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Kombinace používání primárního 
a sekundárního třídění

Hypotéza: Využití kombinace primárního a 
sekundárního třídění je efektivnější v managementu 
těžce raněného pacienta než při používání pouze 

sekundárního třídění.



Současný stav
Používání metody START



Kombinace použití primárního a sekundárního třídění
Pravděpodobnost provedení život zachraňujících úkonů
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minuty zásahu

Jen lékařské třídění, 20 pacientů Jen lékařské třídění, 100 pacientů

Primární třídění individuálně, 20 pacientů Primární třídění individuálně, 100 pacientů

Primární třídění ve dvojících, 20 pacientů Primární třídění ve dvojici, 100 pacientů



Kombinace použití primárního a sekundárního třídění
Zahájení ošetření těžce raněného pacienta

µ1: zahájení třídění
µ2: přidělení priority
µ3: všichni známí pacienti roztřídění

µ4: přesun na stanoviště skupiny PNP
µ5: lékařské přetřídění
µ6: zahájení třídění



Využití lékaře



Cvičné řešení simulované události

Uzlový bod

Časová osa Pokusné řešení

Doporučený 

postup

Navrhovaný 

postup

Doporučený 

postup

Navrhovaný 

postup

Všichni těžce ranění na shromaždišti 00:14:30 00:08:00
00:22:30

00:21:00

00:16:00

00:16:30

Odsun prvního těžce raněného 00:38:00 00:16:00
00:35:00

00:33:30

00:17:00

00:17:30

Všichni těžce ranění ošetření 00:38:00 00:30:00
00:31:00

00:32:00

00:22:00

00:25:30

Odsun posledního těžce raněného 01:39:00 00:30:00
00:36:00

00:36:00

00:23:30

00:26:00

Celkový čas 01:39:00 01:19:00
00:41:30

00:46:00

00:39:00

00:40:00



5. Dosažené výsledky
Primární třídění

Metoda
START 

ZZS
START

Lékařské 
třídění

Revised 
Trauma 
Score

Newyorský 
START

Triage 
Sieve

Careflight

Znak

Úspěšnost 87,0 % 85,5 % 58,2 % 82,6 % 68,9 % 73,9 % 86,3 %

Nadtřídění 12,9 % 10,7 % 21,8 % 11,4 % 15,1 % 19,2 % 9,7 %

Podtřídění 5,9 % 10,1 % 37,4 % 12,9 % 28,4 % 10,7 % 9,3 %

Senzitivita 92,4 % 84,3 % 37,8 % 83,1 % 83,4 % 84,2 % 82,9 %

Specificita 96,4 % 90,8 % 83,2 % 94,1 % 92,6 % 85,3 % 93,3 %

Čas/pacient 14,6 s 15,4 s 17,5 s 19,9 s 14,2 s 12,7 s 10,9 s













Návrh metodického postupu
Doporučený postup Činnost Navrhovaný metodický postup

Počet raněných 100 a více. Primární třídění Vždy

Samostatně při počtu raněných do

100, třídit mohou pouze lékaři.
Sekundární třídění

Navazuje na primární třídění. Nejdříve jsou

přetřídění ranění s červenou prioritou podle

primárního třídění. Nelékaři mohou třídit

lékařským tříděním středně těžce a lehce

raněné pacienty.

Je zahájeno až po roztřídění všech

známých pacientů.
Ošetření těžce raněných

Po přidělení červené priority při primárním

třídění je pacient ihned přetříděn lékařským

tříděním. Ošetření raněného je zahájeno

ihned po přetřídění.

Musí být transportován lékařskou

výjezdovou skupinou. Lékaři jsou

pro transport uvolněni po zajištění

všech těžce raněných z pohledu

vitálních funkcí.

Transport těžce raněných

Je zahájen při dostatku prostředků ihned

po ošetření. Těžce raněný pacient může

být transportován nelékařskou výjezdovou

skupinou.



Označení členů zdravotnické 
složky

Hypotéza:  Stávající označení členů zdravotnické složky nezajišťuje jejich 
včasnou identifikaci



Současný stav
Označení členů zdravotnické složky



Současný stav
Označení lékaře v místě MU s HPO





Označování členů zdravotnické složky



Označování členů zdravotnické složky

Vedoucí zdravotnické složky Vedoucí lékař Vedoucí odsunu

Žlutá vesta 92 % 66 % 65 %

Barevná vesta 96 % 79 % 79 %

Hruď Záda Přilba Barevná vesta

Lékař 6 % 21 % 29 % 80 %



Používaná identifikační a třídící  
karta

Hypotéza: Doporučená identifikační a třídící karta 
nemá dostatečně výrazně označenou přiřazenou 

prioritu



Současný stav
Používání doporučené ITK



5. Dosažené výsledky
Označování pacientů



5. Dosažené výsledky
Označování pacientů

Čas nalezení všech těžce raněných pacientů Prům.

papírová páska 29 s 22 s 32 s 40 s 31 s 33 s 28 s 36 s 26 s 30 s 30,7 s

reflexní páska 29 s 25 s 23 s 22 s 25 s 29 s 34 s 22 s 29 s 24 s 26,2 s

doporučená ITK 57 s 43 s 62 s 51 s 73 s 55 s 49 s 69 s 52 s 58 s 56,9 s

bavorská ITK 26 s 25 s 27 s 31 s 23 s 29 s 28 s 27 s 25 s 30 s 25,1 s



Současný stav
Vliv rozdílnosti prostředků

Sledovaný 
aspekt

Vlastní ZZS
Sousední 
stejná ZZS

Sousední 
jiná ZZS

Použití 
START

87,7 % 12,3 % 4,0 %

Identifikační 
a třídící 

karta
91,7 % 9,9 % 2,7 %

Označení 
VZS

87,4 % 6,2 % 0,5 %



Současný stav
Rozmístění záložních prostředků



Současný stav
Prostředky k vyznačení stanovišť

ZZS Jihočeského, Libereckého a Zlínského kraje

– prostředky k vyznačení stanovišť nejsou umístěny v běžných výjezdových 
vozech, nemají boxy s prostředky na základně

ZZS Olomouckého kraje a kraje Vysočina

– prostředky k vyznačení stanovišť v boxech na vybraných základnách

ZZS Pardubického, Středočeského a Ústeckého kraje

– prostředky k vyznačení stanovišť v boxech nebo batozích na každé 
základně



Navrhované rozmístění prostředků

– V běžném výjezdovém voze
– vesty, přilby, reflexní pásky, ITK, spreje, třídící set

– Na každé výjezdové základně
– box (II. stupeň TP): plachta, prapory, obvazový materiál, 

fixační pomůcky, základní léky, pro 5 těžce raněných

– Velké materiální zálohy
– záložní a transportní moduly, přívěsné vozíky (III. stupeň TP)



Závěr

Použití kombinace primárního a sekundárního třídění zajistí 
větší pravděpodobnost přežití těžce raněným

Používané prostředky ZZS pro  MU s HPO jsou rozdílné

Barevné odlišení členů zdravotnické složky přispívá k jejich 
rychlejší identifikaci

Bylo navrženo systémové rozmístění prostředků pro MU s HPO

Optimalizace bude dosaženo také prostřednictvím unifikace



Děkuji za pozornost


