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Pokrok v Německu
• sjednocení aktivit spolkových zemí -

v květnu 2004 vytvořen Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

• přípravy na MS ve fotbale 2006 - logistická 
i organizační podpora pro řešení katastrof

• Rámcový program pro dekontaminaci 
poraněných

• Zivilschutz-Forschung Band 56
- k dekontaminaci mixtů při chemickém ohrožení
Počítá se se spoluprací hasičů a zdravotníků 
v zamořené oblasti.



Moduly Medizinische Task Force
plánované vybavení v SRN pro katastrofu
• Velení
• Ošetření
• Dekontaminace raněných / nemocných
• Logistika / Péče
• Transport

Principem je sestava vozidel s potřebným 
vybavením přizpůsobená situaci a 
upravená pro konkrétní působení a soběstačnost. 
Moduly se vzájemně doplňují.









MEKA - Vzdělávání
v Německu

Lékaři
Lékařský aprobační řád z roku 2003 ukládá 
pro 2.úsek lékařských zkoušek také vzdělání 
v odbornosti MEKA. Osnovy pro vzdělávání 
mediků schváleny v červenci 2006 na 
zasedání lékařských fakult SRN.
Dopis o možném zavedení výuky - 7 LF ze 30.
V praxi však výuka probíhá pouze na LF 
universit v Ulmu (60) a v Tübingen (40) -
jako volitelný předmět.



MEKA - Vzdělávání v Německu
Lékaři

prof. Ernst Pfenninger Lékařská fakulta University Ulm
předmět Medicína katastrof
14 dvouhodinových bloků
právní základy, problémy etiky i psychologie, 
postupy při HN i reakce na únik ABC látek
zásady terapie šoku, analgezie a tlumení bolesti, PNP o traumata 
trauma plán nemocnice, zásady třídění, nemocniční péče
chemická a radiační dekontaminace - s plným vybavením
zakončeno písemnou zkouškou
min. 25% praktická část 
- ve spolupráci s hasiči
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MEKA - Vzdělávání v Německu
záchranáři

Frank Jörres, Německý Červený kříž (DRK)
vzdělávání záchranářů - nutno zlepšit:
využívat moderní metody a soudobé 
vědecké poznatky
více se soustředit na praktickou část -
cvičení dovedností
podchytit i dosud opomíjené cílové skupiny 
-sociální pracovníky, sestry domácí péče aj.
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Pomocné organizace 

- vzdělávání probíhá, ale není koordinováno
- chybí jednotný systém vzdělávání pro ZZS, 
provázanost s dalšími záchrannými složkami a 
organizacemi (policie, hasiči …) a 
společné závazné standardy.
Systém multiplikace 

školení budoucích školitelů
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MEKA - Vzdělávání 
v Evropě

prof. Bernd Mayer, 
president Rakouské společnosti UM a MEKA

Dotazník na připravenost na katastrofy, 
ochranu obyvatelstva a vzdělávání v oboru 
medicína katastrof v zemích střední Evropy

podrobnější odpovědi získány 
jen z Rakouska, Německa, Švýcarska, 
Maďarska a Itálie



• platné zákony k řešení katastrof
• chybí finanční prostředky
• chybí potřebné zásoby léčiv

a zdravotnického materiálu
• připravenost nemocnic a 

kvalita trauma plánů diskutabilní
• pravidelná cvičení v nemocnicích 

většinou neprobíhají
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Výstupy dotazníkové akce
Vzdělávání MEKA v Evropě

• medicína katastrof jako volitelný předmět
v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání

• zakončení diplomem v Bruselu a v Turíně
• lze studovat také např. ve Německu,

Nizozemí, Švédsku, Ukrajině, 
ale studia  nemají celoevropskou platnost,
jsou zaměřena převážně na přednem. péči

• ABC ohrožení není v osnovách téměř nikde
• povinné studium MEKA je v Evropě

pouze na vojenských školách
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Témata:
Hrozby 21.století
Terorismus
Epidemie,pandemie
Krizová připravenost 

a organizace 
zdravotnického systému

www.meka-brno.cz

http://www.meka-brno.cz
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