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Vážené kolegyně, kolegové a účastníci konference,
je mi ctí a zároveň i potěšením mít možnost vyjádřit několik málo slov na úvod sborníku
příspěvků z 9. ročníku konference Medicína katastrof - zkušenosti, příprava, praxe,
která se již tradičně pořádá koncem listopadu v Hradci Králové. Tato konference si
postupem času našla díky kvalitě jednotlivých prezentací a hlavně zájmu účastníků
místo mezi nejvýznamnějšími konferencemi v oboru medicíny katastrof v České
republice. 9. ročník konference nám opět dává možnost seznámit se s kvalitními
prezentacemi od uznávaných autorů, kteří prezentují celé spektrum zájmových oblastí
medicíny katastrof od poskytování přednemocniční péče, přes neodkladnou nemocniční
péči, organizační, logistické a ekonomické aspekty, až po specifickou oblast přípravy
zdravotnického zabezpečení při ohrožení CBRNE. V letošních prezentacích se odráží i
legislativní posun, kterým ČR prošla v předchozím období a který má významný vliv na
reálné vnímání přípravy zdravotnických subjektů na mimořádné události a další
směřování oboru medicíny katastrof. V jednotlivých příspěvcích se stále ukazuje nutnost
a výhodnost umění kooperace s ostatními subjekty podílejícími se na minimalizaci
následků mimořádných událostí. Jistě zajímavou zkušeností budou prezentace
odborníků z Izraele, který je obecně považován za zemi s nejvíce propracovaným
systémem reakcí na různé typy mimořádných událostí.
Věřím, že kvalitně zpracovaný sborník příspěvků a hlavně jednotlivé prezentace
vystupujících budou vnímány jako pozitivní počin a inspirace pro nikdy nekončící snahu
o zlepšení a zkvalitnění přípravy, ale i vlastních reakcí zdravotnických subjektů při
řešení následků různých typů mimořádných událostech.

Za organizační výbor konference
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVZ UO
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Bio Hazard Tým při ZZSPk
Martin Brejcha, Pavel Hrdlička
Zdravotnická záchr anná služba Plzeňského kraje, E. Beneše 19, 301 00 Plzeň
martin.brejcha@zzspk.cz

ABSTR AKT
Autoři ve svém příspěvku představují Bio Hazard Tým, který byl u Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje založen před pouhým rokem. Za tuto velmi krátkou dobu se ovšem
máme čím pochlubit. Duchovním otcem BHT je MUDr. Pavel Hrdlička. Tým dále tvoří 8
záchranářů a 4 řidiči. Všichni z řad dobrovolníků. Prezentujeme naše technické vybavení,
způsob výcviku a přípravy. Po ohlédnutí do krátké historie hledíme do roku 2013, kdy máme
v úmyslu zakoupit nové ochranné pomůcky, ale i nový zásahový vůz.
Klíčová slova: BHT – Bio Hazard Tým, biovak, VVN – vysoce virulentní nákaza

ABSTRACT
Bio Hazard Team in Emergency Medical Service
The authors in their paper introduce Bio Hazard Team that was founded just a year ago at the
Emergency Medical Service of the Pilsen Region. Even after such a very short time, however,
we have plenty to show. BHT is the brainchild of Pavel Hrdlicka, M.D. The team also consists
of eight paramedics and 4 drivers. All of them are volunteers. We present our hardware, the
methods of training and preparation. After a brief look back into the history, we present an
outlook into the year 2013, when we intend to purchase new safety equipment, but also a new
emergency vehicle.
Keywords: BHT – Bio Hazard Team, biobags, VVN – highly virulent infection

1. ÚVOD

2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ,
VYBAVENÍ

Bio Hazard Tým vznikl u naší záchranné služby
teprve před rokem. Rádi bychom zde prezentovali, co
se nám za toto krátké období povedlo, co jsme se
naučili, s kým jsme navázali úspěšnou spolupráci, ale
také kam kráčíme a čeho chceme docílit….

Duchovním otcem BHT a lídrem týmu je MUDr.
Pavel Hrdlička, dále 8 záchranářů a 4 řidiči. Všichni
z řad dobrovolníků výjezdové oblasti Plzeň město.
K transportu pacientů je určen Biovak EBV 30 na
vakuové matraci, kter ý byl ZZSPk zapůjčen již
v roce 2008 Zdravotnickým zabezpečením pro
krizové stavy a který byl až do památného roku 2011
uložen spolu s OOPP ve skladu a utíral se z něj
prach…. OOPP představují jednorázové kombinézy
MICROMAX, polomask y REFIL a brýle UNIVET.

Důvodů založit speciální tým zaměř ený na
problematiku VVN bylo několik. Ať už nárůst
bioterorizmu ve světě na počátku tisíciletí v podobě
známých antraxových obálek, které roznášeli
američtí pošťáci, nebo ptačí či prasečí chřipka. Může
dojít k tomu, že si některý cestovatel přiveze domů
ze své exotické dovolené nepěkný suvenýr v podobě
hemoragické horečky.

3. PŘÍPRAVA TÝMU
Teoretická i praktická příprava t ýmu probíhá
pravidelně 2 hodiny měsíčně v prostorách učebny
naší záchranné služby. Bez procvičování a opakování
nabytých znalostí by př edchozí snažení přišlo vniveč.
Prakticky jsme své dovednosti procvičili v září
letošního roku při cvičení CIMIC na letišti v Líních.
Zde si náš BHT prověřil součinnost složek IZS,
CBO, SÚJCHBO, KHS. Bezesporu největším

Chceme býti připraveni na případný transport osoby
s příznaky VVN, ale také chceme poskytovat své
služby v rámci sekundárního transportu těm
pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje ochranu
před nakažením j akýmkoli virovým onemocněním
z okolí.
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tématikou a připravenost složek IZS na zvláštní práce
v režimu individuální ochrany prostředí vysokého
stupně zabezpečení (BSL 3/ BSL 4); účastníci si
zejména v praktické části sami vyzkoušeli náročnost
činnosti biologického mobilního týmu, činnost
hospitalizační směny v BSL 4 zóně a v neposlední
řadě řízení operační úrovně z velína CBO. Přeci
jenom zajistit pacientův žilní vstup, intubovat ho
v ochranném oděvu je něco jiného než běžná rutina
na výjezdu záchranné služby. To platí i o řízení
sanitního vozu. S nabídkou na aktivní spolupráci
v rámci sekundárních transportů jsme oslovili
Hematoonkologické oddělení FN, úsek Emergency
při Anesteziologicko- resuscitační klinice FN a
Infekční kliniku FN a také Nadaci Kapka naděje.

