
Polytrauma 2008 Polytrauma 2008 
z pohledu figurantaz pohledu figuranta

,, TEREZA“,, TEREZA“

Jindra Holeková Jindra Holeková 
PKN a.s.PKN a.s.
Lada ŽampachováLada Žampachová

ZZS Pardubického krajeZZS Pardubického kraje



Cílem taktického cvičení bylo prověřit záchranáře,  Cílem taktického cvičení bylo prověřit záchranáře,  
traumatologické plány všech složek IZS a PKN a.s.traumatologické plány všech složek IZS a PKN a.s.

Těsně po startu padá letadlo s 90 ti cestujícími k zemi .



Realizace tohoto cvičení by nebyla možná Realizace tohoto cvičení by nebyla možná 
bez figurantů bez figurantů 

nn 20 studentek SZŠ 20 studentek SZŠ 
PardubicePardubice

nn 70 vojáků místního 70 vojáků místního 
útvaruútvaru

nn Někteří obdrželi Někteří obdrželi 
kartu s popisem kartu s popisem 
zranění a stavuzranění a stavu

nn Dle karet byli Dle karet byli 
namaskováninamaskováni

nn Přizvaní maskéři Přizvaní maskéři 
ČČK, realisticky ČČK, realisticky 
znázornili určená znázornili určená 
poraněníporanění









Figurantka Tereza: tepenné krvácení na vnitřní straně pravého předloktí, 
bledost a drobné ranky na obličeji i po těle







Po namaskování byla Tereza 
poučena, jak se s tímto zraněním 
chovat.



Rozmístění a domaskování figurantů               



10:18 první výzva na KZOS o vzniku mimořádné události

10:26 na místo nehody dojíždějí
první posádky ZZS pardubického kraje

Prozatím není záchranářům vstup povolen, 
hasiči likvidují  vzniklé požáry





10:36 hodin vyhlášení bezpečné zóny10:36 hodin vyhlášení bezpečné zóny

ØPrvní posádka se nahlašuje veliteli     
zásahu

ØLékař se stává zdravotnickým 
velitelem

ØZáchranáři zahajují primární třídění 
raněných



Priorita 1Priorita 1--NEODKLADNÁ POMOC                Priorita 2NEODKLADNÁ POMOC                Priorita 2--ODLOŽENÁ POMOCODLOŽENÁ POMOC
Priorita 3Priorita 3--LEHCE RANĚNÝ ČI POSTIŽENÝ    Priorita 4LEHCE RANĚNÝ ČI POSTIŽENÝ    Priorita 4--BEZ ZNÁMEK ŽIVOTABEZ ZNÁMEK ŽIVOTA



Třídící karta





Za pomoci hasičů  je Tereza přenesena k ošetřovně

V sektoru před ošetřovnou se Terezy ujímá sekundární 
třídící lékař





Na ošetřovněNa ošetřovně
ØØ Zaveden periferní žilní katetrZaveden periferní žilní katetr
ØØ VolumoterapieVolumoterapie
ØØ Analgosedace Analgosedace 
ØØ Přiložení tlakového obvazu a ošetření ran Přiložení tlakového obvazu a ošetření ran 
ØØ Zajištění tepelného komfortu Zajištění tepelného komfortu 

ØØKoordinátor ošetřovny raněných provádí:Koordinátor ošetřovny raněných provádí:
--opětovná vyšetřeníopětovná vyšetření
--zaznamenává vše do třídící kartyzaznamenává vše do třídící karty
--informuje koordinátora odsunu o prioritě pro transport do informuje koordinátora odsunu o prioritě pro transport do 

ZZZZ
ØØEvidenční pracovník Evidenční pracovník ––odebírá evakuační ústřižekodebírá evakuační ústřižek

--informuje KZOS o zvoleném ZZ ainformuje KZOS o zvoleném ZZ a
předpokládaný čas dojezdupředpokládaný čas dojezdu



Transport z místa zásahu 

na urgentní příjem PKN a.s.



V Pardubické krajské nemocnici a.s.V Pardubické krajské nemocnici a.s.

¾¾Tereza byla předána jednomu z traumatologických týmů Tereza byla předána jednomu z traumatologických týmů 
(traumatolog, anesteziolog, sestra ER a ARO, sanitář, (traumatolog, anesteziolog, sestra ER a ARO, sanitář, 
administrativní pracovnice)administrativní pracovnice)

¾¾Na ERNa ER--monitorace vitálních funkcímonitorace vitálních funkcí
--kompletní vyšetření lékařemkompletní vyšetření lékařem
--kontrola končetiny a převaz ránykontrola končetiny a převaz rány
--odběr krve k vyšetření+objednání krevníchodběr krve k vyšetření+objednání krevních
konzervkonzerv
-- zavedení dalšího žilního vstupuzavedení dalšího žilního vstupu
--volumoterapie, analgezievolumoterapie, analgezie
--aplikace ATAaplikace ATA
--doplnění základních zobrazovacích vyšetřenídoplnění základních zobrazovacích vyšetření
(RTG S+P, pánve, C páteře, UZ břicha )(RTG S+P, pánve, C páteře, UZ břicha )

--transport na operační sál transport na operační sál 



Tereza je nalezena v troskách letadla, 
vedle ní sedící muž nejeví známky života.

Po vyproštění, prvotním vyšetření a ošetření, 
přiřazujeme PRIORITU 1 (stav ohrožující život).

V sektoru vstupního třídění před přesunem na ošetřovnu
se Terezy ujímá sekundární třídící lékař. Týmem ošetřovny je Tereze

poskytnuta následná péče, ošetření a terapie.

Prvotně velmi vážný stav se po operačním zákroku zlepšuje, 
léčba probíhá bez komplikací k úplnému uzdravení. Mimo psychického

traumatu je jedinou památkou na těle jizva na pravém předloktí.

Koordinátor odsunu je informován o prioritě 1 pro transport Terezy 
do ZZ. Evakuační pracovník informuje KZOS do kterého ZZ bude 
transportována a předpokládaný čas dojezdu. Posádkou RLP je 

předána traumatologickému týmu PKN a.s.

Od chvíle kdy byla Tereza nalezena, primárně ošetřena, transportována do PKN 
a.s. a poté předána na operační sál uběhlo cca 32 minut. Je to málo nebo hodně?



Tak my jedem, nashledanou…..Tak my jedem, nashledanou…..

Děkujeme za pozornost


