
ČOS 650006 

1. vydání 

Změna 1 

 

 

 

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE 

O POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH  

NA ROLI 1 – 3 A TRANSPORTU RANĚNÝCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČOS 650006 

1. vydání  

Změna 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VOLNÁ STRANA) 

 

  



ČOS 650006 

1. vydání 

Změna 1 

 3 

 

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD 

 

 

POLNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE O POSKYTOVANÝCH 

ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH NA ROLI 1 – 3 A TRANSPORTU RANĚNÝCH 

 

 

 

 

 

 

Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: 

 

STANAG 2132, Ed. 3 DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL 

TREATMENT AND EVACUATION 

Dokumentace prvotního lékařského ošetření a odsunu 

 

AMedP-8.1(A) DOCUMENTATION RELATIVE TO INITIAL MEDICAL 

TREATMENT AND EVACUATION 

Dokumentace prvotního lékařského ošetření a odsunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 

 

 

 

Praha 2018 

  



ČOS 650006        

1. vydání 

Změna 1 

4 

OBSAH 

1 Předmět standardu ............................................................................................................... 6 

2 Nahrazení standardů (norem) .............................................................................................. 6 

3 Související dokumenty ........................................................................................................ 6 

4 Zpracovatel ČOS ................................................................................................................. 7 

5 Použité zkratky, značky a definice...................................................................................... 7 

5.1 Zkratky a značky ............................................................................................................. 7 

5.2 Definice ........................................................................................................................... 8 

6 Zdravotnická dokumentace ................................................................................................. 8 

7 Polní zdravotnická dokumentace ........................................................................................ 9 

8 Dokumentace v místě zranění ............................................................................................. 9 

8.1 Identifikace pacienta ..................................................................................................... 10 

8.2 Původce vzniku poranění .............................................................................................. 10 

8.3 Přiložení turniketu na končetině .................................................................................... 10 

8.4 Příznaky a symptomy .................................................................................................... 10 

8.5 Ošetření ......................................................................................................................... 11 

8.6 Uvedení evakuační kategorie raněného ........................................................................ 11 

9 Dokumentace odsunu ........................................................................................................ 11 

9.1 Identifikace pacienta ..................................................................................................... 11 

9.2 Informace o odsunu ....................................................................................................... 12 

9.3 Diagnóza ....................................................................................................................... 12 

9.4 Léčba ............................................................................................................................. 12 

9.5 Doplňující informace .................................................................................................... 12 

10 Dokumentace na Roli 1 ................................................................................................. 12 

10.1 Identifikace pacienta ..................................................................................................... 13 

10.2 Příčina poranění nebo nemoci ....................................................................................... 13 

10.3 Diagnóza ....................................................................................................................... 13 

10.4 Léčba ............................................................................................................................. 13 

10.5 Odsun ............................................................................................................................ 14 

11 Dokumentace na Roli 2 a 3 ........................................................................................... 14 

11.1 První strana Zdravotnického hlášení ............................................................................. 14 

11.2 Druhá strana Zdravotnického hlášení ............................................................................ 14 

11.3 Třetí strana Zdravotnického hlášení .............................................................................. 15 

11.4 Čtvrtá strana Zdravotnického hlášení ............................................................................ 15 

 
 

   



ČOS 650006 

1. vydání 

Změna 1 

 5 

Přílohy 

Příloha A Vzor dokumentu Karta TCCC ………..……..….…………………………...….. 20 

Příloha B Vzor dokumentu Odsunová karta .……………………………………………… 22 

Příloha C Vzor dokumentu Polní zdravotnická karta .…………………………………….. 24 

Příloha D Vzor dokumentu Zdravotnické hlášení …………………………………………. 26 

Příloha E Žádost o zdravotnický odsun ………………………………………………….. 30 

Příloha F Mechanismus zranění symptomy ošetření ……………………………………… 31 



ČOS 650006        

1. vydání 

Změna 1 

6 

1 Předmět standardu 

ČOS 650006, 1. vydání, zavádí STANAG 2132, Ed. 3 do prostředí ČR. ČOS stanovuje 

obsah a formy jednotlivých zdravotnických formulářů nezbytných pro sběr dat o poskytnuté 

zdravotnické péči na Roli 1 – 3 a v rámci odsunů. Uvedená dokumentace splňuje požadavek 

na vzájemné využití mezi zdravotnickými službami ozbrojených sil ČR a členskými státy 

NATO. 