přínosem byla možnost 3 denního kurzu v CBO
Těchonín koncem roku 2011. Příležitost být prvními
záchranáři
z republiky
v tomto
vysoce
specializovaném zařízení jsme získali během
konference Dispečink srdce záchranky v Plzni.
Zatímco první den byl věnován operativnímu řízení,
druhý den přišli na řadu témata spolupráce civilního
a vojenského zdravotnictví. Svoji připravenost a
profesionalitu
zde
právě
CBO
jednoznačně
deklarovalo. Za to, že došlo k uskutečnění zmíněného
kurzu, patří náš dík MUDr. Hrdličkovi, SKPZ ČLS
JEP a vedení CBO. Přiznejme, že není v IZS
pravidlem, aby se od nápadu k realizaci čas počítal
na týdny. Kurz byl zaměřený na problematiku
výskytu a sanace mimořádné události s biohazardní

Obr 1.: Č lenové BHT v CBO Těchonín (zdroj Arc hiv BHT ZZSPk)
Budeme realizovat i nákup pomůcek na ochranu
dýchacích cest a zakoupení odpovídající obuvi.
V roce 2013 pořídí záchranná služba nový
víceúčelový zásahový vůz. Mimo transportu pacienta
v bioboxu bude využíván i k transportu vysoce
obézních pacientů.

4. PLÁNY DO BUDOUCNA
Tolik krátké ohlédnutí do ještě kratší historie BHT.
V podstatě za rok činnosti jsme se mnohému naučili
a mnoho se ještě naučit musíme. Proto rozhodně
hodláme utužovat spolupráci s ostatními BHT,
složkami IZS,KHS, AČR, SÚJCHBO, CBO a
dalšími subjekty. Máme vypracovanou koncepci
rozvoje BHT ve které počítáme s výměnou
stávajícího biovaku za modernější či za biobox.

5. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme CBO Těchonín a SKPZ Č LS JEP za vše,
co pro BHT ZZSPk udělali.

2
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Traumatologické plány v kontextu nové legislativy
Václav Fišer
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, nám. 28 října 23, Brno, 602 00
fiser.vaclav@zzsjmk.cz; fiservaclav@seznam.cz

ABSTR AKT
Pojem traumatologický plán je ve zdravotnickém prostředí dobře znám a historicky je se
zdravotnictvím věcně spojován. Donedávna ale neexistoval v českém právním prostředí žádný
obecně závazný právní předpis, dokonce ani rezortní, který by poskytovatelům zdravotních
služeb nebo orgánům správy poskytování zdravotní péče tuto příslušnost zakládal. Naopak
z předpisů vázaných na zákon o integrovaném záchranném systému (dále jen IZS) bylo sice
možné dovodit určitý vztah poskytovatelů zdravotní péče a orgánů veřejné správy se
zpracováním traumatologických plánů (dále jen pracovně „traumaplán“), avšak pouze v rámci
zcela jasně určené obecné příslušnosti ke zpracování traumaplánů hasičskými záchrannými
sbory krajů v rámci jejich postavení zpracovatelů havarijních plánů! Ovšem bez jakékoliv
kompetence na úseku organizace poskytování jakékoliv zdravotní péče.
Tato situace se přijetím sady zákonů tzv. nové zdravotnické legislativy konečně změnila a
zpracování traumaplánů je dnes povinností poskytovatelů zdravotní péče s příslušností orgánů
veřejné správy ke spolupráci na jejich zpracování. Přes tento pokrok však není nový stav
ideální a k některým „starým“ otázkám jsou přidány nové. Tento přípěvek ale není určen
k řešení těchto otázek, ale k jejich zviditelnění. Protože problémy se dají řešit jen budeme-li
o nich vědět a bude-li ochota je vůbec přiznat.
Klíčová slova: poskytovatel zdravotních služeb, traumatologický plán, havarijní plán,
integrovaný záchranný systém, mimořádná událost

1. CO PŘEDCHÁZELO

zavedena podstatná zásada spojení zpracování a
schvalování traumaplánů s působností územních
správních úřadů.

Chceme-li byť stručně vymezit zpracovávání
traumaplánů v aktuálním pr ávním prostředí, nelze se
vyhnout alespoň
minimalizované
sondě
do
minulosti. Z pohledu sledovaného účelu lze nahlížet
historii traumaplánování ve třech etapách do roku
2001, mezi lety 2001 a 2012 a v době současné. Čím
jsou tyto etapy charakteristické?

Druhé období vymezené roky 2001 až 2012 je spjato
se zákonem č. 239/2000 Sb, o IZS, faktickým
vznikem IZS, nástupem havarijního plánování podle
nové legislativy a především se související zásadní
změnou příslušnosti ke zpracování tramaplánů.
Protože příslušnost orgánů a prvků zdravotnictví ke
zpracování nebyl a podložena („zdr avotnickým“)
zákonem a tehdejší MZ se ke změně nevyjádřilo, byl
traumaplán Vyhláškou MV č. 328/2001 Sb. zahrnut
do havarijních plánů krajů a vnějších havarijních
plánů. Přitom byla předchozí příslušnost ke
zpracování a kontrole traumaplánů z působnosti
orgánů veřejné spr ávy vyvedena ke zpracovateli
havarijních plánů – HZS a jejich obsah byl nově
vymezen. Aby toho nebylo málo, nebylo obsahové
vymezení traumaplánů provedeno jedním, ale dvěma
předpisy a to dokonce třikrát a v každém případě
poněkud odlišně (porovnej VMV 328/2001 Sb.
s VMŽP 103/2006 Sb.) K těmto nejasnostem se pak
přidávaly další v rámci plánování havarijního
(v návaznosti
na
plány
evakuační, dohody
o plánované pomoci na vyžádání) a hlavně
v souvislosti s plánováním krizovým. Zde se
setkávaly snahy vkládat traumaplán do krizového

