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Práce v oblasti medicíny katastrof v 
podmínkách ÚSZS SK

• rozpracování obecných zásad medicíny katastrof 
do regionálně použitelných metodických pokynů

• „Metodika činnosti první posádky při 
mimořádné události“ 

• „Metodika operačního řízení ZOS při 
mimořádných událostech“

• vybavení I. a II. sledu
• dokumentaci
• kontinuální vzdělávání - vzdělávací modul, 

povinný pro externí a nové lékaře



Metodika činnosti první posádky na 
místě mimořádné události 

• hlavní úkoly vedoucího lékaře zásahu
• funkce a úkoly velitele zdravotnické dopravy
• činnost dalších posádek
• organizační postupy
• zásady spojení
• ukončení mimořádné události 
• dle charakteru rozhodnutí a provedení krizové 

intervence u zasahujících týmů



Metodika činnosti první posádky na 
místě mimořádné události

• použitelnost postupů ověřována a 
vyhodnocována na všech proběhlých cvičeních 
v roce 2006 a 2007
– Kolešovice u Rakovníka, Bořeňovice u Benešova, 

Mladá Boleslav, Hořovice  – 2006
– Vlašim (exploze) a Kolín (kojenecký ústav) v roce 

2007
• součástí traumatologického plánu ÚSZS SK i 

oblastních traumatologických plánů
• zkrácená verze součástí dokumentace v každém 

voze ÚSZS SK 



Metodika operačního řízení ZOS při 
mimořádných událostech

• řídící operační středisko
• role vedoucí operátorky pro MU
• zásady přijetí, ověření a předání výzvy
• vyslání prostředků prvního sledu, 

aktivace dostupných LZS
• svolání dalších operátorek a dalšího 

personálu a informování členů krizového 
štábu - pomocí přednastavených SMS



Metodika operačního řízení ZOS při 
mimořádných událostech (pokr.)

• operační tirage - umísťování pacientů na základě 
požadavků posádek z terénu zajišťováno ZOS -
možnost lepšího přehledu volných kapacit 
v nemocnicích různých úrovní (od okresních přes 
krajské až po traumacentra mimo kraj)

• komunikace se zdravotnickými zařízeními, avizo 
v případě potřeby

• zajištění běžného provozu (při přiměřeném zvýšení 
prahu)

• ukončení aktivace TP po dohodě s krizovým štábem



Materiál I. sledu
• sjednocen obsah kontejnerů i totožné uložení
• 2 kontejnery = sada na ošetření 10 až 15 

postižených
• v okrese 10 kontejnerů, v kraji celkem 120, 

rozmístění na konkrétní stanoviště je součástí 
traumaplánu

• 1. kontejner:pomůcky na zajištění přístupu do 
krevního oběhu a do dýchacích cest, roztoky a 
léky

• 2. kontejner: obvazový materiál, termofolie, 
roušky, zaškrcovadla



Materiál I. sledu



Standardizovaná dokumentace
• třídící karty, označené nezaměnitelným číselným 

označením
• „Metodika činnosti na místě MU“
• schéma „Spojení při MU“ 
• schéma třídění START
• svodka poraněných – odsunutých a případně 

svodka nezraněných
• terče tří barev (zelená, žlutá, červená) k označení 

sanitního vozu
• volací znaky a spojení na operační střediska
• 2 x vesta (VLZ + VZD)
• informační lístky pro nezraněné



Standardizovaná dokumentace



Materiál II. sledu
• vozíky s doplňkovým vybavením zatím tři (Příbram, 

Benešov a Kolín), v Mělníku je starší vybavení II. 
sledu, vybavení na Kladno bude doplněno

• obsah vozíku:
– benzinový agregát,
– kompresor
– stan PGZ 1 +osvětlení stanu
– prodlužovací kabely
– 20 ks nosítek + 20 ks vlněných pokrývek
– 9 ks kyslíkových lahví o obsahu 2 l
– 24 ks PET lahví 1,5 l
– megafon
– náhradní pohonné hmoty (20 litrů).









Kontinuální doškolování personálu
• činnost vedoucího lékaře na místě v první fázi 

klíčová – povahy MU musí být proškoleni 
všichni zaměstnanci/lékaři

• Krajské výcvikové a vzdělávací středisko – v 
programu od jara 2006 opakovaně tříhodinový 
vzdělávací modul, povinný pro externí a nově 
nastoupivší lékaře

• výukové materiály v elektronické formě (CD) 
pro primáře ke školení na okresních střediscích 

• dosud proškoleno 67 lékařů (+ 37 atestace UM –
předpoklad hlubší orientace v problematice 
krizového řízení) = 104 lékařů



Mimořádné události na území kraje 
v posledních dvou letech

• 16. 7. 2006 nehoda linkového autobusu u obce 
Zdiby

• 10 transportovaných a 5 mrtvých obětí
• TP oblasti aktivován ihned
• aktivace všech dostupných prostředků (naše i 

smluvní pozemní složky, LZS Praha, na místo 
dorazil na výpomoc pražský modul pro HN)

• celková aktivace TP oblasti 92 minut
• s odstupem cca 1 týdne proveden debriefing 

v rámci krizové intervence (prvně v ÚSZS SK)



Mimořádné události na území kraje 
v posledních dvou letech

• 12. 11. 2006 dopravní nehoda u obce Bavoryně,
osobní auto smetlo korejské šičky, které se 
vracely na ubytovnu

• TP aktivován nebyl, zásah zvládnut pomocí 
prostředků ze služby bez povolávání záloh

• probíhal však dle postupů MU, včetně třídění
• celková doba trvání byla 70 minut
• transportováno bylo 10 poraněných osob (4 

těžce, 5 středně a 1 lehce), 2 další osoby odvezla 
PČR bez evidence vedoucím lékařem zásahu 



Mimořádné události na území kraje 
v posledních dvou letech

• 14. 7. 2007 srážka dvou vlaků na nádraží v Čerčanech
• celkový počet cestujících byl odhadován na 150 – 200 

(léto, víkend) 
• po zjištění na místě a prohledání obou vlaků byla 

celková bilance pouze 1 středně těžce zraněný a 1 mrtvý
• aktivace sil (3 RLP, 2 RZP a LZS) bez problémů
• posádky, vysílané ze stanoviště přivezly modul pro 

hromadné neštěstí
• 5 pacientů bylo transportováno (1 středně těžce, 4 lehce 

ranění), 10 lehce raněných bylo ošetřeno na místě
• použity informační lístky pro nezraněné





Mimořádné události na území kraje 
v posledních dvou letech

• 28.7. 2007 zřícení haly Poldi Kladno
• vzhledem k technicky obtížnému zásahu pro 

záchranáře dlouhá doba ošetření na místě
• nejistota o počtu přítomných osob - ZZS musela 
čekat do doby, než kynologové vyloučili přítomnost 
dalších živých či mrtvých

• riziko pro zasahující posádky – hrozilo další zřícení 
nosníků

• ošetřeni byli 2 těžce a 1 lehce raněný, 2 osoby 
zemřely na místě

• do 72 hodin proveden debriefing zasahujících 
posádek 









Závěry

• příprava na zvládnutí mimořádných událostí =
trvalá aktivita

• zasahuje téměř všechny úseky a činnosti 
záchranné služby

• cílem zlepšení kvality péče pro pacienty i 
v těchto situacích

• snížení tenze personálu při reálných, řídce se 
vyskytujících zásazích

• čím vyšší podíl nacvičených a ověřených 
postupů (posádky i operátorky) tím je efektivita 
práce vyšší