2 Nahrazení standardů (norem) 

ČOS nenahrazuje žádnou normu nebo standard.  

3 Související dokumenty 

V tomto ČOS jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo 

jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U odkazů na datované citované dokumenty 

platí tento dokument bez ohledu na to, zda existují novější vydání/edice tohoto dokumentu. 

U odkazů na nedatované dokumenty se používá pouze nejnovější vydání/edice dokumentu 

(včetně všech změn). 

AAMedP-

1.1 

– AEROMEDICAL EVACUATION 

Vzdušný zdravotnický odsun 

AMedP-8.2 

 

– BASIC MILITARY MEDICAL REPORT 

Základní vojenský lékařský záznam 

AMedP-8.8 

 

– MEDICAL WARNING TAG 

Zdravotnický výstražný štítek (průkaz) 

ATP-97 – NATO LAND URGENT VOICE  

MESSAGES (LUVM) POCKET BOOK 

Kapesní příručka NATO – Naléhavé  

hlasové zprávy používané v pozemních  

silách 

STANAG 

2347  

– MEDICAL WARNING TAG  

Zdravotnický výstražný štítek (průkaz)  

STANAG 

2348  

– BASIC MILITARY MEDICAL RECORD 

Základní vojenský lékařský záznam 

STANAG 

2627 

– NATO LAND URGENT VOICE  

MESSAGES (LUVM) POCKET BOOK 

Kapesní příručka NATO – Naléhavé  

hlasové zprávy používané v pozemních  

silách 

STANAG 

3204  

– AEROMEDICAL EVACUATION 

Vzdušný zdravotnický odsun 

Vševojsk- 

2-19 

– Naléhavé hlasové zprávy používané  

v operacích pozemních sil 
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Vyhláška  

č. 98/2012 

Sb.  

– Vyhláška o zdravotnické dokumentaci  

Zákon  

č. 372/2011 

Sb. 

– Zákon o zdravotních službách  

a podmínkách jejich poskytování  

4 Zpracovatel ČOS 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ing. Jaroslava 

Doležalová, Ing. Kamila Táborská. 

5 Použité zkratky, značky a definice 

5.1 Zkratky a značky 

Zkratka Název v originálu Český název 
BI  Battle Injury  Bojové zranění  

CRT  Capillary Refill Time  Kapilární návrat  

ČOS   Český obranný  

standard 

FMC  Field Medical Card  Polní zdravotnická  

karta  

GSW  Gunshot Wound  Střelné zranění  

IED  Improvised Explosive Device  Improvizované  

výbušné zařízení  

IV  Intravenosus  Do žíly  

MEDEVAC Medical Evacuation Zdravotnický  

odsun 

MEDEVAC  

9-LINER 

Medical Evacuation Request Žádost  

o zdravotnický  

odsun 

MIST-AT Mechanism Injury Symptoms 

Treatment 

Mechanismus  

zranění  

symptomy  

ošetření 

MTF  Medical Treatment Facility  Zdravotnické  

zařízení  

MVC  Motor Vehicle Crash  

 

 

Dopravní nehoda  

NATO  North Atlantic Treaty 

Organization  

Organizace  

Severoatlantické  

smlouvy  

NBI  Non-battle Injury  Nebojové zranění  

POI Point of Injury Místo zranění 
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Zkratka Název v originálu Český název 
 

RPG  

 

Rocket-propelled Grenade  

 

Reaktivní  

protitankový granát 

STANAG  NATO Standardization 

Agreement  

Standardizační  

dohoda NATO  

TCCC  Tactical Combat Casualty Care  Taktická péče  

o raněné v boji  

 

