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Hromadná neštěstí – nácvik modelů
vazby a logistiky IZS nemocnice:

současnost a snaha o zdokonalení

Hromadná neštěstí Hromadná neštěstí –– nácvik modelůnácvik modelů
vazby a logistiky IZSvazby a logistiky IZS nemocnice:nemocnice:

současnost a snaha o zdokonalenísoučasnost a snaha o zdokonalení
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terorismusterorismus
Izrael Izrael –– moderní možnostimoderní možnosti
Irák Irák –– velmi různé možnostivelmi různé možnosti

válkaválka
Vietnam Vietnam –– 2 modely: logistika, možnosti2 modely: logistika, možnosti

znalost terénu, flexibilitaznalost terénu, flexibilita

Denní realita:Denní realita:
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předpoklad 50 předpoklad 50 –– 100 100 ptpt. / nemocnice. / nemocnice
vybavení +vybavení +
znalosti a dovednosti +znalosti a dovednosti +
zkušenosti minim.zkušenosti minim.
logistika logistika –– nácvik nutnýnácvik nutný

Model ČR:Model ČR:

levobřežní pilířová nemocnicelevobřežní pilířová nemocnice
dospělí + dětidospělí + děti
5500 zdravot. + 1000 nezdravot. 5500 zdravot. + 1000 nezdravot. pracprac..
2500 lůžek2500 lůžek
monoblok + HUPmonoblok + HUP
záložní stanicezáložní stanice
satelitně další nemocnicesatelitně další nemocnice
rezervy rezervy –– excentricky západněexcentricky západně

FN Motol:FN Motol:



3

logistika logistika –– obálková metoda + figurantiobálková metoda + figuranti
50 raněných + děti, těhotné, cizinci50 raněných + děti, těhotné, cizinci
dojezd 10 dojezd 10 –– 15 min15 min
mimo pracovní dobumimo pracovní dobu
auditoři, natáčeníauditoři, natáčení
úkol: všichni vyšetření + ošetřeníúkol: všichni vyšetření + ošetření
urgentní provoz nepřerušenurgentní provoz nepřerušen

Nácvik aktivace Nácvik aktivace traumaplánutraumaplánu::

angažovanost všech angažovanost všech –– očekávánoočekáváno
START + vstupní dokumentace ++START + vstupní dokumentace ++
prostor HUP + CP dětí = vhodnéprostor HUP + CP dětí = vhodné
rtgrtg hrudníku + hrudníku + sonosono břicha = ihnedbřicha = ihned
vnitřní svolání vnitřní svolání –– pavouk = pohotovépavouk = pohotové
nezdravotnické složky = kooperacenezdravotnické složky = kooperace
krizový štáb do 30 minkrizový štáb do 30 min
rodiny …  media  rodiny …  media  →→ extraextra

Kladné výsledky:Kladné výsledky:
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zevní systém SMS svolání málo úspěšnýzevní systém SMS svolání málo úspěšný
přetížení telefonů recepcepřetížení telefonů recepce
nutný nutný supervizorsupervizor –– vozy, osoby, HUPvozy, osoby, HUP
konkrétní úkoly všem předemkonkrétní úkoly všem předem
zácvik profesionální rezervy směnzácvik profesionální rezervy směn
návaznost se ZZS …  satelity přesněnávaznost se ZZS …  satelity přesně

Nedostatky Nedostatky -- zdokonalení:zdokonalení:


