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Přizpůsobit systémy zdravotní péče
stárnoucímu obyvatelstvu
Zavádění nových technologií umožní
rozšířit rozsah a zvýšit kvalitu ZP =
nutno je však zaplatit a pracovníky
odborně připravit
Objevují se nové a znovu
vznikající hrozby pro zdraví
Rostou výdaje na zdravotnictví a
„řeší se dlouhodobá udržitelnost“ …

Podpora zdraví…






Dostatečný počet řádně kvalifikovaných
pracovníků … plány odborné přípravy a
náboru
Ochrana zdraví na pracovišti …bezpečnost a
ochrana zdraví při práci…vytvořit specialisty
na ochranu zdraví při práci ve zdravotnictví
a inspektory ochrany zdraví a bezpečnosti
Plánování a reakce na zdravotní hrozby
způsobené ohnisky infekcí,
pandemiemi, naturogenními a
antropogeními katastrofami, včetně
katastrof ze změny klimatu …
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Globální trendy
Rostoucí počet a rozsah
zdravotních krizí a
katastrof
Narůstající společenské
a hospodářské ztráty –
dlouhodobé následky
pro zranitelné
společnost
Za posledních 20 let
v důsledku katastrof
zahynuly přinejmenším
3 milióny lidí; dalších
800 miliónů bylo
postiženo
6.11.2014
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Vážné zdravotní hrozby
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Rok 2010






385 přírodních katastrof
Více než 297 000 zabitých
Přes 217 miliónů lidí postižených
Celkem 131 zemí zasažených
2 Mega katastrofy
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Haiti (223 000 mrtvých)
Rusko = extrémní teploty víc než
55 800 úmrtí
LPP PRAHA
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Rok 2012



310 přírodních katastrof
Bilance
9.930 mrtvých
 106 miliónů postižených následky
 138 biliónů USD škody
 115 postižených zemí
 0 MEGA katastrofa
Tajfún Bopha Philipíny (ostrov Mindanao)
1.901 mrtvých, postiženo přes 6 miliónů
lidí
Zdroj : The CRED CRUNCH newsletter, Issue No31, March 2013
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KATASTROFA
Katastrofou se rozumí
závažná a náhle vzniklá (nebo
i pomalu se rozvíjející ) událost
takového rozsahu, že postižené
společenství jí musí čelit
mimořádným úsilím,
často s vnější - nadregionální
a mezinárodní - pomocí …

S.W.A.Gunn, MD.,DSc - 1993
6.11.2014
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CRED definice, kritéria a obsah




Událost nebo situace nepředvídatelná a
často náhle vznikající, která způsobuje
velké škody, ničení a lidské utrpení,
přemáhající místní kapacity a
nastolující požadavek na národní nebo
mezinárodní úrovni na vnější pomoc
Kritéria : 10 a více zabitých; 100 a více
postižených; vyhlášený stav nouze;
požadavek na vnější pomoc …

6.11.2014

LPP PRAHA

10

Klasifikace WHO


Přírodněklimatické










Tektonické –
zemětřesení –
15%,
Telurické –
sopečná činnost,
Topologické –
povodně – 40%;
Meteorologické –
extrémní jevy

Sociálněekonomické
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o KOMBI
NACE

Civilizační
katastrofy –
technologické 70%
Vojensko-politické v
době míru – náhodný
jaderný úder, pád
jaderného nosiče,
nacionalismus,
terorismus, diverze,
emigrační vlny apod.
Válečný konflikt
11

PŘÍRODNÍ
KATASTROFY

ÚVOD
DO PROBLEMATIKY
KATASTROF

TECHNICKÉ
KATASTROFY

Katastrofa jako průvodní jev
evoluční cesty a existence člověka





„KOMPLEXNÍ”
KATASTROFY
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Přírodní katastrofy
Civilizační katastrofy
Komplexní katastrofy
Člověkem naplánované
katastrofy
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Přírodní



PŘÍRODNÍ
KATASTROFY
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Extrémní zima, horko, katastrofální
sucho, hladomor
Plošné požáry – lesní, městské,
městských čtvrtí
Povodně, zátopové vlny
Laviny
Posuny půdy – zemětřesení, eroze,
sesuvy, propady
Průtrže mračen, extrémní sněžení,
kalamity
Vichřice, větrné smrště…hurikány,
cyklóny, orkány, tornáda
Sopečná činnost
Humánní a veterinární epidemie