Období první do roku 2001 je rámováno Věstníkem
č. 33 Ministerstva zdravotnictví z roku 1974:
„Zásady organizace a poskytování první pomoci“,
jehož přílohou byl „Postup při poskytování pr vní
pomoci při hromadném neštěstí“. Tento bohužel
pouze rezortně platný předpis vložil v sedmdesátých
letech minulého století do právního prostředí
zdravotní péče jednak samotný termín a jednak účel
traumaplánů. Organizačně se ale stal tento předpis
nefunkčním s nástupem reorganizace systému, pro
který byl vytvořen a s tím spojeným zánikem
konkrétních funkcí, které byly za traumaplánování
odpovědné. Šlo totiž o územně i hierarchicky zcela
jinak uspořádaný systém řízení zdravotnictví než jej
známe dnes, kdy se nám již pojm y jako ONV,
OÚNZ, okresní chirurg, KNV, KÚNZ, krajský
chirurg a zdravotní rada z paměti skutečně vytr ácejí.
I z hlediska současné právní úpravy ale byla
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souvislost. Tedy kromě toho, že jsou rovněž
dokumenty zpr acovávanými pro zajištění reakce na
mimořádnou událost. Navíc došlo k akcentování
dřívějších otazníků kolem vytrvalé snahy (MZ)
transponovat traumaplány do podoby plánů krizové
připravenosti a ani spolu se souvisejícími změnami
v zákoně o IZS a v krizovém zákoně ( viz části 51 a
52 zákona č. 375/2011 Sb., „o změnách zákonů
v souvislosti z reformou zdravotnictví“) nebyla
poskytnuta žádoucí právní opora pro existenci
funkčního, uceleného „zdravotnického záchranného
řetězce“ v rámci IZS i mimo období krizových stavů
a použití traumaplánování jako pracovního nástroje.

plánu kraje jako samostatnou přílohu vedle plánu
havarijního (dřívější metodika zpracování krizových
plánů) a snaha považovat traumaplány za plány
krizové připravenosti. A problém se utěšeně vlekl a
rostl.
Při
vědomí
si
nedostatečnosti
kompetencí
k organizaci zajištění zdravotní péče na straně HZS
se však traumaplánování ocitlo v jakémsi území
nikoho. U HZS se nadále předpokládalo zpracování
traumaplánů orgány a poskytovateli „systému“
zdravotnictví a ti zase neměli (při absentující
metodice MZ) ke zpracovávání relevantní důvod a
ani nástroje. Ani krajské úřady neviděly pod
regulemi vnitra pro havarijní plánování pro vstup do
problému odpovídající prostor.

Charakteristické pro aktuální situaci tedy je určité
optické oddělení traumaplánování zdravotnického
od obecně havarijního. Je tak ale učiněno způsobem
dosavadní situaci spíše komplikujícím, zmatečným.

Třetím obdobím je současnost, počínaje přijetím a
účinností sady předpisů nové legislativy „reformy“
zdravotnictví. Opět přináší zásadní změnu,
podloženou především dvěma zákony:

3. NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ VÝHRADY
K NOVÉ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVĚ

● č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
s prováděcí vyhláškou č. 101/2012 Sb.,
● č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
s prováděcí vyhláškou č. 240/2012 Sb.
Oba zákony předepisují svému typu poskytovatele
zdravotních služeb zpracování traumaplánu jako
povinnost a oba současně ukládají krajským úřadům
nebo M Z (v případě fakultních nemocni c) povin nost
na plnění této povinnosti spolupracovat. Tím měly
být zřejmě vyřešeny letité kompetenční spor y
o příslušnost ke zpracování traumaplánů a metodiky
k nim. Nesmíme ale přitom přestat vidět, že t yto
nové
„zdravotnické“
traumaplány
nejsou
deklarovány jako součást havarijních (a krizových)
plánů a že dosavadní „hasičské“ traumaplány jsou
v právním prostředí stále.

Obecně lze důvodně vyjádřit zklamání nad
legislativním přínosem a i kvalitou nových předpisů
ke zpracování traumaplánů. Dlužno dodat, že způsob
konkretizace prováděcími vyhláškami bohužel
odpovídá ustanovením zákonů. Protože v případě
zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb.
s vyhláškou 101/2012 Sb. i zákona 374/2011 Sb.
s vyhláškou 240/2012 Sb. jsou si předmětná
ustanovení velmi podobná a připomínky lze téměř
ztotožnit, bude dále hovořeno pouze o traumaplánu
poskytovatele zdravotních služeb obecně.
Výše avizovaná výkladová zmatečnost vyhlášek
vyplývá již z jejich odůvodnění, kde se směšuje
plánování havarijní (řešení následků mimořádných
událostí) s plánováním krizovým (řešení krizových
situací), pro co ale v současném a ani minulém
právním prostředí není žádná relevant ní opora.
Navíc postavením nových traumaplánů mimo rámec
stávajících havarijních plánů a jejich spojování
s plány krizové připravenosti je vyvoláván dojem
snad až žádoucího řešení něčeho dosud neřešeného.
Souhlasím, že je zapotřebí vymezit vzt ah
traumaplánů k plánům krizové při pravenosti (dále
PKP). Zásadně ale nelze souhlasit se srovnáváním
traumaplánu poskytovatele zdravotních služeb
s PKP téhož. Jde o plány pro jiné úrovně opatření
v krizovém řízení.
Lapi dárně v případě traumapl ánu jde (mělo by jít a
valná část existujících traumaplánů je takto
koncipována) o konkrétní postupy poskytovatelů při
řešení následků mimořádných události s vysokým
počtem zdravotně postižených. O to jak na jedné
straně zdravotnického záchranného řetězce –
u zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS)
v součinnosti v rámci IZS zorganizovat zdravotnický
zásah a dostat postižené z místa mimořádné události
do cílového zdravotnického zařízení a jak na druhé
straně řetězce zorganizovat návazný hromadný

