjmu, jsou zde barevně
vyznačená místa a tato označení jsou pro jednodušší orientaci záchranné služby již na
vstupních dveřích.
Respondent R3 – třídění provádí vedoucí lékař se sestrou, druhý tým tvoří lékař zavolaný
z oddělení (traumatolog, ortoped) a sestra z emergency. Místo pro třídění je dáno podle
toho, jaký stupeň traumatologického plánu je aktivován. Při stupni číslo jedna je místo
třídění na vjezdu sanitek. Při stupni číslo dva je místo třídění na vjezdu sanitek a druhé
místo je prostor u vchodu, kde jsou čekárny.
Respondent R4 – třídění provádí lékař se sestrou. Za třídění opět zodpovídá vedoucí
sloužící lékař. Místo pro třídění není přesně určeno.
Respondent R5 – třídění provádí lékař a sestra. Za třídění zodpovídá vedoucí sloužící
lékař. Místo pro třídění je určeno podle toho, kam budou pacienti směřováni. Pokud to
bude chirurgická klinika, místem pro třídění je parkoviště před ambulancí. Klinika dětské
chirurgie a traumatologie má místo pro třídění před vstupem do koridoru.
Všichni oslovení poskytovatelé zdravotních služeb mají daný jeden nebo více týmů
určených pro třídění zraněných. Skládá se vždy z lékaře a sestry. Vedoucím lékařem
třídění je ve všech zařízeních vedoucí sloužící lékař. U dvou poskytovatelů (R1 a R4)
nejsou přesně určená místa pro třídění zraněných.
Otázka č. 11
Jakým způsobem jsou zranění ve vašem zdravotnickém zařízení označováni?
Respondenti R1 – R5 na tuto otázku odpověděli naprosto shodně. Pacienti jsou tříděni
podle systému START. Podle přetřídění dostanou na končetinu barevný identifikační
náramek a je proveden záznam do dokumentace.
Otázka č. 12
Na jaké místo jsou ve vašem zdravotnickém zařízení odesílaní pacienti po roztřídění?
Pokud se jedná o více ventilovaných pacientů, máte dostatek ventilátorů?
Respondent R1 – pacienti označeni červeným štítkem jsou ponecháni v místě urgentního
příjmu nebo jsou hospitalizováni na anesteziologicko resuscitačním oddělení, v případě
potřeby na jednotkách intenzivní péče. Někteří pacienti jsou odesíláni rovnou na operační
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sály. Pacienti s méně závažným poraněním jsou hospitalizováni na standardních
odděleních jednotlivých klinik (traumatologie, ortopedie, chirurgie a jiných odděleních),
kde je snaha uvolnit co nejvíce lůžek (propouštění pacientů do domácího ošetřování).
Trvalý přehled o volných plicních ventilátorech je veden v počítačovém programu UNIS.
Respondent R2 – pacienti v kategorii červená zůstávají v hale urgentního příjmu, případně
na oddělení anesteziologicko resuscitačním nebo na jednotkách intenzivní péče nebo jsou
přímo odesíláni na operační sály. Ostatní pacienti (v kategorii žlutí a zelení) jsou
transportováni na oddělení jednotlivých klinik. Zde je opět snaha uvolnit co nejvíce lůžek.
Ventilátorů dle vrchní sestry urgentního příjmu mají dostatek.
Respondent R3 – po přetřídění je postup stejný jako u dvou předchozích respondentů.
Pacienti zůstávají v hale emergency nebo jsou překládáni na anesteziologicko resuscitační
oddělení, na jednotky intenzivní péče nebo přímo na operační sál. Ostatní pacienti jsou
předáváni na ostatní oddělení. Šest plicních ventilátorů mají k dispozici přímo na
emergency, a pokud je potřeba dalších pět by mělo být k dispozici do jedné hodiny.
Respondent R4 – zde nemají náhradní plicní ventilátory pro potřeby při příjmu pacientů
z hromadného neštěstí. Pacienti po přetřídění by byli směřováni na jednotlivá oddělení
stejně jako v ostatních třech zdravotnických zařízeních.
Respondent R5 – třídění a směřování pacientů v tomto zdravotnickém zařízení je stejné
jako ve všech čtyřech předchozích. V nemocnici je zavedeno trvalé sledování volných
ventilovaných lůžek.

