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• V pátek 8. srpna 2008 v 10.29 hodin dopoledne 
došlo v železniční stanici ve Studénce k tragické 
nehodě rychlíku EuroCity Comenius.

• V troskách vlaku zemřely čtyři ženy a dva muži. 
Mnoho cestujících bylo zraněno. 

• Na místě zasahovaly desítky zdravotníků, hasičů
a policistů.Byla svolána bezpečnostní rada a 
krizový štáb kraje. 





• Nejvíce pacientů ošetřila a přijala FNO. 
• Jednalo se celkem o 27 zraněných. 
• Pacient s nejzávažnějším poraněním byl na UP 

dopraven  v 11.30 hodin. 







Aktivace TP FNO při HN 8.8. 2008

• Traumatologický plán byl vyhlášen  
v hodin a ukončen v hod.

• Doba maximální pohotovosti při vyhlášení 
traumatol.plánu byla 

• Celkem bylo ve FN Ostrava ošetřeno
pacientů.

11.01 13.26  

2 hodiny  25 minut
27   



• V kritickém stavu byli čtyři z patnácti přijatých 
pacientů.

• Nejmladším kriticky zraněným pacientem byla 
devítiletá dívka, která byla po operačním výkonu 
přijata na OPRIP. 

• Dalších jedenáct pacientů bylo umístěno na 
standardní lůžkové oddělení TC. 

• Na UP bylo ošetřeno a přijato 11 pacientů
• Mezi přijatými byli dva občané polské národnosti. 



• Postupně byly zastaveny operační programy
na všech operačních sálech. 

• V akutní fázi stačily k pokrytí operační léčby 
pacientů čtyři operační sály

• Operováno bylo 8 pacientů. 

• Urgentní výkony byly ukončeny do 2,5 hod. 
od vyhlášení TP.



• Na Krevním centru FNO pracovalo v průběhu 
vyhlášení TP čtyřicet šest zaměstnanců. 

• Dostavilo se dvě stě deset dárců krve a 
šedesát pět dárců plasmy.

• Do FNO se dostavili 2 psychologové HZS a 
2 psychologové ČČK.



• RTG diagnostiku na 8 přístrojích /2 pojízdné, 3 
C ramena 2 skiagrafy/  zajišťovalo 12 RDG
asistentek. 

• Sonografickou diagnostiku na UP, na COS a 
na odděleních zajišťovali 2 lékaři – radiologové. 

• CT diagnostiku na 2  přístrojích zajišťovali  
2 lékaři radiologové a 2 RDG asistentky.



Srovnání HN
HN tramvají
11. 4. 2008

HN rychlíku
8. 8. 2008

Hodina HNHodina HN 17.53 hod. 10.30 hod.

Vyhlášení TPVyhlášení TP 18.40 hod. 11.01 hod.

Čas od HN do Čas od HN do 
vyhlášení TPvyhlášení TP

47 minut 31 minut

Ukončení TPUkončení TP 22.30 hod. 13.26 hod.



HN tramvají
11. 4. 2008

HN rychlíku
8. 8. 2008

Celkový čas  od Celkový čas  od 
vyhlášení TP do vyhlášení TP do 
ukončení  TPukončení  TP

3 hod. 50 min. 2 hod. 25 min.

Celkový počet Celkový počet 
zraněnýchzraněných

23 27

Celkem byloCelkem bylo

hospitalizovánohospitalizováno

7 pacientů 15 pacientů

Srovnání HN



HN tramvají
11. 4. 2008

HN rychlíku
8. 8. 2008

Úmrtí z HNÚmrtí z HN 1 žena 0

Počet ošetřenýchPočet ošetřených

pacientů na UPpacientů na UP

6 pacientů
(6 dospělých)

11 pacientů
(10 dospělých + 1 

dítě)

Počet ošetřených pac. Počet ošetřených pac. 
na  TC ambul.na  TC ambul.

17 pacientů
(12 dosp.+ 5 dětí)

16 pacientů
(15 dosp. + 1 dítě)

Srovnání HN



Srovnání HN
HN tramvají
11. 4. 2008

HN rychlíku
8. 8. 2008

Celkem se na výzvuCelkem se na výzvu

dostavilo do FNdostavilo do FN

79 zaměstnanců
(z toho 18 lékařů)

68 zaměstnanců
(z toho 20 lékařů)

Na ošetřování Na ošetřování 
raněných se podíleloraněných se podílelo

14 traumatologů
( z toho 3 na OCP)

18 traumatologů
(z toho 3 na OCP)