2. AKTUÁLNÍ STAV
V předchozí kapitole bylo nastíněno, že není vše
zlato co se třpytí (pokud je to vůbec třpyt) a přijetí
nové legislativy má i zápory. Došlo ke zmnožení
různosti výskytu různého vym ezení traumaplánů
v právním prostředí a to co do obsahu, účelu i do
zpracovatele. Principiálně se aktuální stav dá
charakterizovat tak, že namísto jednoznačného
svázání termínu traumaplán pouze s organizací
zdravotnického řešení následků mimořádných
událostí a to v řídící působnosti orgánů správy
poskytování zdravotních služeb, ale v rámci
územního
havarijního
plánování,
byl
k již
legislativně zavedenému pojetí pojmu v rámci
„hasičského“ havarijního plánování přidán nový
výklad pojmu.
Když si totiž obě prováděcí vyhlášky přečtem e,
pozorně zjistíme, že nové traumaplány sice vstupní
informace čerpají z analytické části územního
havarijního plánu, ale jinak jsou to samostatné
dokument y poskytovatelů zdravotní péče, které se
stávajícími
havarijními
plány nemají
jinou
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MZ a ne naopak. Nakonec, jinde než v havarijních
plánech = u HZS se zpracovatel traumaplánu
k zásadním vstupním údajům nedostane.

urgentní
i
neurgentní
příjem
postižených
u poskytovatele lůžkových nebo i jednodenních
zdravotních služeb. To vše přitom v režimu řešení
mimořádné události!
Plán krizové připravenosti je však o udržení
schopnosti poskytovatele zdravotních služeb zajistit
poskytování stanoveného přípustně minimální ho
rozsahu zdravotních služeb (vždy včetně schopnosti
hromadného urgentního příjmu) za krizové situace
s ohledem na její typ a omezující vliv na funkčnost
konkrétního poskytovatele. Je o udržení schopnosti
poskytovatele postupovat při řešení zdravotních
následků mimořádné situace podle traumaplánu
i v podmínkách dopadů krizové situace. A to je
s prominutím kvalitativně o něčem úplně jiném než
traumaplán. Troufám si tvrdit, že lze snadno
prokázat zásadní rozdílnost účelu obou dokumentů a
že proto tyto dva dokumenty prostě nemohou
splynout.

4. ŠIRŠÍ PLATNÉ PRÁVNÍ
PROSTŘEDÍ
K předchozí krátké analýze nových zdravotnických
předpisů právního prostředí zpracování traumaplánů
je zapotřebí připojit i poukaz na širší platné právní
prostředí, které nové př edpisy dopl ňují:

Další problém vyhlášek je postup při zpracování a
projednání traumaplánů předeslaný zákony. Je z něj
zřejmé, že při zpracování traumaplánů má jít
o samostatný vlastní dokument poskytovatele a ve
vztahu k jiným subjektům včetně úřadů krajů (nebo
MZ) má jít pouze o spolupráci a především, že při
zpracování svého traumaplánu má poskytovatel
z územního havarijního plánu (a tím „krajského“
traumaplánu ? - otazník je zde vztažen k použitému
přídomku
„krajského“,
evokujícímu existenci
traumaplánu kraje, přičemž je třeba pochopitelně
jde jen o snahu vyjádřit příslušnost tohoto
traumaplánu k souboru dokumentů havarijního
plánu kraje, byť žádný platný právní předpis
traumaplán kraje nezná) pouze vycházet, aniž by
bylo zřejmé zda je s ním v jakékoliv funkční vazbě.
Z toho je zřetelné, že jestliže má povinností dotčený
poskytovatel zdravotních služeb k havarijnímu plánu
kraje pouze přihlížet, je návrh vyhlášky výrazem
snahy oddělit zpracování nových traumapl ánů od
stávajících. Evidentně je přitom rozvolněna logická
těsná
provázanost
postupu
poskytovatelů
zdravotních služeb bez rozdílu zřizovatele a orgánu
havarijního plánování v území, kterým je HZS. Tuto
systémovou vazbu je ale zapotřebí účelné posilovat a
zpřesňovat a nikoli bourat a zamlžovat. Představuje
funkční souvztažnost zpracování traumaplánů
jakýchkoliv vhodných poskytovatelů zdravotních
služeb v území s řešením následků mimořádných
událostí a tedy s IZS, který je zřizován, organizován
a usměrňován krajsky a je tady zapotřebí ctít tuto
krajskou "střechu" i s přihlédnutím k zákonem
vymezené působnosti ústředních orgánů při řešení
mimořádných událostí. Takto pojatá vazba je dána
zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně
někter ých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o IZS), kde byla novelou tohoto zákona
zákonem č. 375/2011 Sb. dokonce posílena.

·

Zákon č. 239/20000 Sb., o IZS, ve znění
pozdějších předpisů; k tématu vedle určení
složek IZS především příslušnost HZS ke
zpracování havarijních plánů;

·

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zajištění IZS ve znění vyhlášky
č. 429/2003 Sb. (vyhláška o IZS); ustanovení ke
zpracování havarijních plánů a vnějších
havarijních plánů a zejména traumaplánů jako
jejich nedílné povi nné části;

·

Vyhlášky č. 103/2006 Sb. a 256/2006 Sb.; zde
ve vazbě na zákon o prevenci závažných havárií
traumaplán povinná součást vnějších a vnitřních
havarijních plánů;

·

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně;
traumaplány ve vnějších havarijních plánech
jaderných elektrárenských zařízení;

·

Kromě těchto právních předpisů sbírky zákonů
je třeba připomenout také existenci rezortních
předpisů věstníku MZ, které do tématiky
viditelně prolínají:

·

Věstník MZ ČR částka 6/2008, položka 10;
Traumatologická péče v české republice;

·

Věstník MZ ČR částka 8/2008, položka 6;
Metodika zapojení zdravotnických zařízení do
cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení;

·

Věstník MZ ČR částka

Z tohoto přehledu, potvrzujícího různost obsahového
pojetí traumaplánů dle účelu jednotlivých předpisů,
byť jsou neurčitě všechny zastřešeny havarijním
plánováním. Traumaplány by přitom měly stále být
především výrazem naplnění odpovědnosti státu
(garantujícího IZS!!!) za zajištění připravenosti
poskytovatelů zdravotních služeb
na území
správního celku k poskytování nezbytné zdravotní
péče při výskytu hromadného postižení osob na
zdraví v důsledku mimořádné události. Jinými slovy
a výstižně dle vyhlášky 328/2001 Sb. by měly být
plány konkrétních činností = postupy řešení
následků
mimořádných
událostí
na
úseku
zdravotnictví, koordinovaně v rámci IZS. Na bázi
tohoto přístupu jistě bylo možné vypracovat a
přijmout předpisy tuto integraci (i při zachování
účelných a právně opodstatněných diferencí mezi
složkami a orgány IZS) prohlubující, namísto

I poskytovatelé zřizovaní ministerstvem by tady
měli být primárně vázáni na kraj a sekundárně na
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předpisů tuto žádoucí integraci rozvolňujících.
Nabízí se proto otázka, čím je snaha MZ novými
předpisy poskytovatele ze současného právního
prostředí de facto vydělit motivována? Vždyť
pro vytrhování traumaplánů z havarijního plánování
(a začleňování do plánování krizového) není žádný
racionální důvod.