LPP PRAHA
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Přírodní katastrofy:

Počet
Katastrof

I.
19511960

II.
19611970

III.
19711980

IV.
19811990

V.
19912000

CELKEM

367

717

1 162

2 081

2 985

7 312

19512000

Počet
Postižených

11 176
496

233 704
495

767 985
585

1 453
553 034

2 129
297 606

4 595
717 196

Počet
Zabitých

4 177
884

2 089
942

1 408
749

829 441

754 206

9 259
222

Náklady
( v mil.
USD)

6.935

18.445

79.855

198.427

667.224

981.896

Podle údajů CRED – Center for Research on Epidemiology on Disaster
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EBOLA, MARBURG
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Od 7O.let 20.století se objevilo 39 nových nemocí – Ptačí chřipka, SARS, Ebola,
Marburg, virus nipah a další - které se rychleji šíří a postihují stále více lidí
(Zpráva WHO „Bezpečnější budoucnost“ 2007)
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EPIDEMIE
EBOLY 2014






Epidemie eboly v západní Africe si již vyžádala životy cca
5000 lidí, cca 10 000 dalších se nemocí nakazily = 50%
úmrtnost. Počet obětí by přitom mohl v konečném
součtu dosáhnout až dvaceti tisíc, než se lékařům
podaří dostat epidemii pod kontrolu, varuje Světová
zdravotnická organizace (WHO).
šíří exponenciálně a konvenční metody k zastavení
epidemie selhávají !!!
Španělsko (Madrid) = 1.potvrzený výskyt zdrav.sestra

6.11.2014
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http://www.bbc.com/news/world-africa28755033

Aktualizace Ministerstva zdravotnictví ke dni19. září 2014

Podle posledních dostupných údajů Světové zdravotnické
organizace (SZO) ze dne 22. října 2014 je ke dni 19. října
2014 v státech západní Afriky s přetrvávajícím intenzivním
plošným šířením nákazy (Libérie, Sierra Leone, Guinea)
evidováno celkem 9911 případů
(potvrzených, pravděpodobných a suspektních)

onemocnění horečkou Ebola,
včetně

6.11.2014

4868 úmrtí.
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Ebola










Ebola je smrtelné virové onemocnění patřící do skupiny krvácivých
horeček, kam patří i marburgská horečka. Mortalita činí v závislosti
na kmeni padesát až devadesát procent. Nejnebezpečnější je Ebola
Zaire.
Filovirus eboly byl poprvé zjištěn v roce 1976. Nemoc dostala
jméno podle řeky Ebola v Demokratické republice Kongo (tehdejší
Zaire).
Nemoc se projevuje vysokými horečkami, bolestmi svalů i
kloubů a bolestmi břicha. Časté je zvracení a prudké průjmy i
krvácení do trávicího traktu a nakonec ze všech tělesných
otvorů. Těžce jsou poškozeny vnitřní orgány, zejména játra.
Lék proti nemoci neexistuje, virus nereaguje na léčbu interferonem
ani na virostatika (lamivudin anti HIV podán).
Důležité je zabránit ztrátě tekutin a snižovat krvácivost pomoci
koagulantů

6.11.2014
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Rizika a doporučená opatření ve vztahu k mezinárodnímu cestování
Zdroj: SZO, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí















V zasažených zemích provádět screening všech osob opouštějících mezinárodní letiště,
námořní přístavy a hlavní pozemní hraniční přechody a kontrolovat zde přítomnost osob
trpících nespecifikovanou horečnatou nemocí, jejíž příznaky odpovídají potenciální nákaze
virem Ebola.
Zamezit mezinárodním cestám osob nakažených Ebolou nebo jejich kontaktům, s výjimkou
případů, kdy je cesta součástí řádné zdravotnické evakuace.
Vstupní screening v zemích EU není nákladově efektivní a může připadat v úvahu pouze v
případě přímých letů ze zasažených zemí, pokud neexistují důkazy o provedení účinného
screeningu při odjezdu.
Neomezovat mezinárodní cestování a obchod.
Všichni cestující, kteří opouštějí oblast nebo kteří přijedou do oblasti, kde se nákaza virem
Ebola vyskytuje, by měli být informováni v místech vstupu (např. letiště, přístavy pozemní
přechody), o potenciálním riziku onemocnění Ebolou a o způsobech minimalizace rizika
nákazy.Vracející se návštěvníci z postižených oblastí by měli být upozorněni, že pokud se
objeví příznaky infekčního onemocnění (horečka, slabost, bolest svalů, bolest hlavy,
nevolnost, bolest v krku, zvracení, průjem nebo krvácení) do tří týdnů po návratu nebo
pokud mají podezření, že byli vystaveni viru Ebola (např. dobrovolníci, kteří pracovali v
prostředí zdravotní péče) v postižených oblastech, by měly vyhledat rychlou lékařskou
pomoc a upozornit na cestovní anamnézu.
Riziko nákazy virem Ebola pro turisty nebo obchodníky při návštěvě postižených oblastí je
extrémně nízké. Přenos vyžaduje přímý kontakt s krví, sekrety, orgány, nebo jinými tělními
tekutinami infikované osoby nebo zvířete.
Riziko pro cestující za účelem návštěvy přátel a příbuzných v postižených zemích je podobně
nízké, pokud cestující nemá přímý fyzický kontakt s infikovanou osobou nebo zvířetem.
SZO i nadále doporučuje členským zemím pečlivou surveillance nákaz s podobnou
symptomatologií jaká je u Eboly.
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Povodně 1997

6.11.2014
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Povodně
24.-25.6.2009

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Mapy.cz

August 07/2010

Technické


TECHNICKÉ
KATASTROFY
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Nebezpečné škodliviny –
výrony,zásobníky,laboratoře
Transport nebezpečných škodlivin
Výbuchy, požáry
Zřízení staveb a budov
Vodojemy, přehradní hráze,
přehrady
Energetické sítě
Nedostatek paliv
Dopravní nehody – silniční,
železniční, vodní, letecké
Přeprava paliv – ropovody,
plynovody, parovody
Podzemní a nadzemní doprava –
metro, tunely, lanovky
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Technologické katastrofy:
I.
19511960

II.
19611970

III.
19711980

IV.
19811990

V.
19912000

CELKEM

Počet
Katastrof

52

94

289

922

2 167

3 524

Počet
Postižených

410 356

98 629

1 906
099

2 262
013

727 628

5 303
725

Počet
Zabitých

8 401

5 577

90 105

66 105

87 648

257 836

Náklady
( v mil.
USD)

218

238

89

6.951

20.029

27.525

19512000

Podle údajů CRED – Center for Research on Epidemiology on Disaster
6.11.2014
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V sobotu 26.dubna 2006
v 1:23:58 místního času
došlo k výbuchu čtvrtého reaktoru
černobylské elektrárny …

V JE bylo v době havárie přes 400 zaměstnanců,
zahynulo 31 lidí, z toho 28 na následky z ozáření a tři na
následky zranění při výbuchu. Akutní nemocí z ozáření
různého stupně bylo postiženo 203 lidí. Z okruhu 30 km
od elektrárny a dalších silně zamořených oblastí bylo
evakuováno 116 000 obyvatel.
6.11.2014
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Bhopál 1986
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Bhopál

6.11.2014
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Deepwater Horizn
Ropná ekologická havárie
22.4. 2010

Bilance








11 osob se vypařilo a bylo prohlášeno za
mrtvé
17 zraněno
98 zachráněno
Ohnivá koule do vzdálenosti 6O km
Kouř do výše několika kilometrů
Únik ropy do moře více než 100 mil.litrů
Náklady na likvidaci škod nad 6 miliard
USD

Sekundární dopady













6.11.2014

Zřízení poškozených staveb a
budov
Zamoření nebezpečnými
škodlivinami
Následné výbuchy a požáry
Protržení vodních děl – hrází a
přehrad
Přerušení vedení energie,
vody, plynu, tepla…
Zamoření vody, vodních toků,
pitných zdrojů
Trosky dopravních prostředků
a technologií