Otázka č. 13
Používá vaše zdravotnické zařízení při příjmu pacientů z hromadného neštěstí
běžnou dokumentaci nebo dokumentaci určenou přímo pro hromadné neštěstí?
Všichni respondenti R1 – R5 používají dokumentaci určenou pro případ hromadného
neštěstí. Dokumentace dle respondentů je jednodušší, a tím i rychlejší.
Otázka č. 14
Jak je ovlivněn operační program a dostupnost operačních sálů při aktivaci
traumatologického plánu?
Odpověď všech respondentů R1 – R5 byla opět stejná a naprosto jednoznačná. Probíhající
zákroky se co nejrychleji ukončují. Další plánované výkony se nezačínají a operační sály
jsou připravovány pro potřeby pacientů přijatých z hromadného neštěstí.
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Jeden poskytovatel zdravotních služeb (R3) má jeden zákrokový sál určený pouze pro
potřeby emergency.
Otázka č. 15
Jaké jsou kladeny požadavky na chod radiodiagnostického oddělení a jeho
zaměstnance během aktivace traumatologického plánu?
Respondent R1 – během aktivace traumatologického plánu je vedoucí sloužící lékař
radiodiagnostického oddělení vyzván vedoucím lékařem urgentního příjmu, aby se dostavil
na příjmové místo urgentního příjmu. Zde se spolu se členy příjmového týmu podílí na
indikaci, časové dostupnosti a spektru potřebných radiodiagnostických vyšetření. Je
zodpovědný za časové upřednostnění a co nejrychlejší zhodnocení výsledků vyšetření
zraněných.
Respondenti R1 – R5 – u všech poskytovatelů zdravotních služeb jsou na
radiodiagnostickém oddělení ukončovány právě probíhající výkony, nové se nezačínají a
přednostně se vyšetřují pacienti z místa hromadného neštěstí.
Respondent R3 – v tomto zdravotnickém zařízení je součástí traumatologického týmu
rentgenolog a rentgenový laborant. Musí se dostavit do deseti minut na halu emergency
s pojízdným ultrazvukovým a skiagrafickým přístrojem a potřebným množstvím
rentgenových kazet.
Otázka č. 16
Jaké jsou kladeny požadavky na zaměstnance dostupných laboratoří při aktivaci
traumatologického plánu?
Respondent R1 – R5 – během aktivace traumatologického plánu u všech poskytovatelů
zdravotních služeb se v laboratořích dokončují již rozdělaná vyšetření a upřednostňují se
vyšetření pacientů z hromadného neštěstí. Pokud je potřeba, laboratoře jsou posíleny o více
laborantů nebo alespoň sanitářů. Zajišťuje to sloužící vedoucí lékař. Při hromadném
neštěstí je kladen asi největší nápor na transfuzní oddělení, kdy je důležité zajistit
dostatečnou zásobu erytrocytárních transfuzních přípravků, a to nejvíce krevní skupiny 0.
Respondent R3 odpověděl, že v tomto zdravotnickém zařízení mají v případě potřeby k
dispozici 4x erytrocytární transfuzní přípravek krevní skupiny 0, který je uložen v lednici
v hale emergency.
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Otázka č. 17
Jakým způsobem je informován obor farmacie o aktivaci traumatologického plánu a
o aktuálních požadavcích na zásobování léků a zdravotnického materiálu?
Respondent R1 – informaci o aktivaci traumatologického plánu přebírá pohotovostní
služba lékárny, která zaznamená jméno oznamovatele, čas oznámení a případně požadavky
na potřebu léků a materiálu, potom informuje vedoucího lékárníka nebo jeho zástupce o
situaci, která nastala. Úkolem vedoucího lékárníka nebo jeho zástupce je svolávání dalších
potřebných zaměstnanců lékárny, komunikace s krizovým štábem a s vedoucími
jednotlivých klinik a postupné vyřizování jejich požadavků. Postup pro tuto činnost je
v případě potřeby uložen v trezoru lékárny.
Respondent R2 – lékárna je k dispozici 24 hodin denně, v případě potřeby stačí
kontaktovat zaměstnance s požadavky oddělení. Pro případ hromadného neštěstí je
v lékárně připravena klec s materiálem a léky a po vyžádání ji přivezou na oddělení
urgentního příjmu.
Respondent R3 – úkolem lékárny je aktivovat zásobování léků a zdravotnického materiálu
s dobou pohotovosti do 160 minut od vyrozumění. Informován bude vedoucí oboru
farmacie nebo jeho zástupce dle plánu spojení. Po obdržení informace se dostaví na určené
místo v pavilonu CH2, kde bude informován o nastávající situaci a aktuálních požadavcích
na zásobování léky a materiálem.
Respondent R4 – lékárna je k dispozici 24 hodin denně a v případě aktivace
traumatologického plánu je telefonicky informována o potřebách jednotlivých klinik. O
aktivaci traumatologického plánu je vždy informován vedoucí lékárny. Jeho pokyny se řídí
zaměstnanci lékárny.
Respondent R5 – při aktivaci traumatologického plánu je lékárna vyrozumívána mezi
prvními. Je zde nepřetržitá služba. Pro případ zvýšené potřeby léků a zdravotnického
materiálu má lékárna uzavřeny smlouvy o urgentní dodávce.
Otázka č. 18
Jaké jsou úkoly stravovacího provozu během aktivace traumatologického plánu?
Respondenti R1 – R5 – úkolem stravovacího provozu ve všech zdravotnických zařízeních
je zajištění teplé stravy a nápojů pro zaměstnance. Činnost stravovacího provozu nastupuje
až v druhé fázi aktivace traumatologického plánu na pokyn krizového štábu.
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Otázka č. 19
Co je úkolem úklidové služby při aktivaci traumatologického plánu?