·

Traumaplán je plánem o rganizace reakce
zdravotnického záchran ného systému a jeho
prvků na výskyt hromadného postižení na
zdraví při zdůraznění hromadným tedy nejen
s bezprostředním ohrožením života.

·

Jsou dokumentační podobou připravenosti
systému na předvídatelnou mimo řádnou
událost a v principu jde o zv ládnutí manévru
dostupnými silami a prost ředky v čase a
prostoru a to v souladu s právními předpisy.

·

Traumaplány poskytovatelů jsou orientovány
na jejich vlastní činnost, zatímco traumaplány
v havarijních plánech jsou orientovány na
poskytování
zdravotní
péče
v místě
mimořádné událost i (při zjevně dílčím
překr yvu s traumaplánem ZZS).

·

Zpracování traumaplánů poskytovatelů je
spojeno s přenesenou
působností krajů,
zpracování traumaplánů v havarijních plánech je
působností HZS (popřípadě provozovatelů
rizikových činností).

·

Vzhledem
k rozdílné
funkční
povaze
jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb
musí být akceptována různá forma i obsah
plánů. Zásadním požadavkem je součinnostní
návaznost!!!

·

Bez ohledu na nedostatky legislativy musí být
cílem zpracování traumaplánů (poskytovatelů)
udržení kontinuity dosažitelnosti urgentní
zdravotní péče jako veřejné služby a základní
funkce území za mimořádných událostí i za
krizových situací = po dobu trvání krizových
stavů.

5. NĚCO NA ZÁVĚR
Ke zkoumání zakotvení zpracování tramaplánů
v právním prostředí nelze přistupovat samoúčelně a
odděleně od účelu jejich zpracovávání a samozřejmě
také sledování systému jejich zpracovatelů.
K účelu je nezbytné podotknout, že připravenost
„systému“
poskytovatelů
zdravotních
služeb
k organizovanému zdravotnickému záchrannému
zásahu od místa mimořádné události po zahájení
léčení postiženého v lůžkovém zařízení začíná
nepřetržitou pohotovostí sítě středisek ZZS, která je
ze zákona určena základní složkou IZS. Na ZZS
bezprostředně
funkčně
navazující
zařízení
poskytovatelů lůžkové péče (= nemocnice) jsou ale
mezi složky IZS zařazena podmíněně dle zákona o
IZS a zde je skr yta vážná pr aktická překážka již
zmíněného záchranného řetězce. Zkoumat tento
zákon
není
však účelem
příspěvku.
Při
předpokládané znalosti zákona ale lze k tématu
vyvodit závěr, že od posledních předpisů, zde
nikoliv vyhlášek ale zákonů reformy zdravotnictví,
se
očekávala
právní
opora
zdravotnickému
záchrannému řetězci existujícímu stále jen ve fázi
jakési polofikce.
Polovičatě se nová legislativa jeví i z pohledu
zpracovatelů traumaplánů, zde hlavně z pohledu
personálního zajištění jejich připravenosti. Tvůrce
nových zákonů totiž jaksi pozapoměl při uložení
stejné povinnosti zpracovat traumaplán ZZS a
nemocnicím „vybavit“ oba typy poskytovatelů
zdravotních služeb také obdobným nástrojem
zajištění zpr acování plánů a hlavně zajištění
připravenosti k plnění úkolů podle těchto (a dalších)
plánů. Takže dnes sice ZZS jako základní složka IZS
již povinně disponuje tzv. pracovištěm krizové
připravenosti, poskytovatelé lůžkové péče ale
povinnost mít takovéto pracoviště nemají a vyjma
fakultních nemocnic je proto již zpravidla nemají
fakticky. Tím je dána druhá významná překážka jak
zpracování
traumaplánu
poskytovateli
tak
zabezpečení jejich návaznosti a tím také praktické
funkčnosti záchr anného řetězce.

6. INFORMACE O AUTOROVI
Ing. Václav Fišer, absolvent Vojenské akademie
v Brně 1986. Působil v ozbrojených složkách, 2001
až 2008 na Ministerstvu zdravotnictví, 2009 až 2012
v Krajském úřadu Jihomoravského kraje, dnes
Zdravotnická záchranná služba Ji homoravského
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lektorem problematiky
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Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování
ČLS JEP a Společnosti krizové připravenosti
zdravotnictví Č LS JEP.

Na úplný závěr se pokusím o jakési shrnutí, co
vlastně traumaplány v aktuálním právním prostředí
znamenají:
·

Zpracování traumaplánů je stále spojeno
s analýzou rizik na území, bez ohledu zda se
jedná o traumaplány poskytovatelů nebo
traumaplány v havarijních plánech.
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Financování Zdravotnické záchranné služby
- srovnávací ukazatele
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ABSTR AKT
Zdravotnická záchranná služba funguje v prostředí, které se v ničem neliší od toho, které
ovlivňuje ostatní subjekty zdravotnického systému. Mezi základní determinanty tohoto systému,
které mají přímý vliv na činnost zdravotnické záchranné služby, patří na jedné straně principy a
výše financování činnosti ZZS a na druhé straně náklady provozu. Financování zdravotnických
záchranných služeb v jednotlivých krajích vychází ze stejného principu, ale výše disponibilních
finančních prostředků je rozdílná, a proto je vhodné provedení základního porovnání přístupu
jednotlivých zřizovatelů. Porovnání je vztaženo na vybrané ukazatele velikosti krajů pro větší
vypovídací hodnotu dat.
Klíčová slova: financování zdravotnictví, zdravotnická záchranná služba, kraj, ekonomika
zdravotnictví

ABSTRACT
Financing of Emergency Medical Service - benchmarks
The Emergency Medical Service operates under the same conditions as the other subjects of the
Health Care Service. A large and very important part of the whole framework of its existence is
the economy. Due to the unequal volume of Emergency Medical Services funding across the
region there is an obvious need of a basic comparison of the approaches of the individual
funders. The comparison is based on the selected indicators of the region size for more
informative data value.
Keywords: financing and costs of Medical Service, Emergency Medical Service, health care
economy, funding benchmarks
poskytovat také příspěvek zřizovatele na zajištění
provozu takového subjektu. Jednotlivé kr aje se mezi
sebou poměrně výrazně liší měřitelnými parametry,
jako jsou rozloha či počet obyvat el, nebo základními
ekonomickými ukazateli, např. podílem na hrubém
domácím produktu České r epubliky, kupní silou
obyvatelstva či celkovými příjmy a výdaji
z rozpočtu.