LPP PRAHA
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Japonsko 11.3.2011
= kombinovaná katastrofa
Zemětřesení
+
Tsunami
+
JE Fukušima
(cca 20 000 mrtvých
tj. 16/100 000 obyvatel);
škody 211.8 bilion USD
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/fukusimou-otrasly-dalsi-vybuchy-a-japonsko-vydesil-unik-radiace-php/zahranicni.asp?c=A110315_013410_zahranicni_ipl
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JEZ Fukušima
12-3-2011

Ofunatu 15.3.2011

6.11.2014
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Z Fukušimy uniklo 168krát víc
radioaktivního cesia než v Hirošimě
26. SRPNA 2011








Havárii ve Fukušimě způsobilo mohutné
zemětřesení 11. března, po kterém na
zařízení na břehu moře udeřilo mohutné
tsunami.

V elektrárně selhalo chlazení reaktorů, došlo k několika
výbuchům vodíku a požárům a do okolí uniklo značné
množství radiace.

V současné době zůstává uzavřený prostor
do vzdálenosti 20 kilometrů kolem
elektrárny, který obývalo přes 85 tisíc
lidí.
Černobyl byl ještě šestkrát horší.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/z-fukusimy-uniklo-168krat-vic-radioaktivniho-cesia-nez-v-hirosime-pxy/zahranicni.aspx?c=A110826_153432_zahranicni_aha
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1) Jaderná elektrárna po havárii; FOTO: David Guttenfelder, Reuters
2) Zdevastovaný čtvrtý reaktor; FOTO: Reuters
3) Podpis tragických březnových událostí ; FOTO: David Guttenfelder, Reuters
4) Vylidněné ulice Fukušimy; FOTO: David Guttenfelder, Reuters

Doplněk k Fukišima
Havárie ve Fukušimě byla po
Černobylu druhou nejhorší
jadernou katastrofou v dějinách.
Odstavování fukušimských bloků
a dekontaminace může trvat
přes 30 let.

Sociální






Ekonomické krize
Sociální nepokoje, demonstrace,
stávky, vzpoury
Hromadné akce – společenské,
sportovní,politické
Terorismus







individuální
skupinový
státní
superterorismu

Nepřátelský útok







Konvenční
Nukleární
Biologický
Chemický
Kombinovaný
Nekonvenční
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Asymetrické hrozby
Hybridní hrozby
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Katastrofy člověkem zplozené
(připravené)
jedná se o novou kategorii katastrof, která je nad rámec
lidského omylu, daleko zlověstnější, opravdu ďábelsky
katastrofická, totálně bezprávní…
…jde o katastrofy zrozené v lidské mysli, chladnokrevně
navržené, naplánované a promyšlené v každé minutě
temného detailu a rozvinuté do maximálně ďábelského efektu
a nesoucí všechny známky vědeckého plánování, chladné
racionalizace a cynické satisfakce svého destruktivního účinku
S.W.A.Gunn, MD, DSc, 2001
Man-Conceived Disasters








MADRID
11:03:2004
Masový mezinárodní terorismus
dorazil do Evropy
Exploze 10 baťohů kamuflovaných
mezi zavazadly čtyř vlaků,
dopravujících v ranní špičce lidi do
práce a škol
Čas 7.39 až 7.42 hod = 3 minuty
Bilance : 177 mrtvých okamžitě na
místě, dalších 14 v nemocnici =
191 CELKEM
1430 zraněných, konečné číslo 2
062 OSOB; z toho 82 v
kritickém stavu

Londýn – Metro - Abus
7.7.2005
3 bombové atentáty
v londýnském metru
Přes 50 obětí
a 1 v autobuse
a více jak 700
zraněných
osob

Medicína katastrof
… je společné úsilí a tvůrčí
spolupráce rozličných
medicínských oborů
k prevenci, k organizování
záchranných akcí a k rehabilitaci
zdravotních následků katastrof,
v účelné součinnosti s ostatními
tísňovými a podobnými službami,
které se účastní komplexního
řešení stavů po katastrofách …
volně podle S. W. A. Gunn, 1990
6.11.2014
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Medicína katastrof – obsah (1)


