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22 Poskytovatelé jednodenní a l ůžkové 
péče ve Středočeském kraji 

5 a.s. – kraj zakladatel

4 p.o. – kraj zřizovatel

44 poskytovatelů 
lůžkové péče

3 poskytovatele 
jednodenní péče 

� 54 
zdravotnických 
zařízení
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Jednotný systém zpracování TrP

PROČ ???
vyšší počet poskytovatelů lůžkové péče, 

přehlednost,okamžitá dostupnost plánů

JAK ???
� Obnova a aktualizace stávajících postupů: 

• Krizový management odboru zdravotnictví KÚ • Krizový management odboru zdravotnictví KÚ 
(KMOZKU)

• Rozdělení území kraje na 5 částí

• Tajemníci útvarů krizového managementu 
oblastních nemocnic

• Elekronický systém Sypos
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Krizový management odboru 
zdravotnictví Krajského ú řadu 
Středočeského kraje  

�Ustanoven 1. 7. 2004 � zajištění úkolů krizové 
připravenosti zdravotnictvím kraje

�Statut a jednací řád

�Stálý pracovní orgán OZDR KÚ StčK

�Porady – zpravidla dvakrát ročně

�Témata porad: 

�Připravenost zdravotnictví na krizové 
situace (traumaplány, cvičení ZZ, 
financování, KHS, aktuální témata)



55
Členové KMOZKU

Kladno

Odbor 
zdravotnictví

Mladá 

Kolín

Benešov

KHS 
StčK

ZZS 
StčKPříbram

Mladá 
Boleslav

Benešov
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Úloha tajemník ů ÚKM ON 

5 oblastí StčK dle ON

1 oblast = 1 tajemník ÚKM ON = cca 9 ZZ

Pomoc ZZ se zpracováním plánu v IS Sypos 
(ušetření času, zásady dobré praxe)(ušetření času, zásady dobré praxe)

Význam pro KÚ: 
2x ročně podávají zprávu o spolupráci se 
svěřenými ZZ na poradách KMOZKU

Na výzvu odsouhlasí adekvátnost plánů (znalost 
prostředí)
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Informa ční systém SYPOS

•Informační systém pro 
potřeby krizového řízení 
na území kraje

•Využíván KÚ od roku •Využíván KÚ od roku 
2004, včetně OZDR
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Informa ční systém SYPOS
- využití

• V roce 2012 
zaktualizován dle 
vyhlášky č. 
101/2012 Sb.  
(úpravy probíhají 
průběžně –průběžně –
nasazení nových 
funkcí)

• Zřízen přístup pro 
všechna lůžková 
zařízení
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Systematická evidence pro každé za řízení
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Výstupy ve form ě dokument ů a příloh
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Kroky ZZ v SYPOSU

Přihlášení

Postupují krok za krokem a vyplňují

• Úzká spolupráce s tajemníky ÚKM, OZDR 
KÚKÚ

Aktualizace TrP

Generování TrP



12

Centrální p řehled zm ěn



Činnost OZDR - význam

a) Kontrola poskytovatelů (správa, změny, 
plány) 

b) Získání podkladů pro aktualizaci 
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b) Získání podkladů pro aktualizaci 
traumaplánu kraje 
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Aktuální plány a jejich p řílohy ke 
stažení na jednom míst ě
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Souhrnné výpisy pro TP kraje
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Školení zpracovatel ů
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Závěr

Podrobnější řízení prevence a přípravy

Metodika splňující legislativní požadavky 
přímo podpořená informačním systémem

Systematizace a standardizace

Síť odborníků
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Kontakty 

Ing. Konopásková – OZDR KÚ StčK

nikola.konopaskova@gmail.com

RNDr. Urbánek – TLP s.r.o.

Milos.Urbanek@tlp-emergency.comMilos.Urbanek@tlp-emergency.com

Na shledanou ve Středočeském kraji!


