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1. Ukázky zdravotnických 1. Ukázky zdravotnických 
prost ředků a technikyprost ředků a techniky

��Zdravotnické odsunové prostředkyZdravotnické odsunové prostředky
��RLP, RZP RLP, RZP –– ZZS Hradec KrálovéZZS Hradec Králové

��UAZ, UAZ, Land RoverLand Rover, Š1203,, Š1203,

��Materiál a prostředky Materiál a prostředky MZdr MZdr pro katastrofy pro katastrofy 
((Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram)Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram)

��Stanové prostředky zdrav. služby AČRStanové prostředky zdrav. služby AČR

��POP 2 POP 2 –– mobilní ošetřovna s možností mobilní ošetřovna s možností 
malých chirurgických zákroků malých chirurgických zákroků 

2. Teoretická p říprava 2. Teoretická p říprava --
prezentaceprezentace

�� ČČinnost první posádky na místě HPZinnost první posádky na místě HPZ

�� Triage Triage (START)(START)

�� Ošetřování raněných na místě MUOšetřování raněných na místě MU

�� Psychologické aspekty katastrof Psychologické aspekty katastrof 

�� Péče o zemřelé na místě HPZPéče o zemřelé na místě HPZ

�� Studie zdravotnických aspektů reálné Studie zdravotnických aspektů reálné 
události HPZ události HPZ -- vlakové neštěstí vlakové neštěstí EschedeEschede
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3. Praktický nácvik3. Praktický nácvik

Výchozí situace:Výchozí situace:

HPZ HPZ -- středního rozsahu středního rozsahu (II. stupeň poplachu IZS)(II. stupeň poplachu IZS)

Vlakové neštěstí Vlakové neštěstí -- ? postižených osob? postižených osob

Na místě události již přítomen HZS.Na místě události již přítomen HZS.

Účastníci rozděleni do týmů Účastníci rozděleni do týmů –– každý tým každý tým 
má k dispozici 3 instruktory (lékař, má k dispozici 3 instruktory (lékař, 
organizátor, SZP).organizátor, SZP).

3. Praktický nácvik3. Praktický nácvik

1.1. ČČinnost po příjezdu na místo innost po příjezdu na místo 
HPZHPZ
�� označení VLZ + komunikace s VZoznačení VLZ + komunikace s VZ
�� standardizovaná situační zpráva standardizovaná situační zpráva 

(METHANE Report)(METHANE Report)

�� organizace místa událostiorganizace místa události
�� určení úkolů jednotlivým členům určení úkolů jednotlivým členům 

týmůtýmů
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3. Praktický nácvik3. Praktický nácvik

2. 2. TriageTriage
�� metodika START metodika START –– rozšířenározšířená

�� zdrav. dokumentace zdrav. dokumentace -- BATLSBATLS

�� postižení postižení –– „figuríny“ s kartou„figuríny“ s kartou

�� tři pracovní sektory tři pracovní sektory –– 3 týmy3 týmy
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2. Malý transport2. Malý transport
�� transport všech postižených do označených prostorů transport všech postižených do označených prostorů 

(prostor ošetření (prostor ošetření -- červený, žlutý, zelený, příp. černý)červený, žlutý, zelený, příp. černý)

3. 3. Moulage Moulage (praktický nácvik vyšetření/ošetření (praktický nácvik vyšetření/ošetření 
se simulací fyziologického stavu se simulací fyziologického stavu zdraněnéhozdraněného

�� BATLS standardyBATLS standardy

4. Nakládání do jednotlivých typů 4. Nakládání do jednotlivých typů 
zdravotnických vozidel a transport zdravotnických vozidel a transport 
postižených z místa HPZpostižených z místa HPZ

3. Praktický nácvik3. Praktický nácvik
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Závěr 1Závěr 1

Vysoký důraz na praktický nácvikVysoký důraz na praktický nácvik
–– péče o postiženépéče o postižené
–– organizace činnosti zdravotnických organizace činnosti zdravotnických 

složeksložek
–– spolupráce s ostatními zasahujícími spolupráce s ostatními zasahujícími 

složkamisložkami
–– zdrav. dokumentace na místězdrav. dokumentace na místě

Závěr 2Závěr 2

Odstranění nedostatků v oblasti:Odstranění nedostatků v oblasti:

�� organizace organizace –– méně zmatků a chaosuméně zmatků a chaosu

�� TRIAGE TRIAGE –– získání „rutiny“, zrychlení a získání „rutiny“, zrychlení a 
zvýšení správnosti tříděnízvýšení správnosti třídění

�� ošetření = vyšší kvalita péče o ošetření = vyšší kvalita péče o 
postižené, větší šance na přežití a nižší postižené, větší šance na přežití a nižší 
zdravotní následky.zdravotní následky.

�� organizace transportu organizace transportu –– zlepšení NNPzlepšení NNP
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Děkuji Vám  za Děkuji Vám  za 
pozornostpozornost