Respondenti R1 – R5 – v případě potřeby je úklidová služba ve všech zařízeních 24 hodin
denně k dispozici na telefonu.
Otázka č. 20
Je ve vašem zdravotnickém zařízení vyčleněno místo pro mrtvé a jaká jsou pravidla
pro manipulaci s mrtvým tělem?
Respondent R1 – R5 – manipulace s mrtvým tělem probíhá u všech poskytovatelů
zdravotních služeb podle hygienické vyhlášky. V případě potřeby je vše řešeno
s oddělením patologie. Respondenti R1, R3 a R4 mají ve svém zařízení Ústav patologie a
soudního lékařství.
Respondent R1 – Ústav patologie má rezervní prostory pro uložení 30 – 40 těl zemřelých.
Je schopen zajistit s Ústavem soudního lékařství identifikaci těl zemřelých. Pro tento
případ disponuje 10 lékaři.
Respondent R2 – mají samostatnou místnost pro ukládání zemřelých těl, kde dozor
zajišťuje bezpečnostní služba. Identifikace těl se řeší s Policií České republiky.
Respondent R3 – mají místnost s běžnou kapacitou třech míst. Ústav soudního lékařství a
patologie disponuje s tzv. mobilní márnicí, která je určena právě pro hromadná neštěstí. Je
zde cca 100 míst.
Respondent R4 – mají vyčleněnu místnost pro zemřelé, ale neví, kolik je tam možných
míst.
Respondent R5 – v areálu mají vlastní chladící zařízení na uložení zemřelých. Kapacita je
cca 80 míst.
Otázka č. 21
Zajišťuje vaše zdravotnické zařízení psychologickou, případně duchovní pomoc?
Respondent R1 – R5 – v případě potřeby je zajištěna psychologická i duchovní pomoc, jak
pro zraněné z hromadného neštěstí, tak pro jejich rodiny.
Otázka č. 22
Kdo podává potřebné informace příbuzným, popřípadě mediím?
Respondenti R1 – R5 – všichni odpověděli stejně, že informace během aktivace
traumatologického plánu podává tiskový (tisková) mluvčí.
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Otázka č. 23
Jak často probíhá ve vašem zdravotnickém zařízení cvičení traumatologického
plánu? Jakým způsobem a jak dlouho trvá?
Respondent R1 – cvičení probíhá 1x ročně. Jsou prověřovány činnosti jednotlivých týmů a
pracovišť, jejich součinnost. Je prověřován plán vyrozumění a spojení. Cvičení trvá
v průměru tři hodiny.
Respondent R2 – cvičení probíhá 1x ročně. Je nacvičován svolávací systém, zvlášť se cvičí
třídění a odsun pacientů. Loni bylo cvičení ve spolupráci s pražskou záchrannou službou.
Průměrná délka trvání cvičení je dvě až tři hodiny.
Respondent R3 – cvičení probíhá minimálně 1x ročně, snaha je alespoň 2x ročně.
Uskutečňuje se cvičení s figuranty a zvlášť se trénuje taktické cvičení (cvičení svolávaní).
Respondent R4 – cvičení probíhalo naposledy minulý rok, když byla nemocnice
traumacentrem. Cvičení trvalo celou noc. Od té doby zatím cvičení neměli.
Respondent R5 – cvičení probíhá 1x ročně, jedná se o dílčí cvičení, kdy se postupně
procvičují jednotlivé etapy. Poslední cvičení bylo 23. 3. 2011 za účasti Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy. Byly zjištěny hlavně nedostatky ve spojení.
Otázka č. 24
Kdy naposledy byl ve vašem zdravotnickém zařízení traumatologický plán
aktivován? Odhalili jste nějaké nedostatky?
Respondenti R1 – R5 – v posledních několika letech nebyl traumatologický plán ve
skutečnosti aktivován u žádného z dotazovaných poskytovatelů zdravotních služeb.
Respondent R2 – naposledy byl aktivován asi před šesti lety, kdy na letišti Ruzyně
přistávalo letadlo s poškozenou pneumatikou. Aktivace traumatologického plánu proběhla
bez povolání posil z domova.
Respondent R3 – příjem většího počtu zraněných, kdy by bylo nutné aktivovat
traumatologický plán, byl naposledy roku 1999 při dopravní nehodě u Středokluk. V tu
dobu nemocnice ještě neměla vytvořen žádný traumatologický plán.
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9 Diskuze
Připravenost poskytovatelů zdravotní péče na zvládání krizových a mimořádných situací je
nezbytná pro poskytování profesionální péče na co nejvyšší úrovni.
Prvním cílem v empirické části bakalářské práce bylo zmapování organizační připravenosti
poskytovatelů zdravotní péče při příjmu hromadně raněných osob. Pro zjištění potřebných
informací pro tento cíl byly vytvořeny otázky č. 1 až 13. Otázka č. 1 se dotazuje na
vytvoření, zodpovědnost a dodržování traumatologického plánu u daného poskytovatele
zdravotní péče. Z odpovědí vyplývá, že u dvou poskytovatelů zdravotní péče za vytvoření
a dodržování traumatologického plánu zodpovídá ředitel nemocnice. U dalších dvou
poskytovatelů za vytvoření a dodržování traumatologického plánu odpovídá oddělení
krizového managementu. V posledním případě je za vytvoření a dodržování odpovědný
náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání. Úkolem otázky č. 2 bylo zjistit, jak často
je traumatologický plán aktualizován. Na tuto otázku odpověděli čtyři respondenti shodně
a to, že je traumatologický plán aktualizován 1x ročně. Pouze jeden respondent odpověděl,
že 1x za dva roky nebo při nějaké organizační změně na pracovišti, a to je pak častěji. Ve
všech případech je tento postup v souladu se zákonem, který stanovuje povinnost
traumatologický plán nejméně jednou za dva roky aktualizovat. Jolana Němečková ve své
diplomové

