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FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
q univerzitní, krajská, městská nemocnice
q standarní a superspecializovaná péče
q 60 klinik a oddělení poskytujících léčebnou a ošetřovatelskou péči 

včetně komplementu
q lůžkový fond: 1.395 lůžek
q počet zaměstnanců: cca 3.300 osob
q počet hospitalizovaných 46.557 pacientů/2009
q cca 760.000 ambulantních pacientů/2009



MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

živelné katastrofy - požáry, povodněmi či záplavami

průmyslové a ekologické havárie

dopravní havárie

epidemie infekčních onemocnění

teroristické akce

….



MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Hromadný výskyt postižených
• doprava
• průmysl (trauma + intoxikace)

• akce s velkým počtem lidí (letecké dny, koncerty, 
oslavy,…)

X
Pandemie



Základní otázka

Překvapí nás mimořádná událost a budeme na ni 
dostatečně připraveni? 



Následné otázky

Co dělat? Kdo nám to řekne? 
Co připravit?
Co použít?
Kdo to řídí?
Kam s tolika raněnými?
Zvládneme to vůbec?



PŘIPRAVENOST FNOL NA MÚ

q Plán krizové připravenosti

q traumatologický plán
q pandemický plán
q havarijní plán + evakuační plán

q požár
q nástražné zařízení
q jiné havárie

Odpověď



q stanoví postup zaměstnanců nemocnice v případě 
MÚ pro příjem většího množství počtu nemocných a 
zraněných osob

q závazný pro všechny zaměstnance FNOL 
a zaměstnance smluvních firem

q etapy TP
q aktivace
q období poskytování pomoci
q návrat ke standardnímu režimu



Co však v praxi?

Co dělat? Kdo nám to řekne? 
Co připravit?
Co použít?
Kdo to řídí?
Kam s tolika raněnými?
Zvládneme to vůbec?



Taktická cvičení

VLAK 2009
ÚDER 2009
LETADLO 2010
EVAKUACE 2010



VLAK 2009

q prověření činností při příjmu velkého počtu raněných 
ve FNOL

q aktivace Traumatologického plánu FNOL
q prostupnost center třídění a jejich funkčnost
q schopnost pracovišť FNOL aktivně se zapojit



VLAK 2009

počet 
raněných červení žlutí zelení celkem

plán 10 20 30 60

skutečnost 13 22 70 105



Neohlášené přistání vrtulníku



Tým TRIAGE

Balíčky HN

Edukace týmu





Triage na vstupu

Heliport předání pacienta





Triage při vstupu Sekundární triage

Psycholog



Blokáda vstupu na ED

Předání na KAR

Připravené operační týmy Předání na COS



VLAK 2009 - VÝSTUPY

q pozitiva
q balíčky hromadného neštěstí
q kontejnery hromadného neštěstí
q diktafon – vedoucí lékař centra třídění
q reflexní vesty zdravotníků v centrech
q pracovní nasazení zaměstnanců

q centra třídění
q EMERGENCY velmi dobré
q EXPEKTAČNÍ HALA nedostatek zkušeností týmu
q CENTRÁLNÍ HALA nedostatek zkušeností týmu



ÚDER 2009

q prověření činností při příjmu kontaminovaných 
radioaktivních látkou

q aktivace Traumatologického plánu OUP
q schopnost pracovišť FNOL aktivně se zapojit
q prověření spolupráce  s TIS VFN  a ZZS OK



Prvotní měření před vstupem na ER! Tým ER

ZZS před odjezdemUzavřená hala ER2

22.10.2009        ÚDER 2009 



Telefonát Toxikologické centrum 20 min.

Klinika nukleární medicínyTransport na sedačce

Kontrola kontaminace vzorků



LETADLO 2010

q prověření činností při příjmu většího počtu těžce 
poraněných

q aktivace Traumatologického plánu OUP
q schopnost pracovišť FNOL aktivně se zapojit
q prověření spolupráce  se složkami IZS



LETADLO 2010 - VÝSTUPY
q Návaznost na primární TRIAGE z terénu 

q ZZS snaha o rychlé předání, nečekat na tým,…
q Nestátní zdravotní převozová služba

q TRIAGE na příjmu
q Velení a rozdělení rolí během TRIAGE
q Zdravotní péče, předání na cílová pracoviště

q Identifikace obalů pro oblečení a osobní věci raněných

q Komunikace během aktivovaného TP
q Nedostatečná komunikace ZZS, HZS s OS OUP FN

q Funkčnost používané ZD
q Problém v NIS - software

q Dostupnost vybavení pro MU



LETADLO 2010 - VÝSTUPY
q Psychologická podpora 

q Zdlouhavý proces předávání informací z OS OUP
q Nevyužity indicie pro identifikaci raněných 

q Spolupráce
q Neproběhla identifikace raněných ze strany PČR ve FNOL

q Odstraněny nedostatky z  cvičení VLAK 2009

q Doporučení pro 2011 :
q Zařadit handicapované osoby
q Zařadit cizince







EVAKUACE 2010

q prověření činností při evakuaci Oddělení urgentního 
příjmu  

q aktivace Traumatologického plánu OUP
q schopnost pracovišť FNOL aktivně se zapojit
q prověření spolupráce  se složkami  IZS



Oddělení urgentního příjmu
76 zaměstnanců (+28 ext.)
5 intenzivních lůžek
1 izolační box
10 standardních lůžek
1 intenzivní sanitní vůz
heliport











Děkuji za pozornost


