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Společnost Identifikační systémy, s.r.o je 
od roku 2002 výhradním partnerem a 
distributorem identifikačních náramků 
VIP®Band a zdravotnických výrobků 
americké společnosti Precision Dynamics 
Corporation pro český a slovenský trh. 
Precision Dynamics Corporation je 
nenejvětším celosvětovým výrobcem 
identifikačních náramků s více jak 50 letou 
tradicí. 

Spolupráce s Identifikačními systémy, s.r.o.
IdeIdentifikační systémy, s.r.o. spolupracují s plzeňskou nemocnicí již 3. rokem. V nemocnici je zaveden 
systém identifikace pacientů plošně, a to identifikačními náramky se štítky s čárovým kódem. Každý 
pacient je při příjmu na oddělení osloven sestrou a je mu vysvětlen systém identifikačních náramků. 
Následně je identifikován. Na základě zkušeností v nemocnici Plzeň považují pacienti identifikační 
náramky za užitečné. Pacienti jsou spokojenější, pokud jsou při příjmu o významu nošení 
identifikačního náramku řádně informováni. 

VV FN Plzeň používají plošně jeden typ náramku ve dvou barevných variantách. Identifikační náramek 
je používán se štítkem. Na štítku, který sestra vytiskne, je kromě čárového kódu i jméno pacienta. 
Čárový kód je pak následně používán při všech aktivitách souvisejících s pacientem, jako jsou 
speciální vyšetření, odběr krve, medikace atd.

Identifikace – součást urgentního příjmu při mimořádných událostech
FN FN Plzeň využívá celoplošně možnost nezaměnitelné identifikace pacienta rovněž v rámci řešení 
mimořádných událostí spojených s hromadným urgentním příjmem většího počtu zraněných. Pro 
případ návaznosti urgentní přednemocniční péče poskytované ZZS a následné urgentní 
nemocniční péče poskytované nemocnicí je v oblasti identifikace zaveden systém barevného 
značení – barevné identifikační náramky. Tento navazuje na základní barevné značení používané v 
rámci třídění zraněných ZZS na místě neštěstí. Barevná škála (červená, žlutá,zelená, případně 
modrá a černá) označují stupeň závažnosti poranění (stavu pacienta) a tomu odpovídající prioritu 
ošetošetření. 

Identifikační náramky využívané nemocnicí jsou součástí tzv. příjmového setu, kdy společně s 
příslušnou zdravotnickou dokumentací umožňují hlavnímu lékaři při příjmu barevně, a při 
následném přidělení štítku s čárovým kódem, označit konkrétního pacienta s charakterem a 
prioritou léčebné péče. Tento způsob značení raněných umožňuje zlepšit organizaci poskytování 
urgentní, neodkladné péče velkému počtu pacientů. Napomáhá k efektivnějšímu a 
organizovanějšímu třídění na vstupním, vysoce specifickém pracovišti nemocnice – 
traumatologickém centru. Zde je ve velmi krátkém čase soustředěn velký počet zraněných 
trtransportovaných ZZS nebo LZS, kdy okamžitá diagnóza, spojená s konkrétním tříděním a 
značením napomáhá nemocnici pro splnění úkolu v této situaci - jako ostatní složka integrovaného 
záchranného systému v rámci krizových situací - poskytovat neodkladnou a specializovanou 
zdravotní péči. 
Po provedení základních léčebných úkonů v rámci traumatologického centra a dalších 
specializovaných pracovišť je pacient přijímán dle závažnosti zdravotního stavu na intenzivní či 
standardní oddělení. Zde je převeden na „standardní identifikaci“, tzn. dostává nový náramek s 
novým identifikačním kódem, kdy předchozí identifikace je „uložena“ ve výpočetním systému 
nemocnice pod jeho jménem a rodným číslem. 

Způsob využití identifikačních náramků má FN Plzeň rozpracován v základním dokumentu 
řešícím mimořádné události spojené s příjmem velkého počtu zraněných a to 
TTraumatologickém plánu. Zde jsou konkrétně stanoveny postupy pro jednotlivé členy týmů 
podílejících se na řešení hromadného příjmu, tedy i úkoly spojené s identifikací.

FN Plzeň je největším zdravotnickým zařízením v Plzeňském kraji. Poskytuje jak 
základní, tak i speciální a superspeciální lůžkovou i ambulantní péči, a to zejména pro 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a částečně i pro přilehlé regiony, v některých případech 
dokonce i pro ostatní regiony České republiky. Velice významná jsou zejména 
specializovaná centra, která zajišťují komplexní péči o nemocného v rozsahu, který 
jiná nemocnice v kraji nemůže nabídnout.
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