1. ÚVOD
Zdravotnická záchranná služba je definována
zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné
službě. V §8 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno, že
poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je
příspěvková organizace zřízená krajem, a to
v souladu s § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dále je v §8 odst. 2 zákona o zdravotnické
záchranné službě uvedeno, že Zdravotnická
záchranná služba je na území kraje poskytována
jedním
poskytovatelem,
nepodílí-li
se
na
poskytování této služby spolu s poskytovatelem
z jiného kraje.

Kromě výše uvedeného příspěvku zřizovatele je
dalším významným zdrojem financování pro ZZS
úhrada péče od zdravotních pojišťoven a pří padně i
výnosy z další ekonomické činnosti (např. zajištění
zdravotnického zabezpečení hromadných akcí,
pronájem prostor, atd.)
V následujícím textu budou srovnány vybrané
dostupné ukazatele financování ZZS za jednotlivé
kraje a na základě
zjištěných skutečností
formulovány závěry. Pro upřesnění je nutné uvést,
že určité mimořádné postavení v systému krajských

Ze st ávající právní úpravy tedy jasně vyplývá, že
zřizovatelem ZZS může být pouze kraj. Krajské
úřady jsou podle tohoto zákona povinny kromě
samotného zřízení Zdravotnické záchranné služby
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energie apod. V ariabilní náklady jsou naopak
tvořeny výdaji přímo spojenými s profesní aktivitou
ZZS, tedy počtem výjezdů, typem zásahu apod.

samosprávních celků zaujímá hlavní město Praha,
jednak povahou vnitřního členění, ale také výší
celkových výdajů. Vybrané ukazatele jsou proto
z důvodu
minimalizace
zkreslení
celkových
výsledků zpracovány ve dvou variantách, tj. se
započítáním Prahy a bez ukazatelů za Prahu.

p rům ěr
Kva
Plz

2. METODY A MĚŘENÍ

Pce

Hlavními použitými metodami jsou sběr dat, která
jsou volně dostupná, a jejich zpracování pomocí
metod popisné statistiky s využitím zejména
poměrových ukazatelů vybraných oblastí. K dané
problematice není v současné době k dispozici žádná
metodika
postupu
nebo
doporučená
sada
sledovaných znaků, proto byl zpracován základní
postup s co možná nejširším spektrem sledovaných
znaků.

HK
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Graf 1: Celkové náklady zdravotnických
záchranných služeb kra jů mezi lety 2009 až 2011
[tis. Kč]

Výsledek hospodaření ZZS

Ke každému zjištěnému výsledku je doplněn
komentář vysvětlující předpokládané souvislosti
zjištěných skutečností. Pokud není v tabulce či textu
uvedeno jinak, uvádíme všechny hodnot y v tisících
Kč.

Součet výdajů všech zdravotnických záchranných
služeb činil 4,5 mld. Kč v roce 2009, 4,7 mld. Kč
v roce 2010 a 4,9 mld. Kč v roce 2011. Během tří let
tedy došlo ke zvýšení celkových nákladů ZZS o cca
400 mil. Kč, což představuje celkový nárůst za
sledované období o cca 8,4 % a meziroční nárůst
o 4,2% mezi roky 2009 a 2010 a 4% mezi roky 2010
a 2011. Průměrné celkové náklady jednotlivých ZZS
činily 322 mil. Kč v roce 2009, 336 mil. Kč v roce
2010 a 349 mil. Kč v roce 2011. Pro srovnání lze
uvést, že celkové výdaje na zdravotnictví v ČR
poklesly mezi roky 2009 a 2011 o 1%, tedy 3 mld.
Kč. V tomto ohledu patří zdravotnická záchranná
služba mezi několik málo vybraných oblastí, kde
nedošlo ke stagnaci ani snížení výdajové stránky.
Jednou z příčin tohoto vývoje je bezpochyby i reálný
průběžný růst počtu ošetřených pacientů.

Použitá data byla získána z veřej ně dostupných
informačních zdrojů, zejména z webového portálu
Ústavu zdravotnických informací a statistiky,
Českého statistického úřadu, jeho ročenek a statistik,
a dále ze souhrnných statistik zveřejněných na
webových stránkách Asociace zdravotnických
záchranných služeb. Souhrn zdrojů je uveden na
konci příspěvku.

3. VÝSLEDKY
3.1.

JiČ

Lib

Pro zkoumaný problém byla stanovena sada
základních sledovaných ukazatelů jednotlivých
krajských ZZS. Jedná se o:
1.

2011

Vys

Celkové náklady ZZS

Základním ukazatelem financování zdravotnické
záchranné služby jsou její celkové náklady. Jedná se
o součet všech spotřebovaných zdrojů na činnost
v rámci sledovaného období, tedy jednoho roku.

Ukazatel celkových nákladů ZZS samozřejmě
nezohledňuje specifika jednotlivých krajů, a proto
poslouží spíše jako ukazatel růstu nákladovosti
během sledovaného období. U jednotlivých krajů lze
navíc vysledovat poměrně výrazné rozdíl y jak
z hlediska absolutních hodnot, tak i z hlediska
dynamiky růstu nákladovosti (Graf 1). Nejvyšší
celkové náklady ze všech krajů vykazuje ZZS
Středočeského kraje, konkrétně 618 mil. Kč v roce
2011, nejnižší naopak ZZS Karlovarského kraj e (213
mil. Kč v roce 2011). Nejvyšší m eziroční relativní
nárůst (17%) byl zaznamenán u ZZS Plzeňského

Celkové náklady lze například definovat jako součet
fixních a variabilních nákladů organizace. Fixní
náklady jsou tvořeny výdaji na zajištění vlastní ho
provozu ZZS bez ohledu na rozsah vykázané
činnosti (např. počet ošetřených pacientů), jedná se
především o náklady na platy, servisní náklady
techniky, náklady na údržbu budov, administrativu,
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kraje, konkrétně mezi roky 2009 a 2010, největší
meziroční relativní pokles (-4,2%) u ZZS
Pardubického kraje mezi roky 2009 a 2010.