5.2 Definice  

Karta TCCC / 

TCCC Card  

Zdravotnická dokumentace pacienta  

používaná v místě zranění  

Mechanismus 

zranění symptomy 

ošetření / 

Mechanism Injury 

Symptoms 

Treatment 

Hlášení uvádějící podrobnější  

informace o jednotlivých raněných 

doplňující Žádost o zdravotnický  

odsun (MEDEVAC 9-LINER) 

Odsunová karta / 

Evacuation Card  

Zdravotnická dokumentace pacienta  

používaná v průběhu odsunu  

Polní 

zdravotnická karta 

/ Field Medical 

Card  

Zdravotnická dokumentace pacienta  

používaná pro záznam na Roli 1  

Zdravotnické 

hlášení / Medical 

Report  

Zdravotnická dokumentace pacienta  

používaná pro souhrnný záznam 

 na Roli 2 a 3  
 

Zdravotnický 

odsun / medical 

evacuation 

Odsun raněných pod zdravotnickým  

dohledem do léčebných  

zdravotnických zařízení. 

Žádost 

o zdravotnický 

odsun / Medical 

Evacuation 

Request 

Strukturovaný požadavek na  

zdravotnický odsun raněných  

(MEDEVAC) odesílaný  

prostřednictvím hlasové zprávy za  

použití příslušných čísel řádků  

a odpovídajících kódů. 
 

6 Zdravotnická dokumentace 

Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci je v ČR uložena zákonem č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

který se zabývá poskytováním zdravotních služeb a podmínkami jejich poskytování. 

Podrobné informace o způsobu vedení zdravotnické dokumentace jsou uvedeny ve vyhlášce 

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Tato vyhláška definuje s ohledem na rozsah 

poskytovaných zdravotních služeb soubor údajů o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech 

souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi.  
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7 Polní zdravotnická dokumentace  

Poskytování zdravotní péče raněným a nemocným v poli je odlišné od poskytování péče 

v mírových podmínkách. Operační prostředí je specifické a je ovlivňováno mnoha faktory 

(např. probíhající operace, hluk, tma, chlad, omezená kapacita léčby a transportu). 

Poskytování zdravotní péče musí být systemizované, nepřetržité a přiměřené. Tato péče 

je standardně poskytována progresivním způsobem na úrovni čtyř rolí (Role 1 – 4). Role 

označují rozsah a úroveň poskytované péče. V místě vzniku poranění či onemocnění je 

poskytována první pomoc formou svépomoci a vzájemné pomoci, následuje předlékařská 

pomoc, odborná péče a specializovaná lékařská péče a případná definitivní léčba 

a rehabilitace. Systém zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách závisí na dobře 

organizované předlékařské a lékařské péči a zdravotnickém odsunu. Poskytovaná zdravotní 

péče je v průběhu léčebně odsunového systému zaznamenávána do příslušné zdravotnické 

dokumentace. 

Zdravotnická dokumentace pacienta představuje záznam zdravotnických informací 

obsahující identifikační údaje pacienta, údaje o jeho zdravotním stavu, poskytnuté 

zdravotnické pomoci a odsunu. Způsob zpracování zdravotnické dokumentace je definován 

a musí být z důvodu interoperability v rámci NATO jednotný.  

Během operací je první pomoc raněným poskytována v místě vzniku zranění (POI). 

Záznam o poskytnutém ošetření a zdravotním stavu pacienta je proveden na formuláři Karta 

TCCC. Informace potřebné pro zajištění odsunu a poskytnuté zdravotní péči během odsunu 

jsou zaznamenány na odsunové kartě. Záznam o poskytnuté lékařské péči na Roli 1 je 

proveden na formuláři Polní zdravotnická karta. Ošetření poskytnuté na Roli 2 a 3 je 

zaznamenáno v klinických záznamech vojenské nemocnice. V případě přesunu pacienta 

z Role 2 a 3 do dalšího zařízení zdravotní péče je vystaven dokument Zdravotnické hlášení 

(Medical Report) shrnující potřebné zdravotnické údaje pacienta. Veškerá zdravotnická 

dokumentace doprovází pacienta až do místa definitivní péče.  

