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ThermalThermal agent agent disasterdisaster**

nn FireFire disasterdisaster (požární katastrofa):(požární katastrofa):

obrovské materiální škodyobrovské materiální škody
přímé ztráty na životechpřímé ztráty na životech
zranění popáleninamizranění popáleninami

nn BurnsBurns disasterdisaster ((popáleninovápopáleninová katastrofa):katastrofa):

vysoký počet popálenýchvysoký počet popálených

**MasellisMasellis 19921992



požární prevencepožární prevence

selháníselhání

požárpožár

lidélidé majetekmajetek materiální ztrátymateriální ztráty

lidské ztrátylidské ztráty prevence popáleninprevence popálenin

smrtsmrt selháníselhání záchranazáchrana

selháníselhání popáleninypopáleniny

tříděnítřídění ambulantní péčeambulantní péče

léčba popáleninléčba popálenin

neúspěchneúspěch

uzdraveníuzdravení
postiženípostižení

rehabilitacerehabilitace



Faktory závažnosti popáleniny Faktory závažnosti popáleniny 

nn Mechanismus úrazuMechanismus úrazu
nn Rozsah postižení Rozsah postižení 
nn VěkVěk
nn Hloubka postižení Hloubka postižení 
nn LokalizaceLokalizace
nn Anamnéza Anamnéza 



Prognóza popálenýchPrognóza popálených

nn 50% letalita50% letalita
nn Etapy vývoje ve 20. stoletíEtapy vývoje ve 20. století
nn Individuální případyIndividuální případy
nn Hromadné termické katastrofyHromadné termické katastrofy
nn BullůvBullův indexindex (v(věěk k + + % pop% popáálenleníí))



Rozvoj popáleninového šoku Rozvoj popáleninového šoku 

nn DětiDěti
< 2 roky …………< 2 roky ………… >  5 %>  5 %
2 2 –– 10 let ………...10 let ………... > 10 %> 10 %
10 10 –– 15 let ………...15 let ………... > 15 %> 15 %

nn DospělíDospělí > 20 %> 20 %



Indikace k hospitalizaciIndikace k hospitalizaci

nn Vše předcházejícíVše předcházející

nn Inhalační traumaInhalační trauma
nn ElektrotraumaElektrotrauma
nn Chemické popáleninyChemické popáleniny
nn Popáleniny komplikované Popáleniny komplikované (dal(dalšíší dg.)dg.)

nn Závažné lokalizace Závažné lokalizace (obli(obliččej, ruce, genitej, ruce, genitáál, nohyl, nohy))



Charakteristiky Charakteristiky 
popáleninovépopáleninové katastrofykatastrofy

nn Místo Místo –– přístupnost,přístupnost, pomoc pomoc –– dostupnostdostupnost
nn Časový intervalČasový interval –– do 2 hodindo 2 hodin
nn PopáleninyPopáleniny –– většinou rozsáhlévětšinou rozsáhlé

celkový stav závažnýcelkový stav závažný
DC zhoršuje prognózuDC zhoršuje prognózu
častá další poraněníčastá další poranění

nn TříděníTřídění -- specialista specialista 



Počty obětí se lišíPočty obětí se liší

nn Příčina Příčina –– exploze, vznícení, opaření…exploze, vznícení, opaření…
nn Místo Místo –– přístupnost, možnosti transportupřístupnost, možnosti transportu
nn Klimatické podmínky, denní doba, oděv…Klimatické podmínky, denní doba, oděv…
nn Možnost úniku…Možnost úniku…



Otevřená prostranstvíOtevřená prostranství

Podle závažnosti stavu u hospitalizovanýchPodle závažnosti stavu u hospitalizovaných

nn Útěk možný: popáleniny  Útěk možný: popáleniny  <<30 %30 %
typicky oblasti nekryté oděvemtypicky oblasti nekryté oděvem

nn Útěk nemožný: popáleniny Útěk nemožný: popáleniny >>70%70%
nn Vysoký počet hospitalizovanýchVysoký počet hospitalizovaných
nn Letalita v dalším období Letalita v dalším období –– vysoká  vysoká  