práci

na

téma

„Připravenost

lůžkových

zdravotnických

zařízení

Jihomoravského kraje nefakultního typu na mimořádné události“, kterou vypracovala
v roce 2011, zjistila, že z deseti oslovených poskytovatelů zdravotních služeb je
traumatologický plán u osmi respondentů aktualizován 1x ročně, u jednoho respondenta to
je 1x za 2 – 3 roky a u jednoho poskytovatele není vytvořen vůbec. I v tomto případě
postupovali respondenti v souladu se zákonem. Rozdílný výsledek souvisí se změnou
právní úpravy. Na otázku č. 3, kde je uložen traumatologický plán a mají-li zaměstnanci
k němu běžně přístup, čtyři z pěti respondentů odpověděli, že traumatologický plán je
vyvěšen na intranetu a zaměstnanci mají k němu kdykoliv přístup. Velmi mě překvapila
odpověď respondenta R1 a to, že traumatologický plán na intranetu vyvěšen není. V dnešní
přetechnizované době je to velmi neobvyklé. Je uložen na ředitelství, oddělení krizového
managementu, v dokumentaci manažersko-technické služby a u vedení jednotlivých
pracovišť. Otázkou č. 4 jsem chtěla zjistit, zda poskytovatelé zdravotních služeb mají
traumatologický plán rozčleněn podle druhu a rozsahu hromadného neštěstí. Respondent
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R1 odpověděl, že TP plán takto rozčleněn nemají. Respondenti R2 a R5 mají rozdělen plán
podle věku. Respondent R3 má traumatologický plán rozdělen podle předpokládaného
počtu přijímaných zraněných osob. Pouze respondent R4 má traumatologický plán
rozčleněn podle druhu a rozsahu hromadného neštěstí. Tento výsledek mne překvapil,
protože Vyhláška č. 101/2012 Sb. o podrobnostech obsahu traumatologického plánu
poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a
projednávání jasně stanovuje, že by měla být stanovena charakteristika typů postižení
zdraví, pro která je TP tvořen. Úkolem otázek č. 5, č. 6 a č. 7 bylo zjistit, jakým způsobem
je traumatologický plán aktivován, kdo je oprávněn jeho aktivaci vyhlásit a kdo je pověřen
vedením stavu při aktivaci TP. Ve všech zdravotnických zařízeních je jasně stanoven
postup při aktivaci traumatologického plánu. Aktivace probíhá po převzetí výzvy o
mimořádné události nejčastěji od operačního střediska zdravotnické záchranné služby.
Výzvu nejčastěji přijímá sloužící lékař nebo sestra a ti informují další dotčené osoby o
dalším postupu. MUDr. P. Urbánek zmiňuje ve svém článku „Návaznost přednemocniční a
nemocniční péče při hromadném postižení zdraví“ (2004) potřebu zřídit ve zdravotnických
zařízeních kontaktní telefonní číslo pouze pro hlášení výskytu mimořádných událostí a
hromadného postižení zdraví. Upozorňuje na potřebu, aby toto telefonní číslo bylo
obsluhováno opravdu erudovanými osobami, které jsou v případě potřeby dokonale
seznámeny s postupem při aktivaci traumatologického plánu a i s prostředky svolávání
zaměstnanců. Během svého šetření jsem zjistila, že toto telefonní číslo opravdu existuje jen
ve dvou mnou oslovených zdravotnických zařízeních (R2, R3). Při aktivaci TP je vedením
u všech oslovených respondentů pověřen vedoucí sloužící lékař, nejčastěji vedoucí
traumacentra, urgentního příjmu, emergency (R1, R2, R3) nebo jiných oddělení (R4, R5).
Další otázka v pořadí č. 8 měla zjistit kam, a do kolika minut se tým/týmy musí dostavit po
obdržení informace o hromadném příjmu zraněných. Časový limit není zákonem stanoven.
Domnívám se, že stanovení určitého časového limitu by bylo pro tuto situaci velmi
vhodné. Odpovědi respondentů v tomto případě byly velmi rozdílné. U dvou poskytovatelů
