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Mimořádná událost

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
činností člověka, přírodními vlivy, 

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 
majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací.

 mechanické postižení
 termické postižení
 chemické, biologické a radionukleární postižení



Mimořádná událost

Dle druhu události přechází nemocnice 
z běžného provozu do krizového.

Traumatologický plán
Evakuační plán
Speciální režim – CBRN, pandemie



Traumatologický plán FN Brno

Účelem TP je schopnost FN Brno adekvátně zvládnout 
hromadný příjem zraněných a nemocných 

při MÚ zdravotnického charakteru nejen na vstupu, 
ale až po definitivní vyřešení jejich zdravotního stavu.



OUP

 OUP organizuje zprovoznění a zajišťuje hlavní funkce 
červenožlutého vstupu.

 V mimopracovní dobu do příchodu náměstka/ředitele 
vede celou akci.

 OUP se aktivuje v jakémkoliv stupni TP z jakékoliv 
příčiny, liší se jen složení týmů na triage a ošetřujících 
týmů.



Výzva
 Výzvu od ZZS přebírá vedoucí lékař OUP. 

Zpětným voláním na dispečink si situaci ověří.

 Forma – krizová datová věta/telefonicky.

 Dle prvotního počtu směrovaných pacientů do FN Brno 
aktivuje TP FN Brno v patřičném stupni v krizovém režimu 
MicroMedic.
– I. st. < 20 celkem / NACA 4-6 <4
– II. st. < 50 celkem / NACA 4-6 <10
– III. st. > 50 celkem / NACA 4-6 > 10



Avízo



Micromedic

 Spuštění traumatologického plánu dispečerem pomocí 
Micromedic, na přímý pokyn vedoucího lékaře OUP.



Základní vybavenost 
pro mimořádnou událost

 Trezor OUP: TP OUP + KARIM (telefonní kontakty 
KARIM, kontakty FN Brno, schéma vstupů FN Brno, 
tabulka uvolnění JIP/standard, tabulka transportní 
techniky), klíč od skříně MU

 Skříň MU: stolek + židle, dozimetr

 Transportní kontejnery: rozlišovací vesty, notebooky, 
vysílačky, balíčky MU (muži, ženy), evidenční knihy, 
ochranné pomůcky





Klíčový personál

 Triage
– komunikace: vysílačka, mobil urgent

– vedoucí lékař OUP (komunikace s ZZS, krizovým štábem, 
zeleným vstupem, organizace JIP)

– sestra OUP
– traumatolog (organizace COS)
– administrativní pracovníci, sanitář KARIM



Klíčový personál

 Hala OUP (v mimopracovní době až po doplnění stavu)

– komunikace: vysílačka
– lékař OUP (zodpovědný za provoz haly OUP, 

logistika haly, organizace CT)
– sestra OUP

 Ostatní lékaři a sestry tvořící malé traumatýmy



Chystání CŽ vstupu

 Vedoucí lékař OUP (primář, určený zástupce, lékař ve službě):
– zajistí vyvezení materiálu před OUP: kontejnery 

(identifikace, OOPP, vysílačky), vesty, židle + stolek, 1x 
notebook + zprovoznění vč. WIFI pro evidenční tým, vakuové 
dlahy, fixační límce, odpadní koš)

 Centrální sanitáři: vozíky, monitory + ventilátory + saturace

 HTS: min. 10x O2 2l láhve

 Po kontrole materiálu a personálu na vstupu hlásí vedoucí lékař 
OUP připravenost náměstkovi ve službě (vedoucí zásahu) 
(V mimopracovní době je lékař OUP vedoucí zásahu do vystřídání 
náměstkem – je tedy zodpovědný i za zelený vstup)





Příjem pacienta - triage

 V hale před OUP

 Zběžné vyšetření a přebrání anamnézy od ZZS

 Označení pacienta triage kartou (vyplnění) + páskou

 Papírová evidence + založení karty v AMIS pro OUP 

– evidenční tým

 Předání pacienta malému traumatýmu, transportnímu 
týmu



Malý traumatým

 Složení: KARIM L+S, KUCH L+S (CHK, ORTK…) 
+ specialista d.p.

 V hale OUP je k dispozici sonografista a RA asistent



Malý traumatým

 Lékař KARIM zajišťuje a stabilizuje vitální funkce, 
podílí se na dg, dif. dg, plánování vyšetření, doprovází 
pacienta od převzetí od triage týmu po předání 
na cílový ORIM/JIP 
(tzn. doprovází i pacienta na sál, kde pokračuje ve funkci 
anesteziologa)



Pravidelná kontrola

 naší povinností je mít vše trvale připravené 

 tzn. - harmonogramy kontrol + pravidelné školení 

+ cvičení

 A že toho je…



Dotazy???



Děkuji za pozornost.
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