3.2.

p rům ěr
Kva
Plz

Náklady na pacienta

Pce

Z hlediska konkr étní nákladovosti poskytované
přednemocniční neodkladné péče (dále PNP) je
dalším možným ukazatel em s relativně vysokou
vypovídací hodnotou přepočet celkových nákladů
zdravotnických záchranných služeb na počet
ošetřených pacientů. Tento ukazatel stírá rozdíly ve
velikosti krajů a ukazuje reálnou nákladovost
poskytnuté PNP v kontextu vykázané péče. Cel kový
počet ošetřených pacientů v ČR v rámci PNP od
roku 2008 průběžně narůstá (1)

Rok
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Nárůst v porovnání s rokem 2008 [%]
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Graf 2: Celkové náklady 2009-2011 přepočtené
na jednoho pacienta [Kč]

3.3.

Tab. 1: Celkový počet ošetřených pacientů
v letech 2008 až 2011

Celkové provozní příspěvky ZZS podle
krajů

Provozní příspěvek od zřizovatele, tedy kr ajského
úřadu slouží zejména k úhradě fixních nákladů.
Výše příspěvku se opět výrazně liší podle
jednotlivých zdr avotnických záchranných služeb.
Tento ukazatel při vzájemném srovnávání plně
reflektuje specifika kraje, využitelný je zejména pro
sledování vývoje v čase a meziročních změn.
Z grafu (Graf 3) je patrné, že mezi zdravotnickými
záchrannými službami je významný rozdíl týkající
se meziročních změn výše příspěvku. Největší
meziroční navýšení příspěvku bylo zaznamenáno
u ZZS Plzeňského kraje, konkrétně o 24,3% (46 mil.
Kč) mezi lety 2009 a 2010. Poslední výrazné
navýšení zaznamenala ZZS Libereckého kraje,
konkrétně 12,3% (18 mil. Kč) v porovnání let 2010 a
2011, nutno ovšem podotknout, že mezi lety 2009 a
2010 došlo u ZZS tohoto kraje k poklesu o 2,2%.
Z porovnání lze rovněž vyčíst vývojové trendy
provozních příspěvků. Z hlediska navyšování je na
tom nejlépe ZZS Plzeňského kraje, pravidelně
dochází k navyšování také
v Pardubickém,
Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na V ysočině.
Negativní
vývojový trend
výše provozního
příspěvku lze zaznamenat u ZZS Karlovarského
kraje a také ZZS Olomouckého kraje, kde
s výjimkou
posledního
roku
docházelo
k postupnému, avšak trvalému poklesu.

Rozdíl mezi lety 2008 a 2011 činí přibližně 10%. Při
porovnání jednotlivých meziročních změn lze
usuzovat na postupnou stabilizaci zdravotnických
záchranných služeb z hlediska jejich vytíženosti, což
je dobrá zpráva zejména z důvodu plánování kapacit
a prostředků systému.
Z hlediska absolutních hodnot byla nejvyšší hodnota
nákladů na jednoho pacienta zaznamenána u ZZS
Plzeňského kraje (10 456 Kč v roce 2010, 9 681 Kč
v roce 2011) a u ZZS Karlovarského kraje (9 716 Kč
v roce 2010) (Graf 2). Obě tyto zdravotnické
záchranné služby mají vyšší hodnotu daného
ukazatele, než jsou průměrné náklady, a to téměř
o třetinu (průměrné náklady na jednoho pacienta
činily: 6 170 Kč v roce 2009, 6 395 Kč v roce 2010
a 6 537 Kč v roce 2011). Jednoznačně nejnižší
průměrné náklady na jednoho pacienta má ZZS Hl.
m. Prahy, necelé 4 000 Kč a dále také ZZS
Libereckého kraje (4 460 Kč v roce 2011).
Z uvedeného porovnání je zřejmé, že rozdílné
náklady přepočtené na jednoho ošetřeného pacienta
se liší až o cca 60%. Tento rozdíl je způsoben nejen
rozdílnou výší příspěvku zřizovatele, ale je také
ovlivněn celkovým počtem realizovaných výj ezdů a
ošetřených pacientů.
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v roce 2011) a Karlovarském kraji (1,83% v roce
2011). Ani v případě takových poměrů však nelze
z pohledu kraje hovořit o příliš vysokých výdajích
na zajištění PNP.

Kva
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Pce
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Poměr provozního příspěvku ZZS
na celkových výdajích kraje [%]
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Graf 3: Provozní příspěvky kra je na ZZS v letech
2008 až 2011 [tis. Kč]
Poměrně zajímavým ukazatelem je také relativní
podíl
provozního
příspěvku
zdravotnickým
záchranným službám k celkovým výdajům kraje.
Jinými slovy jde o vyjádření určité štědrosti krajů
podle jejich aktuálních ekonomických možností.
Průměr [%]

Průměr bez Prahy [%]

2008

1,30

1,37

2009

1,24

1,31

2010

1,23

1,30

2011

1,38

1,46

Tab. 3: Provozní příspěvky vyjádřené poměrem
k celkovým výdajům kra je [%]

3.4.

Celkové provozní příspěvky ZZS
přepočtené na počet obyvatel kraje

Další vhodný poměrový ukazatel je cel kový
provozní příspěvek přepočtený na počet obyvatel
kraje. Laicky řečeno se jedná o cenu, kterou je kraj
ochoten vynaložit na zajištění přednemocniční
neodkladné péče o jednoho svého občana. Takový
přepočet samozřejmě nelze brát jako zcela validní
ukazatel.

