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• FN Ostrava úspěšně zvládla v roce 2008 dvě 
hromadné nehody s velkým počtem zraněných 
pacientů a podílela se na vypracování 
doporučeného postupu  pro příjem pacientů při 
hromadném postižení zdraví.

• V souvislosti s přestavbou Oddělení centrálního 
příjmu a v návaznosti na hrozby moderní doby bylo 
nutno prověřit připravenost nemocnice i na jiná než 
traumatická postižení. 

Trauma 2011



Trauma 2011
• Cílem taktického cvičení složek IZS

„Trauma 2011“, které proběhlo 15.prosince 2011, bylo:

• procvičit postup a vzájemnou spolupráci složek IZS a týmu UP 
FNO při přijetí osob kontaminovaných kyselinou dusičnou 

• ověřit koordinaci činností mezi jednotlivými složkami

• nacvičit postup při příjmu kontaminovaných pacientů:
a)  dopravených do FNO vozidlem RZP
b)  dopravených do FNO svépomocí 

Trauma 2011- cíle cvičení



Trauma 2011- cíle cvičení

• ověřit součinnost při provádění dekontaminace

• nácvičit třídění postižených osob, stanovení priorit pro 
dekontaminaci a následný příjem do ZZ

• Taktické cvičení probíhalo v zimním období, za plného
provozu a v náročných podmínkách přestavby oddělení.

• Provoz Urgentního příjmu nebyl omezen





Historie kyseliny dusičné je historií zlata a válek 

• Kyselina dusičná (HNO 3 ) je jedna z 
nejdůležitějších anorganických kyselin. 

• Nejstarší známý popis syntézy kyseliny dusičné 
pochází od alchymisty Abu Musa Jabir ibn Hayyana. 

Kyselina dusičná



Kyselina dusičná

• Při kontaktu s pokožkou hrozí těžké poleptání – rány se 
hojí mimořádně pomalu.

• Při zasažení očí dochází k slzení, poranění očních 
spojivek, vážným  popáleninám, hrozí ztráta zraku

• Při inhalaci výparů, dochází k poleptání dýchacích cest, 
nosní sliznice, akutnímu zánětu  průdušek.Nebezpečí 
edému plic, který se může projevit se zpožděním až 2 dnů

• Při požití dochází k poleptání zažívacího traktu, které se 
projevuje prudkými bolestmi až šokovým stavem.Větší 
dávky způsobí rozsáhlou destrukci, perforaci žaludku.



Kyselina dusičná

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní 
prostředí: 

• při průniku do spodních vod nejsou tyto 
použitelné jako zdroj pitné vody (toxický obsah 
dusičnanů) 

• ohrožuje okolí především toxickými nitrózními 
plyny.





Téma cvičení

• Při opravě v potravinářském závodě
Masokombinát Martinov, a.s. došlo vlivem
zanedbání technologického postupu při čištění
potravinářských nádob k explozi v nádobě, ve
které probíhalo čistění kyselinou dusičnou.

• Tuto událost nahlásila na IBC MSK osádka
vozidla výjezdové skupiny RZP ÚSZS MSK,
která bezprostředně po explozi projížděla
v blízkosti závodu a byla zastavena zaměstnanci
potravinářského závodu.



Téma cvičení
• IBC obdrželo rovněž informaci, že několik

zraněných osob potřísněných kyselinou dusičnou
se svépomoci snaží dopravit do FNO.

• Na místo byly vyslány síly a prostředky HZS
MSK, ZZS, PČR a MPO.

• O vzniklé situaci je informován krajský řídící
důstojník HZS MSK a vedoucí lékař UP FNO.

• IBC vysílá síly a prostředky pro dekontaminaci
osob před UP FNO pro dekontaminaci osob, které
z místa události odjely svépomocí.



Průběh cvičení

Proč dekontaminace
před urgentním příjmem?



Námět cvičení

• Zajištění regulace vstupu před UP FNO (MPO)
• Zajištění evidence postižených před dekontaminací 

(MPO)
• Zajištění třídění postižených před dekontaminací

(UP)
• Stanovení způsobu dekontaminace (HZS, UP)
• Vybudování a provozování vhodného 

dekontaminačního stanoviště v přilehlých prostorách 
urgentního příjmu (HZS)



Námět cvičení

• Zajištění ochranných pracovních pomůcek
zasahujícím složkám a osobám (HZS)

• Zajištění stanoviště pro hromadnou dekontaminaci
osob (HZS)

• Zajištění rozšířeného zdravotnické vybavení
(HZS)



Způsob provedení cvičení

Cvičení sestávalo ze statické a dynamické části

Statická část obsahovala ukázky kontejnerů:
• „Ochrana obyvatel 500“, 
• „Zdravotnický kontejner“  
• přívěs Stanoviště dekontaminace osob „Butterfly“ 

302. 







Zúčastněné subjekty 
a složky IZS

• Jednotky PO: HZS MSK 
• ÚSZS MSK: Výjezdová skupina RZP
• Městská policie Ostrava
• Fakultní nemocnice Ostrava - Oddělení centrálního 

příjmu
• Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

- 5 figurantů (postižených) 





Bezpečnostní opatření

• V průběhu nesměl být omezen běžný provoz a 
příjem pacientů na Urgentním příjmu FNO. 

• V případě příjmu závažných pacientů mělo být 
cvičení zastaveno.



