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POSLÁNÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
zajištění kontinuity péče + 

neodkladná péče + třídění
poskytována neodkladná péče 

všem pacientům, kteří ji vyžadují, bez 
ohledu na tradiční oborové rozdělení 

medicíny a to v nepřetržitém 
provozu 



Moderní neodkladná péče

3 ETAPY

PNP přednemocniční (ZZS, praktičtí lékaři,  ambulantní specialisté)

NNP neodkladná nemocniční péče
NP nemocniční péče



Neodkladná nemocniční péče

Cesta – oborové ambulance
Cesta – urgentní příjem



Plynulé předávání pacientů z 
přednemocniční do nemocniční 

neodkladné péče je rozhodující pro 
úspěšné fungování celého systému



Nemocniční neodkladná péče

Masarykova nemocnice do r. 2003
Cesta oborových ambulancí



Historie









Oborové ambulance - chirurgie



Chirurgie – ambulance 





Historie – spojovací chodba



Interní příjem



Interní příjem



Masarykova nemocnice - Bukov



Masarykova nemocnice - Bukov



Neodkladná nemocniční péče

Dříve  - oborové ambulance
Dnes  - urgentní příjem



Urgentní příjem
 Pracoviště, které slouží k optimalizaci 

přechodu zdravotní péče z přednemocniční do 
nemocniční fáze

 Základní úseky :
• Informační úsek – recepce
• Vysokoprahový příjem
• Nízkoprahový příjem

• Lůžková část 



Urgentní příjem

 ČASOVÁ NALÉHAVOST neodkladných stavů

1. Kritické – okamžité řešení
2. Neodkladné – řešení do 2 hodin
3. Odložitelné - řešení od 2 do 24 hodin (při 
pobytu na urgentním příjmu)



Masarykova nemocnice
Urgentní Urgentní příjem :příjem :

- recepce
- ambulance
- expektační lůžka
- akutní lůžka
- zákrokový sálek
- chodba 
- heliport 



Recepce



Recepce



Ambulance



Ambulance



Ambulance



Ambulance



Ambulance



Expektační lůžka



Akutní lůžka



Akutní lůžka



„KANÁLEK“



Zákrokový sálek



Zákrokový sálek



Zákrokový sálek



Chodba



Chodba



Heliport



Heliport



Přístup do nemocnice



Provoz Emergency MN UL 2010
32 640 pacientů ošetřených za rok32 640 pacientů ošetřených za rok

119 polytraumat
62 akutních infarktů myokardu
128 cévních mozkových příhod
36 plicních edémů
152 intoxikací
54 KPCR
396 účastníků autonehod
367 samotných ebriet
121 krvácení do GIT

367  pacientů v ebrietě bez další choroby
152  intoxikací záměrných
132  toxikomanů
297  vyšetření pro policii před umístěním do 
cely



Potíže, problémy v rámci 
urgentního příjmu
• Nedostatek lékařů – interních
• Nedostatek lůžek
• Komunikace s odděleními
• Komunikace s pacienty
• Policie –neakutní vyšetření
• Opilci
• Stížnosti



Agresivní pacient



Agresivní pacient - video



Agresivní pacient - video



Agresivní pacient - video



Naši opilci (záchytka)



Rarity – diagnostika dny 



První návštěva u lékaře



První návštěva u lékaře



Práce ničí nejen ducha



Děkuji za pozornost



Děkuji za pozornost