Pro zajištění pozemního i leteckého zdravotnického odsunu raněných nebo nemocných se 

odesílá požadavek na zdravotnický odsun raněných (MEDEVAC) s použitím strukturovaného 

formuláře Žádost o zdravotnický odsun (MEDEVAC 9-LINER ) a hlášení Mechanismus zranění 

symptomy ošetření (MIST-AT). 

8 Dokumentace v místě zranění 

V místě zranění (POI) je zraněným poskytnuta první pomoc. Záznam o poskytnuté 

pomoci je proveden na Kartu TCCC (TCCC Card). Tato karta je součástí výbavy jednotlivce 

a jednotky. Karta TCCC je provedena v anglickém jazyce. 

Na Kartě TCCC jsou zaznamenány informace o identitě raněného a  poskytovatele první 

pomoci, původci zranění, vykazovaných zdravotních symptomech raněného, poskytnuté první 

pomoci, odsunové kategorii raněného a případné další důležité informace týkající se 

zdravotního stavu raněného (včetně informací uvedených na zdravotnickém výstražném štítku 

raněného, v souladu se STANAG 2347).  

Karta TCCC musí být zhotovena z pevného, tenkého, flexibilního, voděodolného 

plastického materiálu, který umožňuje voděodolný záznam. Materiál musí být schválen pro 
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používání ve složkách NATO (NSN-7530-99-508-4139
1
). Rozměry Karty TCCC jsou 

9 x 13 cm. 

Karta TCCC doprovází pacienta během jeho odsunu na další etapy zdravotnické péče a je 

součástí jeho zdravotnické dokumentace.  

Minimální soubor základních dat zaznamenaných na této kartě je uveden níže. Vzor 

Karty TCCC je uveden v příloze A. 

8.1 Identifikace pacienta 

 Jméno a příjmení pacienta 

 Datum zranění 

 Čas zranění 

 Jednotka původu 

 Krevní skupina 

8.2 Původce vzniku poranění 

 Dělostřelecká palba 

 Popálení 

 Pád 

 Výbuch granátu 

 Střelné poranění 

 Improvizované výbušné zařízení  

 Nášlapná mina 

 Dopravní nehoda 

 Reaktivní protitankový granát 

 Jiné 

8.3 Přiložení turniketu na končetině 

 Vyznačení místa přiložení na obrázku uvedeném na Kartě TCCC 

 Typ turniketu 

 Čas přiložení  

8.4 Příznaky a symptomy  

 Puls (frekvence) 

 Krevní tlak 

 Dechová frekvence 

 CRT  

 Úroveň vědomí  

                                                 
1
 Skladové číslo NSN (NATO Stock Number) je třináctimístný číselný kód, identifikující všechny 

standardizované položky, které byly uznány všemi zeměmi NATO.  
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 Stupeň bolestivosti (0 až 10) 

8.5 Ošetření 

 Zástava krvácení (přiložený turniket - končetinový, tříselný a podpažní, tlakový obvaz, 

hemostatické krytí) 

 Zajištění dýchacích cest (neprovedeno, zavedení nosního vzduchovodu, koniopunkce, 

endotracheální trubice, chirurgické zabezpečení dýchacích cest)  

 Zajištění dýchání (kyslík, hrudní punkce, hrudní drenáž, hrudní krytí) 

 Další poskytnuté ošetření (např. podání tekutin, léčiv, přiložení chrániče očí, dlahy, 

prevence hypotermie)   

 Záznam jakýchkoli dalších důležitých okolností 

8.6 Uvedení evakuační kategorie raněného  

Do horní části Karty TCCC se uvede informace o evakuační kategorii raněného (T1 až 

T4). 

9 Dokumentace odsunu 

V případě každého odsunu pacienta je vystavována Odsunová karta (Evacuation Card). 