zdravotní péče čas není vůbec stanoven (R1, R4). Respondent R2 se má dostavit do 15
minut od aktivace traumatologického plánu. Respondent R3 má vytvořeny 3
traumatologické týmy, kdy první se musí dostavit do 2 minut, další dva týmy do 10 minut.
Zaměstnanci patřící traumatologických týmu mají u sebe pagery a jsou za reakci na ně
osobně zodpovědní. Považuji to za velkou výhodu právě během aktivace TP. Otázka č. 9
se dotazovala, zda je v daném zdravotnickém zařízení sklad určený pro případ hromadného
neštěstí, pro kolik je osob, kdo zodpovídá za vybavení a jestli tam je pro zaměstnance
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běžný přístup. Tři z pěti oslovených respondentů mají sklad určený jen pro hromadné
neštěstí. Pouze respondenti R1, R4 takový sklad nemají, respondent R1 má pouze sklad
s osobními ochrannými pomůckami pro případ mimořádné události s možným výskytem
biologických agens, chemických a radionukleárních látek. Respondent R4 sklad také nemá,
v případě hromadného neštěstí je možno kontaktovat ústavní lékárnu, kde mají pro tento
případ připraven materiál na týden. Materiál je ve skladu cca pro 20 – 50 zraněných osob,
v případě potřeby je možné ve všech zdravotnických zařízeních kontaktovat ústavní
lékárnu nebo centrální sklad materiálu (R2) pro zajištění většího počtu materiálu. Pokud je
potřebný materiál uložen v lékárně, zodpovídají za jeho obsah a expirace zaměstnanci
lékárny. Pokud je tento sklad na oddělení urgentního příjmu nebo emergency, zodpovídají
za něj zaměstnanci těchto oddělení. Další z otázek týkající se organičtí připravenosti
daného poskytovatele zdravotních služeb je otázka č. 9. Kdo provádí třídění zraněných,
kdo ho řídí a kde toto třídění probíhá? Všichni respondenti odpověděli shodně, že třídění
provádí týmy ve složení lékař a sestra. Vedoucím třídění je vždy lékař. Třídění se provádí
podle systému START u dospělých a u dětí JumpSTART. Místo pro třídění zraněných není
určeno u respondentů R1, R4. Třídění u respondenta R2 probíhá v hale urgentního příjmu,
kde jsou pro jednodušší orientaci barevně vyznačena místa již na vstupních dveřích.
Respondent R3 udává, že místo třídění je dáno podle toho, jaký je aktivován stupeň
traumatologického plánu. I u respondenta R5 je jasně stanoveno místo určené pro třídění
zraněných osob. MUDr. Petr Urbánek upozorňuje na nedostatečně označená příjmová
místa ve zdravotnických zařízeních. Určitě bych doporučila pro jednodušší směřování
pacientů tato místa dostatečně výrazně barevně označit. Další otázka č. 11 měla zjistit,
jakým způsobem jsou zranění označováni. Odpověď respondentů byla shodná, po
přetřídění dostanou na končetinu barevný identifikační štítek a je proveden záznam do
dokumentace. Dokumentace určená pro případ hromadného neštěstí je používána
jednoduší, a tím i rychlejší, opět ji používají všichni oslovení respondenti (otázka č.13).
Jednou z posledních otázek směřujících k organizační připravenosti byla otázka č. 12, a to
kam jsou odesíláni pacienti po roztřídění. Odpověď respondentů v tomto případě byla
skoro stejná, pacienti jsou směřováni podle zdravotního stavu na ARO, JIP, operační sály
nebo na standardní oddělení.
Druhým cílem bylo zjistit, jaká je součinnost všech zdravotnických složek v daném
zdravotnickém zařízení během aktivace traumatologického plánu a jakým způsobem je
zajištěna. K tomuto účely byly vytvořeny otázky č. 14 – 22. Otázka č. 14 měla zjistit, jak je
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ovlivněn