Medicínský :
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Třídění
Základní neodkladná resuscitace
Rozšířená neodkladná resuscitace
 Chirurgie – Traumatologie – Ortopedie Popáleniny
 Anestesiologie – Resuscitace – Intenzivní
medicína
 Vnitřní lékařství – Toxikologie - Nukleární
medicína
 Výživa - Hygiena - Epidemiologie
 Psychologie - Psychiatrie
 Rehabilitace
 Soudní lékařství
 Specifické léčebné a ošetřovatelské postupy pro
jednotlivé typy hromadného postižení
LPP PRAHA
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Medicína katastrof – obsah (2)


Manažérský :




Definice, klasifikace, skórovací systémy
Epidemiologické metody
Legislativa

Vedení a koordinace
 Záchranný segment zdravotnictví – instituce
 Logistika záchranného segmentu
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Řízení
 Na místě
 Distribuce a Doprava obětí
 Nemocniční postupy
 Evakuace
 Asanace – sanitace
 Výživa
LPP PRAHA
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Typologie hromadného postižení
osob soudobé medicíny katastrof
l. Mechanická postižení
2.Termická postižení
3. Chemická (Toxická)postižení
4. Mixty postižení
5.Radiační postižení
6.Infekční postižení
7.Psychologická postižení
8.Explosivní postižení
9.Válečná postižení
10. Specifická postižení CBRN (Ex)
6.11.2014
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Kategorizace katastrof
I.
kategorie

Závada,
vada, porucha, nehoda

II.
kategorie

Havárie,
závažná havárie, pohroma

III.
kategorie
MEGA

Katastrofa

6.11.2014

Kataklyzma,
apokalypsa
LPP PRAHA
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Stupně ohrožení katastrofou
Materiální
škody

6.11.2014

Ohrožení
lidí

I.

Statisíce

jedinci

II.

Milióny –
desetimilióny

desítky

III.

Stamilióny
a více

stovky
a více

MEGA

Miliardy …

Tisíce až
desetitisíce

LPP PRAHA
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Pohled
Přírodní, technické a sociální,
až po člověkem naplánované
Externí

Katastrofy

Nástup bez varování
a nedávají šanci na rozmýšlení
= vyžadují rychlou reakci !!!

Koordinovaná
odezva na
katastrofu

Interní
Požár, výpadek elektr.energie
apod.
6.11.2014
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KRITERIÁLNÍ HLEDISKO PRO
ODEZVU ZDZRAVOTNICTVÍ


Postižení
Rozsah zasažené oblasti
 Rozsah škod na životech
na zdraví
na hodnotách
 Rozsah možností
soběstačnost
nutná vnější pomoc


6.11.2014

LPP PRAHA

55

Základní poznatek
> 20 obětí = hromadné
postižení
= 60 minut na záchranu života

The Art of Sorting
TRIAGE! TRIAGE!! TRIAGE!!!
NOT TREATMENT !
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TRIMODULÁRNÍ TŘÍDĚNÍ
I.skupina = ABC nestabilita
způsobená neprůchodností
dýchacích cest (A), selháním
dýchání (B) nebo krevního oběhu
(C);
NEODKLADNÁ RESUSCITACE
NEPRODLENÁ HOSPITALIZACE
6.11.2014
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TRIAGE
 II.skupina

= ABC stabilita –
potřeba zdravotní péče během 46 hodin, jinak nastává ABC
nestabilita;
POSKYTNUTÍ PRVNÍ LÉKAŘSKÉ
POMOCI
HOSPITALIZACE JE NUTNÁ
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TRIAGE
 III.

skupina = ABC stabilita
– poškození zdravotního stavu
menšího rozsahu, nestabilita
nehrozí;
POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI
HOSPITALIZACE NENÍ NUTNÁ
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Kufřík nouzových výkonů, tzv. odborné minimum lékaře - viz
§ 46, písm e) a f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zastavení zevního krvácení
– tlakový obvaz, nasazení peánu, cévní
podvaz;
Základní neodkladná resuscitace
- zajištění průchodnosti dýchacích cest
= poloha, kombitubus, intubace,
koniopunkce, koniotomie;
- umělé dýchání z plic do plic,
- nepřímá srdeční masáž,
ZNR za použití AED;
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Kufřík nouzových výkonů
tzv. odborné minimum lékaře !!!









