Pracoviště krizové připravenosti
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.
Krizová připravenost MU – KS při HPZ

Činnost ZZSUK, p.o.
Legislativa:
• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
• Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

• Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí krizový zákon
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
• Vyhláška č. 328/2001 Sb., o podrobnostech zabezpečení IZS
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., úkoly ochrany obyvatelstva
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Činnost ZZS

Přednemocniční neodkladná péče
Neodkladná péče poskytovaná na místě vzniku závažného
postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a během jeho
přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče

ZZS

Závažné
postižení zdraví
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Přímé ohrožení
života

Činnost ZZS

Stupně naléhavosti tísňového volání

1. stupeň
2. stupeň

3.stupeň
4. stupeň
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• Došlo k selhání základních životních funkcí
• Bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí
• Mimořádná událost

• Pravděpodobně hrozí selhání základních životních funkcí

• Bezprostředně nehrozí selhání základních životních funkcí
• Stav vyžaduje poskytnutí ZZS

• Nejedná se o předchozí stupně
• Rozhodnutí operátora ZOS

Vymezení pojmů a členění událostí podle počtu
postižených při HN
V případě výskytu většího počtu raněných není pro jejich záchranu
limitujícím faktorem odbornost zasahujících zdravotníků, ale taktika provedení
celého zásahu. Efektivita pomoci je v tomto případě přímo úměrná správnému a
rychlému provedení třídění podle kritérií medicínské naléhavosti a vitální prognózy.
Na fázi správně provedeného třídění raněných musí navazovat dostatečná
transportní kapacita a cílený odsun do optimálně zvolených zdravotnických
(lůžkových) zařízení.
 Mimořádná událost (MU), vzniká škodlivým působení sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy, haváriemi ohrožujícími život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací k dosažení odstranění následků
způsobených mimořádnou událostí (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému)

 Krizová situace, je podle zákona o integrovaném záchranném systému mimořádná událost
s narušením kritické infrastruktury nebo jiným nebezpečím, při němž je vyhlášen stav
nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
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 Katastrofa – IV. stupeň, jde o mimořádnou událost velkého rozsahu s velkým postižením
zdraví u více než 50 osob, bez rozdílu počtu mrtvých, těžce či lehce raněných, rozsahu škod
na majetku i na státní infrastruktuře a postižení většího území kraje (státu). Při samotném
řešení takovéto události, probíhá koordinace složek IZS a složek podílejících se na
odstranění vzniklých škod na strategické úrovni – starosta obce s rozšířenou působností,
hejtman kraje, Krizový štáb kraje, Ministerstvo vnitra, případně Ministerstvo zdravotnictví.
Likvidace zdravotních následků hromadného postižení zdraví si vyžaduje současné
nasazení všech dostupných sil a prostředků ZZS ÚK, povoláním záloh a standardně je
vyžadována materiální i personální výpomoc ZZS ostatních krajů. O vzniku MU a směrování
postižených jsou prostřednictvím KZOS a ZOS okolních ZZS informována traumacentra a
urgentní příjmy všech nemocnic ve vlastním i okolních krajích na předem vydefinovaná
kontaktní místa ZZ.
Tento stupeň vyhlašuje KZOS, ZOS v případě MU a je aktivován Traumatologický plán
ZZS ÚK.
 Hromadné neštěstí rozsáhlé – III. stupeň, jde o mimořádnou událost, která má za
následek náhlý vznik většího počtu 10 - 50 zraněných nebo zasažených a tento stav nejsou
kapacitně schopny v daném čase řešit složky místně příslušné ZZS. Počet zraněných nebo
zasažených při tomto stupni nepřesahuje 50 osob. Likvidace zdravotních následků
hromadného postižení zdraví si vyžaduje současné nasazení všech dostupných sil a
prostředků ZZS ÚK a povolání záloh.
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O vzniku MU a směrování postižených jsou prostřednictvím KZOS a ZOS okolních ZZS
informována traumacentra a urgentní příjmy všech nemocnic ve vlastním i okolních krajích na
předem vydefinovaná kontaktní místa ZZ. Na likvidaci MU se podílejí všechny složky IZS.
Tento stupeň vyhlašuje KZOS, ZOS v případě MU a je aktivován Traumatologický plán
ZZS ÚK.
 Hromadné neštěstí omezené – II. stupeň, jde o mimořádnou událost, která má za
následek náhlý vznik postižení zdraví u méně než 10 zraněných nebo zasažených, z nichž
minimálně jedna je v kritickém stavu. Likvidace zdravotních následků hromadného postižení
zdraví si vyžaduje současné nasazení sil a prostředků z více či všech výjezdových skupin
základen ZZS ÚK v oblasti. O vzniku události a směrování postižených (lehčí pacienti) jsou
prostřednictvím kontaktních míst ZZ informována traumacentra a urgentní příjmy ZZ. Na
likvidaci MU se podílejí všechny složky IZS.
Tento stupeň vyhlašuje KZOS, ZOS v případě MU a není aktivován Traumatologický
plán ZZS ÚK.

