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„PODZIM  2005“
příprava a vyhodnocení

MUDr. Dana HLAVÁČKOVÁnáměstek LPP ÚSZS Středočeského kraje
30.11.2005 Hradec Králové„Medicína katastrof – traumatologické plánování a příprava“
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Hlavní body v časové posloupnosti taktického cvičení:
1) příprava cvičení na všech úrovních taktických porad
2) vlastní cvičení 23.9.2005 v Kralupech nad Vltavou:
01:56 je nahlášen výbuch vlaku na linku 155 

00:00

01:57  přechází ÚSZS SK na režim TP + vyjíždí nejbližší RLP

00:01



3

02.06  první posádka na místě, spolupráce s VZ HZS

00:10

02.14  zjištěny všechny volné lůžkové kapacity pro potřeby příjmu postižených osob
během prvních 20 minut aktivováno 32 sanitních vozidel, z toho 16 z celého Středočeského kraje

00:18
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02.20  hasiči vytyčují nebezpečnou zónu
první lehce zranění běží od vlaku směrem k bariéře

00:24

02.40  k VL zásahu se dostávají první dva těžce ranění
ve stejný čas je na místě 86 zdravotníků ZZS

00:44
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02.44  sanitní vozidla s prvními těžce zraněnými odjíždějí ze scény

00:48

02.57  na ploše před vlakem leží stále ještě 31 zraněných

01:01
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03.55  VL zásahu přebírá poslední zraněné od HZS

01:59

04.41  poslední postižený předán ZZS v nemocnici

02:45
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Cíle taktického cvičení stanovené krizovým štábem ÚSZS SK:
1) nácvik činností na všech úrovních řízení mimořádné události
2) procvičení efektivního propojení na 
a) KŠ kraje
b) ÚKM OZ KÚ SK
c) KOIS
3) procvičení vybraných úkolů  TP ÚSZS SK a TP SK

Limity, které bylo nutné zohlednit proti reálné situaci:
- rozdíl mezi taktickým a prověřovacím cvičením
- zajištění běžné PNP
- zajištění právních nároků vyplývajících ze Zákoníku práce 
- zajištění právních nároků vyplývajících ze statutu příspěvkové organizace
- bezpečnost a ochrana zaměstnanců při práci
- financování cvičení
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Sledované vybrané úkoly z rozhodnutí ředitele ÚSZS SK:
1) dopravní prostupnost Středočeského kraje
2) kapacity personální, transportní, lůžkové

(SK, specializovaná ZZ, mimokrajská ZZ)
3) spojení (nikoliv však svolávání)
4) logistické zabezpečení

Procvičení vybraných metodik TP ÚSZS SK:
- figuranti
- třídění
- VL zásahu, člen štábu velitele zásahu
- přetřídění, resp. kontrola třídění, během transportu
- operační triage
- vodící karta postiženého – „visačka“
- předávání do NNP



9

Procvičení vybraných metodik spolupráce s jinými složkami v rámci IZS:
- HZS
- v organizaci místa MU
- v nebezpečné zóně
- v kompetencích velící složky IZS
- PČR
- psychologická pomoc v místě MU
- očekávání lůžkových ZZ SK, mimokrajských, specializovaných
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Závěr:
1) metodiky mezirezortní spolupráce včetně metodik pro přípravu cvičení na všech úrovních
2) příležitosti v resortu zdravotnictví pro rok 2006
- Zákon o ZZS
- Koncepce krizové připravenosti resortu zdravotnictví (meziresortní pracovní skupina)
- Plány typových činností
- Novelizace „krizových zákonů“
- Evropská deklarace duševního zdraví
- Projekt  EU „HESCULAEP“
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Děkuji za pozornost !