intravenózní vstup (i.o.) a doplnění
krevního oběhu;
intravenózní odstranění bolesti;
dg. a punkce tenzního pneumotoraxu,
uzávěr otevřeného pneumotoraxu;
porod mimo zdravotnické zařízení;
fixace zlomenin;
stabilizovaná poloha;
zásady třídění


podle stupně naléhavosti (START) v pořadí
poskytování pomoci
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Třídění ( triage) roztřídění obětí
Červená ABC nestabilita

Neodkladná
resuscitace
P1

Žlutá

ABC stabilita na
dobu 4-6hod.,
pak nestabilita

Přednemocniční Hospitalizace
neodkladná péče je nutná do 46 hodin
P2

Zelená

ABC stabilita,
nestabilita
nehrozí

Lékařská první
pomoc a péče
praktického
lékaře P 3

Hospitalizace
není nutná

Černá

ABC nestabilní,
za daných
podmínek
nemohou být
léčení

Péče o umírající

Léčení
nemožné

6.11.2014

Neprodleně
hospitalizace

P4
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Jednoduchý orientační třídící systém hodnocení základních funkcí
T ř íd ě n í r a n ě n ý c h

Třídící síto Triage Sieve

S T A R T
V š ic h n i c h o d íc í
le h c e r a n ě n ý

D ÝC H Á N Í

AN O

N E
z á k l o n h la v y

> 3 0 /m in .

-

< 3 0 /m in .

p r ů c h o d n o s t d ý c h a c íc h c e s t

AN O

n e o d k la d n á p o m o c

N E

n e o d k la d n á p o m o c

z e m ř e lý

PR O K R VEN Í
te p n a z á p ě s tí
n e h m a tn ý

h m a tn ý

D echy

k a p ilá r n í p ln ě n í

> 2 s

2 s

Vědom í



S
T
A
R
T

< 2 s

k o n tr o la
k rv á c e n í
ST AV VĚD O M Í

3 0 /m in

P ro k rv e n í

-

snadné

-

tříd ě n í

-

a

-

r y c h lá

-

t e r a p ie

n e o d k la d n á p o m o c

n a je d n o d u c h o u v ý z v u
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o d lo ž e n á p o m o c
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Medicína katastrof v praxi

Integrovaný záchranný
systém
Zákon č. 239/2000 Sb.,v platném znění,
 Zákon č. 372/2011 Sb., o
zdrav.službách
 Vyhláška č.328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení IZS
 Vyhláška č.101/2011 Sb.,o obsahu TP
 Vyhláška č.240/2011Sb.,k provedení
374/2011 Sb., o ZZS
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Integrovaný záchranný systém
IZS
Základní
složky

Operační
a info
středisko

Ostatní
složky

Hasičský
záchranný
sbor
tísň. 150

operační
středisko
HZS
112 - EU

Vyčleněné
síly a prostředky
obrojených
sil

Policie
České
republiky
tísň.158

Zpravidla velitel
zásahu …
pravomoci udělené
zákonem 239/00 Sb.

ostatní
ozbrojené
bezpečnostní
sbory

Zdravotnická
záchranná
služba
tísň.155

Ostatní složky
poskytují při
záchranných a
likvidačních pracích
plánovanou pomoc
na vyžádání

ostatní
záchranné
sbory

orgány
ochrany
veřejného
zdraví
havarijní
pohotovostní
odborné
a jiné služby
zařízení
civilní ochrany
neziskové organizace
a sdružení občanů
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 Ostatní složky systému … které lze využít k záchranným a
likvidačním pracím…svou pomoc při provádění záchranných a
likvidačních pracích poskytují tzv. plánovanou pomocí na
vyžádání…(§ 21 zákona).
 Tím se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci
při provádění záchranných a likvidačních prací a to
a)
základním složkám IZS ( 150,155*,158) nebo
b)
správnímu úřadu ( obec s rozšířenou působností, ;
krajský úřad, ministerstvo vnitra).
 Poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny :
a) PALP, kteří mají zřízen UP (§ 21, odst.2, písm.c)
b) Ostatní složky - OOVZ, pohotovostní, odborné a jiné služby(§ 21,odst.2,písm.d)!
V praxi :
Dohodnutý způsob kontinuity poskytované pomoci mezi ZZS a
NEM je TRAUMATOLOGICKÉ PLÁNOVÁNÍ cílené na jedno
kontaktní příjmové místo lůžkového zařízení (zpravidla
URGENTNÍ PŘÍJEM) - zákon 374/2011, §6, odst(4). Přílohová část
TP /smlouvy a dohody/
6.11.2014
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Právnické osoby
a podnikající fyzické osoby
v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou


jsou povinny poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na
přímou výzvu oprávněné osoby (velitel zásahu, starosta obce,
hejtman, OPIS HZS).