Tato karta obsahuje informace o identitě pacienta, jeho kategorii a způsobu odsunu (dopravní 

prostředek a poloha raněného během odsunu), cílovém zdravotnickém zařízení, kam je 

pacient odsunován, přiložené zdravotnické dokumentaci a osobním majetku. Dále jsou 

uvedeny informace o poskytnuté zdravotnické péči, zdravotním stavu pacienta během odsunu 

a případné další potřebné informace. Odsunová karta je provedena v anglickém jazyce. 

Odsunová karta musí být zhotovena z pevného, tenkého, flexibilního, voděodolného 

plastického materiálu, který umožňuje voděodolný záznam. Materiál musí být schválen pro 

používání ve složkách NATO (NSN-7530-99-508-4139). Odsunová karta je ve formátu A4. 

Je opatřena kapsou na uložení přiložené zdravotní dokumentace, v horní části karty je otvor 

na provlečení šňůrky pro možnost zavěšení okolo krku pacienta. Tato karta je součástí 

zdravotnické dokumentace pacienta a doprovází pacienta během jeho odsunu na další etapy 

zdravotnické péče.  

Minimální soubor základních dat zaznamenaných na této kartě je uveden níže. Vzor 

dokumentu Odsunová karta je uveden v příloze B. 

9.1 Identifikace pacienta 

 Jméno a příjmení pacienta 

 Pohlaví 

 Služební číslo 

 Datum narození 

 Jednotka 

 Ozbrojená složka (národnost) 
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9.2 Informace o odsunu 

 Kategorie odsunu (v souladu se STANAG 3204) 

 Odsunový prostředek 

 Pozice pacienta během odsunu 

9.3 Diagnóza 

 Krevní skupina 

 Citlivost na anestetika (specifikace) 

 Citlivost na antibiotika (specifikace) 

 Citlivost na imunizační látky (specifikace) 

 Citlivost na jiné látky/materiály (specifikace) 

 Informace o aktuálním zdravotním stavu 

9.4 Léčba 

 Nitrožilní vstup 

 Intraoseální vstup 

 Přiložený turniket (místo přiložení) 

 Imobilizace  

 Popáleniny 

 Drenáž 

 Tekutiny 

 Případné další potřebné informace 

 Sledování zdravotního stavu během odsunu 

 Změna zdravotního stavu během odsunu 

9.5 Doplňující informace 

 Cílové zdravotnické zařízení 

 Přiložená zdravotnická dokumentace 

 Ostatní informace (např. zavazadla, osobní majetek) 

 Datum odsunu 

 Jméno ošetřujícího lékaře a sestry 

10 Dokumentace na Roli 1  

Pro záznam o poskytnuté zdravotní péči na Roli 1 je určen dokument Polní zdravotnická 

karta (Field Medical Card –FMC). Polní zdravotnická karta obsahuje definovaný soubor dat 

s informacemi o identitě raněného a poskytnuté první pomoci, prvotním zdravotnickém 

ošetření a poskytnuté zdravotní péči během odsunu na Roli 1 a poskytnuté péči na Roli 1. 

Tato karta doprovází pacienta během jeho odsunu na další etapy zdravotnické péče a je 

součástí jeho zdravotnické dokumentace.  
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Polní zdravotnická karta je provedena ve dvojjazyčné podobě, v jazyce anglickém 

a českém.  

Polní zdravotnická karta musí být zhotovena z pevného, tenkého, flexibilního, 

voděodolného plastického materiálu, který umožňuje voděodolný záznam. Materiál musí být 

schválen pro používání ve složkách NATO (NSN-7530-99-508-4139). Rozměry Polní 

zdravotnické karty jsou ve formátu A4. 

Minimální soubor základních dat zaznamenaných na této kartě je uveden níže. Vzor Polní 

zdravotnické karty je uveden v příloze C. 