 Hromadný úraz – nehoda – I. stupeň, jde o událost s postižením 2 až 5 osob, z toho
alespoň 1 osoba je těžce nebo smrtelně zraněna, případně se jedná o více než 10 lehce
zraněných osob.
Tento stupeň vyhlašuje KZOS, ZOS a není aktivován Traumatologický plán ZZS ÚK.
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Výjezdové skupiny ZZSÚK, p.o.
Velký Šenov

20 výjezdových základen + LZS
počet VS: RLP – 15
RZP – 29

Klíny

LZS
RLP
RZP 24h
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RZP 12h

Materiálové vybavení ZZS
Pro řešení MU – KS při HPZ
Batoh – 9
Bedna – 10
Centrum MU-HPZ - 2
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Centra MU-HPZ ZZSÚK,p.o.
Ústí nad Labem / Chomutov
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LZS – Kryštof 15
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Vybavení – batoh, bedna, vozík
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BATOH 10

BEDNA 25

VOZÍK + STAN 50 - 100

Stany

Stanoviště neodkladné péče

Page  13

MU - HPZ
 Velitel zásahu „VZ“ člen HZS – velí MU-HPZ
 Vedoucí zdravotnické složky – velí ZZS na místě MU-HPZ

• Vedoucí lékař
• Vedoucí odsunu
• Třídění
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Řešení MU-KS

Dopravní nehoda – dálnice D8
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Taktická a prověřovací cvičení
 Taktická cvičení – IZS, schválený plán „TC“ GŘ HZS
 Prověřovací cvičení – ZZS se účastní jako jedna ze složek IZS

 Vlastní cvičení ZZSÚK, p.o. – Rallye Ostrov (PČR + HZS)
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Traumatologický plán ZZS
je součástí

Havarijního a Traumatologického plánu ÚK
 Nasazení prostředků

 Komunikace KZOS
 Svolávání zaměstnanců
 Jednotlivé postupy

 Důležité kontakty
 Materiálové rozmístění pro řešní MU – KS při HPZ
 Složky dobrovolných organizací (ČČK, Dobrovolní záchranáři,…..)

 Aktualizace nejméně 1 x / 2 roky „březen 2015“
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ZZSÚK a její připravenost na

vysoce nakažlivé nemoci (VNN) - KHS

 Speciální ochranné prostředky – OOPP, transportní prostředky

Osobní ochranné prostředky pro
členy zasahující posádky
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BIOVAK s příslušenstvím

Základní OOPP proti VNN – každý člen posádky
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OOPP pro členy posádky převážejícího pacienta v
BIOVAKU sanitním vozem ZUL139 s HEPAFILTREM

 3 členná posádka - řidič
- záchranář / lékař
(záchranář / záchranář)
 1 sada náhradní
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Užívejme života bez mimořádných událostí a
krizových situací

Děkujeme za pozornost
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Mgr. Jan Trpišovský, Bc. Petr Bureš, Prokop Voleník, DiS