Meteorologická situace v době 
cvičení

• Dle aktuálních podmínek-byla bezva kosa



Informovaný souhlas 















Časový plán Reálný čas
cvičení Činnost

T - 60 7:00 Ustavení techniky pro statickou část cvičení dle pokynu vedoucího cvičení

T - 30 7:30 Maskování a příprava figurantů

T - 15 7:45 Upřesnění průběhu cvičení a jednotlivých činností

T 0 8:00 Zahájení cvičení

T + 5 8:05 Příjezd složek IZS na místo události
Technika zůstává na silnici
Kontaktní bod pro vedoucí jednotlivých složek je prostor před urgentním 
příjmem

T + 10 8:10 Po domluvě VZ s vedoucím lékařem UP FNO a vedoucím strážníkem 
zahájení jednotlivých činností

T + 30 8:30 Na místě sanitka ZZS s kontaminovaným pacientem
Triáž postižených, evidence, dekontaminace

T + 40 8:40 Na místo se dostavili kontaminované osoby (figuranti)
Triáž postižených, evidence, dekontaminace

T +70 9:10 Ukončení dynamické části cvičení

T + 75 9:15 Zahájení statické části cvičení

T+120 10:00 Zhodnocení cvičení, ukončení cvičení

Časový harmonogram 





• V průběhu přípravy a vlastního cvičení nedošlo 
k žádnému zranění jak zasahujících osob, tak 
figurantů. 

• Rovněž nebyl zaznamenán žádný výskyt faktorů 
ohrožujících zdraví a  bezpečnost zasahujících. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 



• V oblasti třídění a příjmu kontaminovaných osob 
může dojít  k panice - adekvátní počet policistů, 
uzavřít přístup do prostoru dekontaminace.

• Rozdělit striktně místo zásahu na prostor pro pohyb 
zdrav.personálu, bezpečnostní služby, policie, a na 
prostor pro pohyb kontaminovaných osob (prostor 
před ZZ)

• 3 zóny-třídící,kontaminační,překladová

• Z třídícího staveniště těžce zraněné nenosit, ale vozit

Poznatky hodnotitelů a návrhy 
pro případ skutečné události 



• Větší množství postižených: do spodního prádla, 
kontaminované ošacení na hromadu + vytápěný 
dekontaminační stan nebo dočasně prostor
dekontaminace UP 

• Dekontaminační stan může být dodán do 1 hod. od 
vzniku události

• Lehce postižení se mohou sprchovat sami - po dobu
1 min. - poučit

Poznatky hodnotitelů a návrhy 
pro případ skutečné události



• Zlepšit řízení zásahu - zajistit úzkou kooperaci mezi 
vedením UP a složkami IZS – zařadit vedoucího 
lékaře do štábu VZ.

• Zlepšit způsob komunikace mezi postiženými  a 
zdravotníky,strážníky i hasiči v OOP (maska, 
ochranný oblek) – snížení rizika paniky 

• Zajistit označení kontaminovaných vozidel

Poznatky hodnotitelů a návrhy 
pro případ skutečné události





• Jaké dekontaminační činidlo? – stačí Jar na nádobí

• Nepoužívat na tělo kartáč, nedotýkat se kontamino-
vaného pacienta holýma rukama

• Vozík na sprchování nesmí mít tvar vany

• Při sprchování nesmí vznikat mlha, vždy proud vody

• Při výstupu ze sprchy použít pochozí rošty

Poznatky hodnotitelů a návrhy 
pro případ skutečné události



• Stříhání potřísněných oděvů bude provádět personál 
UP. Zajistit vhodné technické prostředky pro 
odstraňování ošacení těžce zraněných a 
kontaminovaných

• Osušit dekontaminované plátěným prostěradlem –
toto poté zlikvidovat

• Adekvátní vybavení personálu UP OOP + seznámení 
s OOP

Poznatky hodnotitelů a návrhy 
pro případ skutečné události



• Jednorázový ochranný oděv – overal 
„Tyvek Classic Plus model CHA5“ 

• Respirátor SPIRO, P3, 
• Brýle E. A. R
• Rukavice latexové vyšetřovací

Použité osobní ochranné pomůcky 
pracovníků UP FNO 





Doporučení na rozšíření spektra 
osobních ochranných pomůcek na UP 

• Jednorázový ochranný oděv – overal „Tyvek Tychem 
Standard“

• Obuv ERIS – holínky PVC
• Celoobličejové masky, filtry
• Galoše operační pro pacienty
• Reflexní vesty pro bezpečný pohyb na komunikaci



Doporučení na rozšíření spektra 
osobních ochranných pomůcek na UP

• Doporučení vychází z poznatku, že ochranné oděvy 
Tychem F vykazují několikanásobně vyšší hodnoty 
odolnosti proti oděru, proražení a vyšší pevnost v 
tahu. 

• Rovněž doba, po kterou chrání uživatele ochranný 
oděv Tychem F proti průniku infekčních látek a 
chemikálií, je delší než u oděvu Tyvek Classic Plus 
Model CHA 5.





• Cvičení poskytlo oběma stranám cenné 
zkušenosti ze vzájemné spolupráce při třídění 
kontaminovaných osob, vybudování 
dekontaminačního stanoviště, vlastní 
dekontaminaci postižených a jejich následném 
příjmu do zdravotnického zařízení.

Závěr 