10.1 Identifikace pacienta 

 Jméno a příjmení pacienta 

 Pohlaví 

 Služební číslo 

 Datum narození 

 Hodnost 

 Jednotka 

 Ozbrojená složka (národnost) 

10.2 Příčina poranění nebo nemoci  

 Povaha poranění nebo onemocnění (bojové, nebojové, jiné)  

10.3 Diagnóza 

 Datum zranění nebo onemocnění 

 Čas vyšetření 

 Diagnóza 

 Citlivost na anestetika (specifikace) 

 Citlivost na antibiotika (specifikace) 

 Citlivost na imunizační látky (specifikace) 

 Citlivost na jiné látky/materiály (specifikace) 

 Krevní skupina a Rh faktor 

 Základní vitální funkce 

 Anamnéza pacienta související s  poskytovanou péčí 

 Hlášení o odborných vyšetřeních  

 Závěry včetně konečné diagnózy 

10.4 Léčba 

 Tekutiny 

 Morfin, čas/dávka/datum 

 Tetanus, čas/dávka/datum 

 Turniket ANO/NE 
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 Čas přiložení turniketu 

 Zpráva o chirurgických zákrocích 

 Doporučení pro další léčbu 

 Jednotka vojenského zdravotnického zařízení  

10.5 Odsun 

 Odsunová jednotka 

 Izolace ANO/NE 

 Monitorování pacienta  

 Priorita léčby a odsunu 

 Kategorie odsunu 

 Zvláštní podmínky pro odsun v souladu se STANAG 2347 

 Klasifikace pacienta pro kategorii vzdušného zdravotnického odsunu v souladu se 

STANAG 3204 

 Jméno a hodnost vojenského lékaře odpovídajícího za odsun 

11 Dokumentace na Roli 2 a 3 

V případě jakéhokoli odsunu pacienta z úrovně Role 2 a 3 se vystavuje Zdravotnické 

hlášení (Medical Report). Tento dokument musí být v souladu se STANAG 2348. 

Zdravotnické hlášení (Medical Report) je souhrnný přehled zdravotní péče, která byla 

raněnému (nemocnému) na Roli 2 či 3 poskytnuta. Obsahuje základní informace týkající se 

vzniku poranění, prvotního ošetření, dále stav při příjmu na Roli 2 či 3, průběh hospitalizace, 

léčebné výkony poskytované na jednotlivých odděleních MTF včetně chirurgických zákroků, 

zobrazovacích metod, laboratorních vyšetření, stav při propuštění, apod.   

Zdravotnické hlášení je vedeno pouze v anglickém jazyce, slouží jako propouštěcí zpráva 

z Role 2 či 3. Výtisk je o dvou listech na čtyřech stranách. Dokument je proveden na papíru 

formátu A4. 

Rozdělení informací uvedených v dokumentu Zdravotnické hlášení do jednotlivých částí 

je uvedeno níže. Vzor tohoto dokumentu je uveden v příloze D. 

11.1 První strana Zdravotnického hlášení  

 Základní informace o MTF, charakter zahraniční operace a místa nasazení 

 Identifikace raněného (nemocného) 

 Stav při příjmu – na pohotovosti (Emergency) 

 Hospitalizace – příjem a propuštění 

 Datum, čas, jméno a podpis propouštějícího lékaře 

11.2 Druhá strana Zdravotnického hlášení  

 Detaily vzniku poranění 

 Stav pacienta před hospitalizací, údaje týkající se jeho vitálních funkcí a prvotních 

intervencí 
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 Detaily související s poraněním vzniklým při MVC a záznamy o osobních ochranných 

prostředcích 

Tyto údaje slouží zejména jako podklad pro informace předávané do databáze traumat, 

pro statistické analýzy a následně vydávaná doporučení vedoucí ke zvýšení úrovně 

poskytované péče (zlepšení zdravotní péče, vybavení jednotlivců, přípravy jednotky 

k nasazení do zahraničních operací). 

11.3 Třetí strana Zdravotnického hlášení  

Na tuto stranu se uvádí přehled všech výkonů, které byly v MTF provedeny na 

jednotlivých odděleních. 