operační

program

a

dostupnost

operačních

sálů

během

aktivace

traumatologického plánu. Odpověď všech respondentů byla naprosto totožná. Probíhající
výkony se co nejrychleji ukončují. Plánované zákroky se nezačínají a operační sály jsou
připravovány pro potřeby pacientů přijatých z místa hromadného neštěstí. Jeden
poskytovatel zdravotních služeb (R3) má jeden zákrokový sál určený pouze pro potřeby
emergency. Úkolem otázky č. 15 bylo prozkoumat, jaké jsou kladeny požadavky na
radiodiagnostické oddělení. Opět jsou ukončovány probíhající výkony, nové se nezačínají
a přednostně jsou ošetřováni pacienti z místa hromadného neštěstí. Během aktivace
traumatologického plánu se vedoucí sloužící lékař stává součástí příjmového týmu a podílí
se na indikaci, časové dostupnosti a spektru potřebných radiodiagnostických metod (R1).
Respondent R3 – u tohoto poskytovatele zdravotních služeb je součástí traumatologického
týmu rentgenolog a rentgenový laborant. Musí se dostavit do deseti minut po vyhlášení
aktivace traumatologického plánu do haly emergency. Další otázka (č. 16) se dotazovala
na úkoly kladené na dostupné laboratoře. Největší tlak je na transfuzní oddělení, kdy je
potřeba co nejvíce krevní skupiny 0. V případě potřeby je u jednoho poskytovatele (R3)
k dispozici 4x erytrocytární transfuzní přípravek krevní skupiny 0. Je uložen v lednici
v hale emergency. Rozdělaná vyšetření se ukončují a přednostně jsou vyšetřovány vzorky
pacientů z místa hromadného neštěstí. Otázka č. 17 nám poskytla odpověď na to, jak je
obor farmacie aktivován a informován o aktuálních požadavcích. Lékárna je ve všech
zdravotnických zařízeních k dispozici 24 hodin denně. Povinností lékárny u respondenta
R3 je aktivace zvýšeného zásobování léků a zdravotnického materiálu s dobou pohotovosti
do 160 minut. U ostatních poskytovatelů tento čas není stanoven. Následují otázka (č. 18)
měla odpovědět na to, jaké jsou úkoly stravovacího provozu. Povinností stravovacího
provozu je zajištění teplé stravy a nápojů i pro zaměstnance. Další otázka se dotýká
dostupnosti úklidové služby. Ta je v případě potřeby u všech poskytovatelů k dispozici na
telefonu 24 hodin denně. Cílem otázky č. 20 bylo zjistit, kam ukládá poskytovatel
zdravotních služeb mrtvá těla a jaká jsou pravidla pro manipulaci s nimi. Manipulace
probíhá podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a
pohřebnictví. Tři respondenti mají ve svém zdravotnickém zařízení Ústav patologie a
soudního lékařství. Kapacita rezervních prostor ve zdravotnickém zařízení se pohybuje
v rozmezí od 30 – 80 míst. Respondent R3 uvedl, že jejich Ústav soudního lékařství a
patologie disponuje tzv. mobilní márnicí, která má asi 100 míst. Toto zjištění mi přišlo
bizarní, ale přesto velmi zajímavé. Následující otázkou jsem se dotazovala, zda je zajištěna
během aktivace traumatologického plánu psychologická, případně duchovní pomoc. U
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všech oslovených poskytovatelů zdravotní péče je dostupná jak psychologická, tak
duchovní pomoc, a to jak pro pacienty, tak i jejich rodiny. Poslední otázkou týkající se
součinnosti zdravotnických složek ve zdravotnickém zařízení, byla otázka na to, kdo
poskytuje potřebné informace příbuzným a médiím. Informace poskytuje ve všech
případech tiskový mluvčí poskytovatele zdravotních služeb.
Třetím cílem bylo zmapovat, jak často je aktivace traumatologického plánu procvičována a
jaké byly zjištěny nedostatky. Cvičení probíhá jednou ročně u všech poskytovatelů
zdravotních služeb.