Uzavřený prostorUzavřený prostor

nn Přijat Přijat relatrelat. menší počet pacientů. menší počet pacientů
nn Většinou menší popáleniny (Většinou menší popáleniny (<< 30 %)30 %)
nn Účinky Účinky hypoxiehypoxie, nádech zplodin hoření, nádech zplodin hoření
nn Vysoká bezprostřední letalitaVysoká bezprostřední letalita

(nejčastěji důsledek inhalačních   (nejčastěji důsledek inhalačních   
popálenin a intoxikace)popálenin a intoxikace)



Los Los AlfaquesAlfaques (11.7.1978)(11.7.1978)

nn Exploze kamionu s LPG u kempinkuExploze kamionu s LPG u kempinku
102 mrtvých na místě102 mrtvých na místě

82 do Valencie, 5 hod., žádná 82 do Valencie, 5 hod., žádná thth. (55 % . (55 % † † do 4 dnů)do 4 dnů)
58 do Barcelony, 58 do Barcelony, thth. poskytnuta, 93 % 4. den žilo. poskytnuta, 93 % 4. den žilo

nn Za 2 měsíce Za 2 měsíce –– zemřelo 108 ze 148 zemřelo 108 ze 148 pacpac. . 
((celkcelk. letalita 85 %). letalita 85 %)

nn Z:Z: těžké (rozsáhlé) pop., nezajištěný transport těžké (rozsáhlé) pop., nezajištěný transport ––
moribundnímoribundní stav při stav při přímupřímu



BangaloreBangalore (7.2.1981)(7.2.1981)

nn Požár cirkusového stanu Požár cirkusového stanu /5000 diváků//5000 diváků/
nn 92 92 †† na místě, 500 popálených, 72 na místě, 500 popálených, 72 †† během během 

transportu, 77 transportu, 77 hospithospit. do 45 minut v blízké . do 45 minut v blízké 
nemocnici nemocnici /14 zemřelo do 48 hod//14 zemřelo do 48 hod/

nn PacPac. s popáleninami . s popáleninami >> 60 % 60 % -- expektačníexpektační kat., kat., 
poskytnuta analgesie, poskytnuta analgesie, sedacesedace

nn Z: Z: kvalitní kvalitní triagetriage, materiál a personál připraven, , materiál a personál připraven, 
předchozí zkušenosti, nával příbuzných předchozí zkušenosti, nával příbuzných 



BradfordBradford (11.5.1985)(11.5.1985)

nn Požár dřevěné tribuny stadionu Požár dřevěné tribuny stadionu 
nn 55 55 † na místě, 150 popálených, 83 † na místě, 150 popálených, 83 hospithospit. . 

z nich 5 †, 6 do z nich 5 †, 6 do regionálregionál. pop. centra. pop. centra
nn Z:Z: vznícenívznícení

oblečení oblečení –– výrazná ochrana výrazná ochrana 
časná časná chirchir. . thth., přivolání plast. ., přivolání plast. chirchir. . 
z okolních nemocnicz okolních nemocnic
nízká letalitanízká letalita



UfaUfa (4.6.1989)(4.6.1989)

nn Exploze plynu, 2 vlaky, 1300 cestujících Exploze plynu, 2 vlaky, 1300 cestujících 
nn >> 400 †, 762 popálených, všichni 400 †, 762 popálených, všichni hospithospit. . 

do 15 hod.do 15 hod.
nn 4. den 4. den –– žádost o žádost o zahrzahr. pomoc . pomoc –– 2 US 2 US 

týmy v týmy v UfěUfě (v (v nemnem. uvolněno 200 lůžek)     . uvolněno 200 lůžek)     
(dále UK, F, IL, C)(dále UK, F, IL, C)

nn Z:Z: MezinárMezinár. týmy . týmy -- autonomní,doprava, materiálautonomní,doprava, materiál
-- ranění ranění –– ve vlastní zemi ve vlastní zemi –– kontakt s rodinoukontakt s rodinou
-- využití příbuzných jako pomoc. personáluvyužití příbuzných jako pomoc. personálu