11.4 Čtvrtá strana Zdravotnického hlášení  

 Přehled podaných transfuzních přípravků a tekutin IV 

 Přehled komplikací 

 Přehled doplňujících vyšetření a péče (na Roli 3, kde jsou přítomni specialisté 

v lékařských oborech) 

 Datum, čas, jméno a podpis lékaře, který přehled zpracoval 

12 Požadavek na zdravotnický odsun 

Pro vyžádání zdravotnického odsunu raněného nebo nemocného se používá v souladu 

se STANAG 2627, publikace ATP-97 a Vševojsk-2-19 strukturovaný devítiřádkový 

formulář Žádost o zdravotnický odsun (Medical Evacuation Request – MEDEVAC 9-

LINER) a doplňující hlášení Mechanismus zranění symptomy ošetření (Mechanism Injury 

Symptoms Treatment – MIST-AT).  

Požadavek na MEDEVAC se odesílá prostřednictvím rádiového hlášení, při 

komunikaci se užívají čísla řádků a příslušné kódy. Součástí žádosti o MEDEVAC je 

doplňující hlášení MIST-AT, které se podává pro každého pacienta zvlášť dle možností 

daných charakterem operace.  

  Soubor základních dat uváděných v dokumentu Žádost o zdravotnický odsun a 

Mechanismus zranění symptomy ošetření je uveden níže. Vzor dokumentu Žádost 

o zdravotnický odsun (MEDEVAC 9-LINER ) je uveden v příloze E, vzor dokumentu 

Mechanismus zranění symptomy ošetření (MIST-AT) je uveden v příloze F tohoto 

dokumentu. 

12.1 Strukturované hlášení MEDEVAC 9-LINER 

Strukturované hlášení MEDEVAC 9-LINER obsahuje následující informace: 

 Line 1 – volací znak volané radiostanice a volající radiostanice (Call Sign To / From) 

a výstražné oznámení (Warning Order – MEDEVAC); 

 Line 2 – lokalizace (Location), uvedení souřadnic zóny vyzvednutí (Grid of Pick-Up 

Zone); 

 Line 3 – počet pacientů / Priorita (Number of Patients / Priority): 

o PRIORITY1 (P1) – urgentní, nutnost ošetření ve zdravotnickém zařízení do 60 

minut; 

o PRIORITY2 (P2) – nutnost ošetření ve zdravotnickém zařízení do 4 hodin; 

o PRIORITY3 (P3) – nutnost ošetření ve zdravotnickém zařízení do 24 hodin 

(Role 2/Role 3). 
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 Line 4 – vyžadované speciální vybavení (Special Equipment Required): 

o žádné (none); 

o naviják (hoist); 

o dýchací přístroj (ventilator) ; 

o vyprošťovací prostředek (extraction device). 

 Line 5 – počet pacientů / Typ (Patients/Type): 

o S (Stretcher ) – počet pacientů na nosítkách; 

o W (Walking) – počet samostatně chodících pacientů; 

o E (Escort) – počet doprovázejících osob; 

o O (Other, give details) – počet jiných osob, uvedení podrobností. 

 Line 6 – bezpečnost v zóně vyzvednutí (Security at Pick-up Zone): 

o N (No enemy) – bez přítomnosti protivníka; 

o P (Possible enemy) – možná přítomnost protivníka; 

o E (Enemy in area) – výskyt protivníka v zóně; 

o X (Hot, armed escort required) – požadován ozbrojený doprovod. 

 Line 7 – způsob označení místa vyzvednutí (Pick-up Zone Marking Method) – 

například kouřovým signálem včetně uvedení barvy, nebo pomocí osvětlení včetně 

uvedení barvy atd.; 

 Line 8 – status pacienta vzhledem k jeho státní příslušnosti a postavení (Patients by 

Nationality / Status): 

o A  NATO military – NATO voják; 

o B  NATO civilian – NATO civilista; 

o C  Non NATO military – voják státu mimo NATO;  

o D  Non NATO civilian – civilista státu mimo NATO; 

o E  Detainee, POW – zadržený, válečný zajatec; 

o F  Embedded Interpreter – přidělený tlumočník;  

o G  Civ Cav caused by FF – civilista zraněný spřátelenými silami; 

o H  Child – dítě. 