Srovnání HN
HN tramvají
11. 4. 2008

HN rychlíku
8. 8. 2008

Na OCP pracovaloNa OCP pracovalo

Z toho na UPZ toho na UP

anesteziologové na anesteziologové na 
UPUP

35 SZP a NZP

13 z 15 stálých 
zaměstnanců

5

46 SZP a NZP

12 z 15 stálých 
zaměstnanců

7



HN tramvají
11. 4. 2008

HN rychlíku
8. 8. 2008

Na operačních sálech Na operačních sálech 
připravenopřipraveno

Operační týmyOperační týmy

operatéři :operatéři :

anesteziologové:anesteziologové:

další personál:další personál:

primář
9 sál.sester + 7 NZP

4 lékaři
2 lékaři

3 SZP + 3NZP

primář
26 sál.sester + 9 NZP

9 lékařů
6 lékařů

10 SZP + 10 NZP
Celkem přímo v akciCelkem přímo v akci 90 zaměstnanců

( z toho 26 lékařů)
126 zaměstnanců

(z toho 46 lékařů)

Srovnání HN



Grafické srovnání
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Rozdíly mezi HN tramvají a vlaku

• Železniční neštěstí svým rozsahem nehodu tramvají 
převýšilo, do jeho likvidace bylo nasazeno obrovské 
množství sil a prostředků

• Ale podmínky k transportu zraněných do ZZ byly  
příznivější. 

• Při předchozí HN byla nejzávažněji zraněná, která 
nakonec zemřela, přijata jako poslední.

• Při HN v srpnu byl mladý muž s kritickým končetinovým 
poraněním přijat do 30 minut po vyhlášení TP a byl 
operován jako první.







Rozdíly mezi HN tramvají a vlaku 
• K HN ve Studénce došlo v průběhu dopoledne, 

aktivace TP FNO proběhla daleko masivněji, dostupnost 
celého týmu byla jednodušší, většina zaměstnanců byla 
na pracovištích. 

• CTV doporučilo vyhlásit TP mnohem dříve, čas se zkrátil 
ze čtyřiceti sedmi minut na pouhých třicet. 

• Zkrátila se rovněž doba nejvyšší pohotovosti FNO, 
o jednu hodinu a pětadvacet minut. 

. 



Rozdíly mezi HN tramvají a vlaku 

• Co do počtu zraněných byly obě HN podobné, v obou 
případech bylo ve FNO ošetřeno více než dvacet pacientů. 

• Mezi pacienty z druhé nehody bylo mnohem více těžce
zraněných a ZZS  je přivážela v rychlém sledu. 

• Ke srážce tramvají došlo nedaleko FNO, zranění byli ale 
přiváženi postupně - obtížné podmínky pro vyprošťování. 

• Obě HN byly zvládnuty bez medicínského pochybení.



• Při HN ve Studénce byl personál FNO po zkušenosti  
z předchozí HN připraven.

• Bylo jasně patrné, že týmy mají se zvládnutím situace 
čerstvou zkušenost. 

• Posun pacientů jednotlivými pracovišti byl rychlý 
a plynulý.

Rozdíly mezi HN tramvají a vlaku



• Zlepšila se komunikace se ZZS . 

• Při prvním neštěstí jsme měli s místem zásahu přímé 
spojení až ke konci akce, při druhém od počátku.

• Měli jsme lepší přehled o situaci a to je pro logistické 
zajištění zvládnutí HN nesmírně důležité.

• Pracovali jsme s rezervou která by v případě potřeby 
umožnila  zvládnout i přísun dalších  zraněných.

Rozdíly mezi HN tramvají a vlaku



Změna postupů při aktivaci TP

• Po tramvajovém neštěstí byli zranění hospitalizováni 
na odděleních, která by daný typ úrazu ošetřovala za 
normálních okolností. 

• Při masivním náporu pacientů však existuje reálná 
hrozba diagnostického omylu a neočekávané změny
zdravotního stavu. Může dojít k opožděné reakci 
například na rozvoj vnitřního krvácení. 

• Zranění ze Studénky byli proto hospitalizováni 
centrálně na jednom oddělení. 



Změna postupů při aktivaci TP

• Druhá změna - po triáži měl každý těžce zraněný , 
který vyžadoval operační léčbu, již na UP přidělen 
indivuduální traumatým - svého operatéra -
traumatologa a anesteziologa.
Ti s ním absolvovali  nejnutnější vyšetření a plynule 
pokračovali na operační sál.

• první kontakt operatéra s pacientem až na
operačním sále není výhodný



Rodinní příslušníci a média

• Příbuzní mají právo na informace o svých blízkých.. 
Průběžně byl vytvářen on-line seznam ošetřených 
a přijatých pacientů a předáván dispečinku ZZS a Policii

• Neocenitelná byla pomoc psychologů HZS, 
kteří pracovali s příbuznými hospitalizovaných pacientů.

