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Legislativa
Zákon č. 239/2000 Sb.,o integrovaném záchranném
systému
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému
(havarijní plán kraje, vnější havarijní plán JE),
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro
vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a
způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
(chemické závody),
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. (krizový plán kraje, plán
krizové připravenosti, typové plány).

Traumatologické plány na úrovni kraje
Vyhl. č. 328/2001 Sb. a příloha č. 1 (havarijní plán kraje),
(HPk se zpracovává pro řešení MU, které vyžadují vyhlášení 3., tj. MU
ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob nebo zvláštního stupně
poplachu, tj. více jak 1000 osob),

Vyhl. č. 328/2001 Sb. a příloha č. 2 (vnější havarijní plán JE)
(VHP se zpracovává pro jaderné zařízení nebo pracoviště s velmi
významným zdrojem ionizujícího záření, u kterého je stanovena zóna HP),

Vyhl. č.103/2006 Sb. a příloha č. 2 (vnější havarijní plán CHP)
(VHP se zpracovává pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku
závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a
přípravky),

Traumatologický plán poskytovatele ZZS,
Traumatologický plán poskytovatelů jednodenní a lůžkové péče
(soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, nejméně
jednou za 2 roky aktualizovat; 1 vyhotovení plánu předat příslušnému
správnímu orgánu; při zpracování vycházet z místních podmínek a
možností a z výsledků projednání).

Havarijní plán kraje – Traumatologický plán
Havarijní plán kraje:
A. informační část - uvedou se skutečnosti zjištěné analýzou
možného vzniku MU (místo a pravděpodobnost vzniku MU,
rozsah a ohrožení MU, předpokládané následky, struktura
organizace havarijní připravenosti kraje včetně uvedení
působnosti složek, výčet MU přesahující hranice kraje nebo
zasahujících z jiných krajů atd.),
B. operativní část - pomoc poskytovaná sousedním krajům,
pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů a pomoc,
která může být poskytnuta z ústřední úrovně,
C. plány konkrétních činností - Traumatologický plán.

Analýza rizik - HPk

Analýza rizik - HPk

Havarijní plán kraje – Traumatologický plán

postupy zdravotnických zařízení a správních úřadů, organizaci
zajištění neodkladné zdravotní péče a zdravotní pomoci
obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí nebo osobám
provádějícím záchranné a likvidační práce, pokud byly v
souvislosti s mimořádnou událostí zdravotně postiženy,
způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a
ukrývanému obyvatelstvu a
zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory
mimořádné události, režimy ochrany zdraví zasahujících složek
integrovaného záchranného systému a dotčených
zdravotnických zařízení.

Analýza rizik – VHP JE

Vnější havarijní plán JE – Traumatologický plán
Vnější havarijní plán pro JE (VHP JE):
A. informační část - obsahuje obecnou charakteristiku jaderného
zařízení, výsledky analýz možných radiačních havárií (RH) a
radiologických následků na obyvatelstvo, systém klasifikace RH,
požadavky na ochranu obyvatelstva ve vztahu k zásahovým
úrovním při RH, popis struktury organizace havarijní
připravenosti v zóně havarijního plánování včetně uvedení
kompetencí jejích složek k provádění potřebných činností atd.),
B. operativní část - úkoly a spolupráci správních úřadů, složek,
kterých se týkají opatření z VHP JE, způsob koordinace řešení
RH, kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových stavů, zásady
činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření následků RH
mimo zónu HP,
C. plány konkrétních činností - Traumatologický plán.

Vnější havarijní plán JE – Traumatologický plán

Způsob odborného lékařského vyšetření a lékařské péče,
obsahuje:
zásady a postupy při realizaci zdravotnické pomoci obyvatelstvu
nebo jednotlivým osobám, které byly v souvislosti s radiační
havárií ozářeny (zevní ozáření, vnitřní kontaminace) nebo
postiženy kombinací polytraumat, a osobám, které zabezpečují
opatření ke snížení ozáření nebo které provádějí záchranné
práce a které byly v souvislosti s radiační havárií ozářeny (zevní
ozáření, vnitřní kontaminace) nebo postiženy kombinací
polytraumat, a
způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému,
případně ukrytému obyvatelstvu.

Analýza rizik – VHP CHP

Vnější havarijní plán CHP – Traumatologický plán
Vnější havarijní plán pro CHP (VHP CHP):
A. informační část - obsahuje identifikace provozovatele,
charakteristika území, vymezení zóny HP, popis struktury
organizace havarijní připravenosti v zóně HP včetně uvedení
kompetencí jejích složek, výčet a charakteristiky uvažovaných
účinků závažné havárie podle zpracované analýzy rizik včetně
popisu jejich očekávaných dopadů, základní informace o
působení nebezpečné látky na lidský organismus a prvotní
jednoduchou diagnostickou metodu zjištění zasažení atd.),
B. operativní část - úkoly a spolupráci správních úřadů, složek,
kterých se týkají opatření z VHP CHP, způsob koordinace řešení
závažné havárie, kritéria pro vyhlášení odpovídajících krizových
stavů, zásady činnosti při rozšíření nebo možnosti rozšíření
dopadů havárie mimo zónu HP,
C. plány konkrétních činností - Traumatologický plán.

Vnější havarijní plán CHP – Traumatologický plán

VHP CHP- členěný na plány dotčených ZZ a územně příslušného
kraje, kterým se stanovuje způsob organizace zabezpečení
zdravotní péče při MU. Traumatologický plán je sestaven z dílčích
plánů v působnosti zpracovatelů a obsahuje:
postupy a organizace dotčených ZZ a správních úřadů při zajištění
neodkladné zdravotní péče a zdravotní pomoci obyvatelstvu nebo
jednotlivým osobám postiženým MU nebo osobám, které provádějí
záchranné a likvidační práce (včetně případných profylaktik) a byly
v souvislosti s MU zdravotně postiženy,
způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému a nebo
ukrývanému obyvatelstvu,
zásady ochrany veřejného zdraví v prostorech i mimo prostory
MU, režimy ochrany zdraví zasahujících složek IZS a dotčených
ZZ.

Analýza rizik

Zákon č. 372/2011 Sb. - poskytovatel ZS
§ 46 – odst. 1 písm. e) - na výzvu poskytovatele ZZS povinen
zajistit bezodkladně spolupráci při poskytování ZS při MU,
hromadných nehodách nebo otravách, průmyslových haváriích
nebo přírodních katastrofách, včetně zajištění bezprostředně
navazující lůžkové péče,
zpracovat TrP, v němž upraví soubor opatření, která se
uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2
roky ho aktualizovat; při jeho zpracování vychází z místních
podmínek a možností a z výsledků jeho projednání s
příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici, s
ministerstvem

Informace – www.mzcr.cz→odborník zdravotník
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