Poskytovatelé zdravotních služeb postupují podle doporučeného

postupu pro přípravu a zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek IZS a orgánů
krizového řízení, který vychází z § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů. Poslední otázka měla prošetřit, kdy byl ve
skutečnosti traumatologický plán ve zdravotnickém zařízení aktivován. Ve skutečnosti
nebyl v posledních letech u žádného poskytovatele zdravotních služeb traumatologický
plán aktivován.
Připravenost oslovených poskytovatelů zdravotních služeb na území hlavního města Prahy
je podle mého šetření ve většině případů srovnatelná, výrazně se však liší v některých
konkrétních bodech. Shodné odpovědi respondentů byly nejčastěji u otázek, které se
opíraly o platnou právní normu. Poskytovatelé zdravotních služeb dodržují právní
předpisy. Rozpor s právními předpisy jsem zjistila pouze v otázce č. 4, kdy má TP
rozčleněn podle druhu a rozsahu hromadného neštěstí pouze jedno zařízení – přitom
Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele
jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
přikazuje ve své základní části, že TP by měl obsahovat charakteristiku typů postižení
zdraví. Odpovědi respondentů u ostatních otázek, kde není postup upraven právní úpravou,
nebo nějakým doporučeným postupem, se výrazně lišily.
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Závěr
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav v oblasti řízení krizové připravenosti
nejen na základě teoretických, ale i praktických poznatků. Stanovené cíle byly splněny.
Připravenost poskytovatelů zdravotních služeb na hromadný příjem osob z místa
mimořádné události, představuje aktuální téma, které vyžaduje specifické činnosti a
postupy, které nejsou běžně využívány.

Pro další výzkumné šetření by bylo vhodné

věnovat se konkrétním traumatologickým plánům jednotlivých poskytovatelů zdravotních
služeb. Zjistila jsem, že téměř není zmapována historie krizového managementu.
Doporučení pro praxi
Pro zlepšení situace při příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví bych doporučila
vybraným zdravotnickým zařízením zřídit telefonní linku, kde budou ohlašovány pouze
mimořádné události. Bylo by výhodné, aby tímto místem bylo přímo traumacentrum, kde
budou pacienti přijímáni. Také bych zdravotnickým zařízením doporučila aktivně se
účastnit cvičení Integrovaného záchranného systému. Bylo by vhodné v každém
zdravotnickém zařízení určit místo pro příjem a třídění pacientů a výrazně ho označit.
Minimálně v traumacentrech bych to považovala za nutnost. Dále bych doporučila
zaměstnancům, kteří budou provádět třídění zraněných ve zdravotnickém zařízení,
podrobně se seznámit s visačkou pro hromadné postižení zdraví. Jedině tak jsou schopni
zaměstnanci zdravotnického zařízení objektivně zhodnotit vývoj stavu pacienta a zajistit
skutečnou kvalitní návaznou péči. Také bych zdravotnickým zařízením doporučila stanovit
si určité časy, do kdy by se měly týmy dostavit na svá pracoviště během aktivace
traumatologického plánu. Bylo by vhodné upravit traumatologický plán v souladu
s vyhláškou. Doporučila bych vytvořit jednotné metodické pokyny a postupy závazné pro
všechny poskytovatele zdravotních služeb.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Žádost o umožnění výzkumu