Pozn.: POW = Prisoner of WAR / válečný 

            zajatec 

                   Civ Cav = Civilian Casualties /  

                   Civilní raněný 

                   FF = Friendly Force / Spřátelené  

                   síly 

 Line 9 – taktické zhodnocení situace a další informace (Tactical Considerations and 

Other Information) – uvádí se podrobnosti jakýchkoli změn taktické situace a další 

relevantní informace. 

Po ukončení hlášení MEDEVAC 9-LINER se připraví hlášení MIST-AT. 

12.2 Strukturované hlášení MIST-AT 

Strukturované hlášení MIST-AT obsahuje následující informace: 

 volací znak volané radiostanice a volající radiostanice (Call Sign To / From) 

a výstražné oznámení (Warning Order – MISTAT); 

 identifikace zraněného prostřednictvím kódu (Casualty Identity – Zap) – identifikace 

zraněného se provádí pomocí přiděleného identifikačního kódu, neuvádí se jméno 

raněného; 

 Line M – mechanismus a čas zranění (Mechanism and Time of Injury) – uvádí se čas 

a způsob, kterým došlo ke zranění (postřelení, výbuch, dopravní nehoda apod.); 

 Line I – poranění nebo onemocnění (Injury or Illness Sustained) – uvádí se zranění 
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nebo onemocnění, popis a umístění každého zranění; nejprve nejzávažnější poranění; 

 Line S – symptomy a vitální funkce v daném čase (Symptoms and Vital Signs): 

o C  Catastrophic bleed – masivní krvácení (ano nebo ne, pokud ano uvést kde); 

o A  Airway – dýchací cesty (průchodné, obstrukce, popálené, zajištěné);  

o B  Breathing Rate – dechová frekvence (počet dechů za minutu); 

o C  Pulse Rate – puls (puls na karotidě nebo radiální za 15 sekund násobený 

4x); 

o D  Consciousness – bezvědomí (AVPU); 

o E  Other signs – další příznaky (jakékoli další významné informace o stavu 

pacienta, musí být pravidelně kontrolovány a předávány zdravotnickému týmu). 

 Line T – poskytnuté ošetření (Treatment Given) – uvádí se poskytnuté ošetření, čas 

podání morfinu, čas uvedený na turniketu, podané tekutiny, hemostáza; 

 Line A – Věk zraněného (Age of Casualty); 

 Line T – Čas poranění (Time of Wounding). 
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A Vzor dokumentu Karta TCCC  

 

OBRÁZEK A.1 – Karta TCCC – přední strana  
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OBRÁZEK A.2 – Karta TCCC – zadní strana 
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B Vzor dokumentu Odsunová karta  

 

OBRÁZEK B.1 – Odsunová karta – přední strana 
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OBRÁZEK B.2 – Odsunová karta – zadní strana 
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C Vzor dokumentu Polní zdravotnická karta  

 

OBRÁZEK C.1 – Polní zdravotnická karta – přední strana  
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OBRÁZEK C.2 – Polní zdravotnická karta – zadní strana 
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D Vzor dokumentu Zdravotnické hlášení  

 

OBRÁZEK D.1 – Zdravotnické hlášení – první strana  
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OBRÁZEK D.2 – Zdravotnické hlášení – druhá strana  
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OBRÁZEK D.3 – Zdravotnické hlášení – třetí strana 
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OBRÁZEK D.4 – Zdravotnické hlášení – čtvrtá strana 
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Vzor dokumentu  

Žádost o zdravotnický odsun 

OBRÁZEK E – Žádost o zdravotnický odsun 
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Vzor dokumentu  

Mechanismus zranění symptomy ošetření 

 
OBRÁZEK F – Mechanismus zranění symptomy ošetření
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