• Krizová psychologická intervence musí být pevnou 
součástí  TP  a podceňovat ji je jednoznačně chyba.  



Rodinní příslušníci a média

• Kontakt s médii zajišťoval v první fázi  tiskový mluvčího 
FNO. Dokud zdravotníci ošetřovali zraněné, s médii
nekomunikovali. 

• Po zvládnutí situace jsme v nočních hodinách 
prostřednictvím českých a polských médií informovali 
veřejnost. 

• Bylo nutno řešit problémy s televizními štáby, které 
částečně blokovaly vstup do FNO a snažily se 
proniknout na pracoviště akutní péče. 

• Komunikaci s médii rozhodně nelze podcenit,  
špatná mediální prezentace může výsledek práce 
zdravotníků snížit. 



Hodnocení události

• spuštění TP nečinilo organizační potíže (dispečerský 
systém na UP, zpětná vazba )

• svolání personálu probíhalo bezproblémově
• obětavost a pochopení závažnosti situace personálem
• kvalitní multidisciplinární spolupráce
• dostatečné materiálové zázemí – traumatologická 

rezerva
• osvědčila se krizová dokumentace



Připomínky a návrhy zkvalitnění aktivace
TP

• UP-zřídit shromaždiště příchozích lékařů a sester.
Rozdělení zdrav.pracovníků dle aktuální potřeby. 

• UP-vytvoření několika minitraumatýmů

• povinnost jmenování anesteziologa odpovědného za 
uvolnění ventilovaných lůžek. 

• Často není žádná reserva - tj.není volné jediné 
ventilované  lůžko. Nutná rezerva pro nejkritičtější 
situace nezvládnutelné ani kooperací s okolními ZZ. 



Připomínky a návrhy zkvalitnění aktivace
TP

• NIS nelze využívat pro vedení zdrav.dokumentace -
využít diktafony, administrativní pracovníky.

• třídící karty – pohyb a časy  ošetření pacientů

• nutný následný audit zdrav.dokumentace

• opakovaně seznamovat s aktualizacemi v TP personál

• HN - vyhodnocení – nutná jednotná metodika – úkol pro 
krizový management ZZ





Závěr

• Většina specialistů v oboru traumatologie a 
urgentní medicíny nikdy nezažije dvojí aktivaci TP 
při dvou závažných HN v průběhu 4 měsíců.
Takovou situaci nelze při žádném cvičení dokonale 
nasimulovat. 

• V obou případech FN Ostrava obstála. 
• Tato zkušenost zvýšila naši vnímavost k možným 

krizovým situacím. 



Děkuji za pozornost



Děkuji za pozornost



• Trosky jsou uklizeny, koleje opraveny. 
Místem, kde 8. srpna zahynulo při srážce 
rychlíku se zborceným mostem sedm lidí, 
opět projíždí vlaky. 



Připomínky a návrhy zkvalitnění aktivace 
TP

• spojení mezi ZZ – bezprostřední kontakt UP FNO 
s UP MNOF /horká linka/. Využít nové technologie.

• zlepšit spojení s PNP a CTV – vyčlenit komunikační 
prostředky pro bezprostřední kontakt UP FNO 
s vedoucím zásahu na místě HN

• spojení s operačními sály - ukončení výkonů, 
připravenost na další pacienty. UP musí mít on-line 
informace o situaci na operačních sálech a odděleních 

• Využít nové technologie.



Připomínky a návrhy zkvalitnění aktivace
TP

• TP- nutnost zajišťovat vjezdy a boční vchody FNO
• TP -povinnost přizvání RDG asistentů
• TP -povinnost přizvání vlastního klinického psychologa
• TP- povinnost posílení personálu lékárny 
• TP- povinnost posílení personálu centrální sterilizace
• TP- povinnost přizvání uklízeček 
• TP- dostatečný počet převozových prostředků.   

(seznam lehátek a nosítek ve ZZ) 



Připomínky a návrhy zkvalitnění aktivace
TP

• přítomnost médií v akutní fázi aktivace TP je nežádoucí

• opatření pro event.velký počet zemřelých - ÚSL-
schopen pojmout 50 zemřelých

• dodržování hygienických zásad a zásad asepse na 
OCP-UP i při HN



Připravenost FNO
k příjmu traumatizovaných pacientů

nemocnice Ihned T + 60 min T + 120 minut celkem

FNO 66 30 60 156

V pracovní době Po – Pa   7 – 15.30 hod.



Připravenost FNO
k příjmu traumatizovaných pacientů

nemocnice Ihned T + 60 min T + 120 minut celkem

FNO 30 30 60 120

V mimopracovní dobu