Vážený pane řediteli, paní ředitelko,
obracím se na Vás s prosbou o umožnění výzkumu zabývajícím se problematikou
„Připravenost zdravotnických zařízení na hromadné neštěstí“. Jmenuji se Kateřina Opltová
a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy.
Získané informace potřebuji pro vypracování své bakalářské práce. Požadovaný výzkum
bych potřebovala zrealizovat ve vašem zdravotnickém zařízení. Jedná se o kvalitativní
výzkum, tedy výzkum formou rozhovoru. Pokud budete mít zájem, mohu Vás informovat
o výsledcích mého šetření. Otázky zasílám společně se svojí žádostí.
Předem Vám děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem
Kateřina Opltová
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Příloha č. 2 – Otázky k bakalářské práci
1. Kdo zodpovídá za vytvoření traumatologického plánu a jeho dodržování?
2. Jak často je traumatologický plán aktualizován?
3. Kde je traumatologický plán uložen, mají k němu zaměstnanci běžně přístup?
4. Je traumatologický plán rozčleněn dle druhu a rozsahu hromadného neštěstí?
5. Jakým způsobem je traumatologický plán aktivován?
6. Kdo je oprávněn vyhlásit aktivaci traumatologického plánu?
7. Kdo je pověřen aktivací traumatologického plánu při jeho aktivaci?
8. Na jaké místo a do kolika minut se musí tým/týmy po obdržení informace o hromadném
příjmu zraněných na dané místo dostavit?
9. Je ve vašem zdravotnickém zařízení sklad určený pro případ hromadného neštěstí? Jaký
je ve skladu materiál a pro kolik osob je určen? Kdo zodpovídá za vybavení a exspiraci
materiálu? Má kdokoliv ze zaměstnanců v případě potřeby přístup do skladu hromadného
neštěstí?
10. Kde se ve vašem zdravotnickém zařízení nachází místo určené ke třídění zraněných?
Kdo třídění provádí a kdo třídění řídí?
11. Jakým způsobem jsou zraněné osoby označovány?
12. Kam jsou odesíláni pacienti po roztřídění? Pokud se jedná o více ventilovaných
pacientů, máte dostatek ventilátorů?
13. Používáte při příjmu pacientů z hromadného neštěstí běžnou dokumentaci nebo máte
dokumentaci určenou přímo pro hromadné neštěstí?
67

14. Jakým způsobem je ovlivněn operační program a dostupnost operačních sálu při
aktivaci traumatologického plánu?
15. Jaké požadavky jsou kladeny na zaměstnance a chod radiodiagnostického oddělení
během aktivace traumatologického plánu?
16. Jaké požadavky jsou kladeny na zaměstnance dostupných laboratoří při aktivaci
traumatologického plánu?
17. Při aktivaci traumatologického plánu je nutné zapojit lékárnu pro dostatek léků a
zdravotnického materiálu. Jak jsou členové tohoto oboru informováni o aktuální situaci a
požadavcích na ně?
18. Jaká je role a úkoly stravovacího provozu při hromadném příjmu zraněných?
19. Neméně důležitý při příjmu osob hromadně postižených je i úklid. Jaký úkol má
úklidová služba v této situaci?
20. Máte vyčleněno nějaké místo/místnost pro mrtvé a jaká jsou pravidla pro manipulaci
s mrtvým tělem?
21. Zajišťuje vaše nemocnice odbornou psychologickou případně duchovní pomoc?
22. Kdo podává potřebné informace příbuzným, popřípadě médiím?
23. Jak často probíhá ve vaší nemocnici cvičení traumatologického plánu? Jakým
způsobem probíhá a jak dlouho trvá?
24. Kdy naposledy byl ve vaší nemocnici traumatologický plán aktivován? Odhalili jste
nějaké nedostatky?
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Příloha č. 4 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Nemocnice Na Bulovce“ A
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Příloha č. 5 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Nemocnice Na Bulovce“ B
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Příloha č. 6 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Nemocnice Na Bulovce“ C
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Příloha č. 7 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Nemocnice Na Bulovce“ D
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Příloha č. 8 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady“
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Příloha č. 9 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Fakultní nemocnice v Motole“
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Příloha č. 10 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Thomayerova nemocnice“
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Příloha č. 11 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Ústřední vojenská nemocnice
– Vojenská fakultní nemocnice Praha “
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Příloha č. 12 – Žádost o umožnění výzkumného šetření „Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze“
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Příloha č. 13 - Třídící a identifikační karta pro hromadné postižení zdraví – část A
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Příloha č. 13 - Třídící a identifikační karta pro hromadné postižení zdraví – část B

Zdroj: http://www.urgmed.cz/postupy/postupy.htm
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Seznam použitých zkratek
TP

Traumatologický plán

IZS

Integrovaný záchranný systém

HPZ

Hromadné postižení zdraví

LZS

Letecká záchranná služba

RLP

Rychlá lékařská pomoc

RZP

Rychlá zdravotnická pomoc

CBRN

Chemické, biologické, radiologické a nukleární zbraně a události

JIP

Jednotka intenzivní péče

ARO

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Obr.

Obrázek

Sb.

legislativní zkratka sbírka

č.

číslo

ES

Evropské směrnice

FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

FNM

Fakultní nemocnice v Motole

ÚVN

Vojenská fakultní nemocnice Praha

NB

Nemocnice Na Bulovce

TN

Thomayerova nemocnice

ZZS

Zdravotnická záchranná služba
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