Osobní pomoc = činnost nebo služba při provádění
záchranných a likvidačních prací na výzvu oprávněné osoby;
i dobrovolná bez výzvy, ale se souhlasem ( velitel zásahu,
starosta, hejtman).
Věcná pomoc = poskytnutí věcných prostředků při provádění
záchranných a likvidačních prací na výzvu.

Pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb jsou povinny
vytvořit podmínky pro výdej stanovených ochranných
pomůcek a prostředků zajišťující ochranu očí, dýchacích cest
a povrchu těla.
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Terminologie IZS




Místo zásahu = místo nasazení složek IZS
Prostor MU = prostor předpokládaného účinku
mimořádné události
Velitel zásahu = zpravidla velitel JPO nebo
příslušný pracovník HZS s právem přednostního
velení ( nebo vedoucí složky provádějící převažující
činnost) …
§ 19 zákona o IZS
 Pravomoci velitele zásahu :






Řídit pohyb osob v místě zásahu (zákaz, omezení,
opuštění, evakuace, další omezení…)
Řídit terénní úpravy za účelem zmírnění nebo
odvrácení rizik vyplývajících z mimořádné události
Vyzvat k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci
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Zřídit štáb velitele zásahu
Rozdělit místo zásahu na sektory až úseku a stanovit
velitele
LPP PRAHA
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Organizace místa zásahu
§ 5 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení
IZS, v platném znění


Místo zásahu člení velitel zásahu na :













Vnější zónu pro uzavření místa zásahu
Nebezpečnou zónu s charakteristickým nebezpečím v místě
zásahu
Prostor předpokládaného šíření mimořádné události
Nástupní prostor
Týlový prostor
Dekontaminační prostor
Prostor pro poskytování zdravotní péče postiženým
osobám
Shromaždiště evakuovaných
Prostor pro umístění a identifikaci obětí
Prostor veterinární péče o evakuovaná (zachráněná) zvířata
Úseky (části místa zásahu) a sektory (několik úseků)
Místa
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Velitelského stanoviště
Stanoviště štábu velitele zásahu
Sdělovacích prostředků
Informací o osobách
LPP PRAHA
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Členění
místa
zásahu
IZS
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Zdravotnický pracovník





Je povinen poskytnout neprodleně odbornou první
pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl
ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví
a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým
způsobem, a zajistit mu podle potřeby poskytnutí
zdravotních služeb.
Je povinen poskytovat zdravotní služby, ke kterým
získal způsobilost, v rozsahu odpovídajícímu jeho
způsobilosti, na náležité odborné úrovni a řídit se
etickými principy.
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Ambulantní péče


Je zdravotní péčí, při níž se nevyžaduje
hospitalizace nebo přijetí na lůžko
poskytovatele jednodenní péče …
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Osoby způsobilé k výkonu povolání
Personalistika odpovídá oborům a
požadavkům na minimální personální
zabezpečení
Technické a věcné vybavení odpovídá
oborům
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Závěrem:
Zdravotnický pracovník nemůže
odmítnout poskytnutí zdravotních
služeb, pokud by odmítnutím došlo
k ohrožení života nebo k vážnému
ohrožení zdraví, a poskytovatel není
schopen zajistit poskytnutí zdravotních
služeb jiným zdravotnickým pracovníkem
 Obdobně platí i pro poskytovatele …
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Poskytovatel je povinen zajistit :




Na výzvu poskytovatele ZZS bezodkladně
spolupracovat při poskytování zdravotních služeb
při
mimořádných
událostech,
hromadných
neštěstích, otravách, průmyslových haváriích
nebo přírodních katastrofách, včetně zajištění
bezprostředně navazující lůžkové péče.
Na výzvu orgánu OVZ bezodkladně účast
zdravotnických
pracovníků
při
poskytování
zdravotních služeb při epidemiích nebo nebezpečí
jejich vzniku.
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