SanSan JuanicoJuanico (19.11.1984)(19.11.1984)

nn Exploze plynové cisterny + následné x hodExploze plynové cisterny + následné x hod
nn 550 550 † na místě, † na místě, z nich 300 uhořeloz nich 300 uhořelo
nn 2000 zraněných 2000 zraněných hospithospit., z nich 625 popálených ., z nich 625 popálených 

((evakevak. do 6 velkých nemocnic do 8 hod) . do 6 velkých nemocnic do 8 hod) 
140 pop. 140 pop. † do 5. dne† do 5. dne

nn Z:Z: dobrá organizace, předchozí zkušenostidobrá organizace, předchozí zkušenosti
4000 zdrav. personálu do 2 hod.4000 zdrav. personálu do 2 hod.
třídění na místě, správné třídění na místě, správné resres. postupy. postupy



SouhrnSouhrn

nn Ve 4 z 5 Ve 4 z 5 –– třídění až v přijímající nemocnicitřídění až v přijímající nemocnici
nn Ve 4 z 5 Ve 4 z 5 –– pacpac. léčeni v . léčeni v domdom. ZZ . ZZ 

povolán dodatečný personálpovolán dodatečný personál
nn Nasazení Nasazení zahrzahr. týmů . týmů –– oficiál. požadavekoficiál. požadavek

k dispozici dostatečně velké nemocnicek dispozici dostatečně velké nemocnice

nn Vyslaný tým Vyslaný tým –– plně autonomní (mat., léky)plně autonomní (mat., léky)
na místě dostatečně dlouhou dobuna místě dostatečně dlouhou dobu



Souhrn Souhrn –– plánování plánování 

nn Aktualizovaný seznam pracovníků Aktualizovaný seznam pracovníků (zkušených (zkušených 
v v thth. pop. v místě, + 5 let po odchodu do důchodu). pop. v místě, + 5 let po odchodu do důchodu)

nn Vyčlenění Vyčlenění lůžklůžk. kapacity. kapacity –– max. možnosti ZZ max. možnosti ZZ 
(umístění co nejblíže op. traktu, plán uvolnění dalších (umístění co nejblíže op. traktu, plán uvolnění dalších 
odd.)odd.)

nn Léčebný programLéčebný program -- bude trvat řadu týdnůbude trvat řadu týdnů
(dostatečné prostory pro převazování (dostatečné prostory pro převazování ambamb. . pacpac.).)

nn Psychologická podporaPsychologická podpora
nn Informační centrumInformační centrum (příbuzní, media)(příbuzní, media)



Principy řízení likvidace následkůPrincipy řízení likvidace následků**

nn Připravenost Připravenost (je možná a nezbytná)(je možná a nezbytná)

nn PrevencePrevence (je možná)(je možná)

nn Neexistují 2 stejné katastrofyNeexistují 2 stejné katastrofy
(problémy podobné a předvídatelné)(problémy podobné a předvídatelné)

nn Model zdrav. ztrátModel zdrav. ztrát (charakteristiky, (charakteristiky, epidepid. hledisko). hledisko)

nn Plánování a přípravaPlánování a příprava –– místní, regionální, národní i místní, regionální, národní i 
mezinárodní úroveňmezinárodní úroveň

nn Hodnocení zásahuHodnocení zásahu, vyvození závěrů , vyvození závěrů –– nezbytné     nezbytné     
** GunnGunn 19921992



Specializovaná pracoviště v ČRSpecializovaná pracoviště v ČR

nn PopáleninovéPopáleninové centrum centrum PrahaPraha –– VinohradyVinohrady
tel. 267 163 392;  267 313 381tel. 267 163 392;  267 313 381

nn PopáleninovéPopáleninové centrum centrum BrnoBrno –– BohuniceBohunice
tel. 532 233 205;  532 233 257tel. 532 233 205;  532 233 257

nn PopáleninovéPopáleninové centrum centrum OstravaOstrava –– PorubaPoruba
tel. 597 372 970;  597 372 803tel. 597 372 970;  597 372 803

nn PopáleninováPopáleninová jednotka FN jednotka FN Hradec KrálovéHradec Králové
tel. 495 833 320;  495 832 2002tel. 495 833 320;  495 832 2002