Tab. 2: Průměrný provozní příspěvek vyjádřený
procentem z celkových výdajů kra je
Z Tab. 2 vyplývá, že poměr výdajů na zdravotnickou
záchrannou službu mezi lety 2008 a 2011 celkově
mírně narůstá, nejedná se ale o nijak dramatický růst
o osm setin procent ního bodu. Situaci je navíc
vhodné vnímat v kontextu reál ného poklesu výdajů
krajských úřadů. Ve srovnání průměrných výdajů je
záměrně uveden i výpočet pro zdravotnické
záchranné služby mimo ZZS Hl. m. Prahy.
Důvodem je velmi nízký podíl provozního příspěvku
ZZS na celkových výdajích Prahy, který je
způsobený vysokými celkovými rozpočtovými
výdaji tohoto samosprávného celku. Reálně lze dojít
k hodnotě 0,35% výdajů na ZZS z rozpočtu Prahy
v roce 2011, což je oproti celkovému průměru
výdajů ostatních krajů na ZZS značný rozdíl (Tab.
3). Na druhé straně představuje provozní příspěvek
zdravotnické záchranné službě nejvyšší podíl na
celkových krajských výdajích v Plzeňském (1,87%

Z porovnání vypl ývá, že průměrný výdaj na zajištění
přednemocniční neodkladné péče zdr avotnickou
záchrannou službou kraje činí přibližně 300 Kč za
rok. Porovnáme-li si však hodnoty z jednotlivých
krajů, lze opět odhalit výrazné rozdíly (Graf 4).
Zatímco v Praze, nebo Jihomoravském kraji vychází
příspěvek na 180 Kč, resp. 235 Kč na občana,
v Plzeňském kraji je tato hodnota výrazně vyšší,
konkrétně 455 Kč. Při porovnání Jihomoravského a
Plzeňského kraje je tak rozdíl takřka dvojnásobný.
Výše těchto nákladů je ovlivněna hustotou zalidnění,
rozlohou kraje a nutností pokrýt i vzdálenější
oblasti, ale také samozřejmě ochotou kraje vydat na
tuto oblast zdravotnictví odpovídající finanční
prostředky.
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způsobem je skutečně hospodaření vyrovnané, nebo
lehce přebytkové. Výjimku tvoří dvě zdravotnické
záchranné služby, tedy ZZS Libereckého kraje a
ZZS
Karlovarského
kraje.
Zatímco
ZZS
Libereckého kraje dosáhla v roce 2009 na ZZS
přímo rekordního zisku 14 mil. Kč, ZZS
Karlovarského kr aje vykázala naopak v roce 2011
ztrátu ve výši 9,7 mil. Kč. Celkově lze konstatovat,
že z pohledu tohoto ukazatele je hospodaření
zdravotnických záchranných služeb v ČR vyrovnané
a výše příspěvků zřizovatele je racionálně nastavená.

p rům ěr
Kva
Plz
Pce
HK
Vys
JiČ
Zl

2011

Lib

2010

4. DISKUZE

2009

JM

Výše uvedené ukazatele uvádějí několik různých
pohledů hodnocení financování a nákladovosti ZZS
v jednotlivých
krajích.
Srovnávání
v rámci
jednotlivých ukazatelů bez kontextu a případných
komentářů může být mírně zavádějící a je nutné
vždy vážit vypovídací hodnotu získaných výsledků.
Při zpracování a porovnání uvedených poměrových
ukazatelů financování zdravotnických záchranných
služeb nám vyplynulo několik zásadních otázek pro
řešení do budoucna:
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Graf 4: Provozní příspěvek přepočtený na počet
obyvatel kra je [Kč]

3.5.

1.

Jak měřit ekonomickou efektivnost ZZS?

2.

Jak objektivně posoudit objem potřebných a
spotřebovaných
nákladů
na
zajištění
přednemocniční neodkladné péče?

3.

Jak optimálně nastavit systém financování ZZS,
popřípadě jej regulovat?

Výsledek hospodaření ZZS

Zdravotnické záchranné služby mají právní
subjektivitu v podobě příspěvkových organizací,
nejedná se tedy o obchodní společnost, jejímž
hlavním cílem je generování ekonomického zisku,
ale o organizace, které mají stanovený úkol a na
realizaci tohoto úkolu dostávají od zřizovatele
odpovídající příspěvek. Na druhou stranu je
případný zisk nebo ztráta poměrně dobr ým
ukazatelem sloužícím jako závěrečná evaluace
hospodaření příslušné zdravotnické záchranné
služby s provozním příspěvkem a příjmy od
zdravotních pojišťoven.

5. ZÁVĚR
Na základě poměrových ukazatelů financování
zdravotnických záchranných služeb jsme se pokusili
demonstrovat možná východiska pro plánování
systému
přednemocniční
neodkladné
péče
z ekonomického hlediska. V ýsledky, ke kter ým jsme
dospěli, ukazují na poměrně dobré nastavení
financování z hlediska funkčnosti jednotlivých ZZS.
V někter ých případech, jako je například přepočet
provozního příspěvku kraje na počet obyvatel nebo
nákladů na pacienta, se objevil y celkem výrazné
rozdíly, vypl ývající z geograficko-demografických
rozdílů jednotlivých regionů, ale i z rozdílně
nastavených priorit financování v jednotlivých
krajích. Vždy je nutné dát takové ukazatele do
kontextu daného regionu a zohlednit všechna
související specifika ovlivňující financování ZZS
přímo i nepřímo. Tématu se věnujeme i nadále
s úsilím, které je zaměřeno zejména na hledání
možných odpovědí na otázky vyplývající z diskuze.

Hospodářský výsledek vyjadřuje dosažený zisk nebo
ztrátu organizace, přičemž je tvořen rozdílem mezi
celkovými výnosy a náklady. U ZZS je dominantně
ovlivněn výší příspěvku zřizovatele a celkovým
objemem plateb od zdravotních pojišťoven.
Z důvodu výše zmíněného statutu je žádoucí, aby
hospodářský výsledek ZZS končil vyrovnaným,
případně lehce přebyt kovým výsledkem. Naopak
jednoznačně nepreferovaný způsob hospodaření je
ztrátové hospodaření organizace. Pokud dojde
k negativnímu výsledku hospodaření, je žádoucí,
aby tento výsledek nebyl dlouhodobým trendem.
Z gr afu (Graf 5) je patrné, že nejobvyklejším
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Graf 5: Výsledek hospodaření ZZS [tis. Kč]
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CIMIC a medicína katastrof
Dana Hlaváčková
1
2

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS J.E.Purkyně
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ABSTR AKT
Naplňování úkolů a cílů CIMIC v oblasti medicíny katastrof je doposud uskutečňováno ad hoc,
většinou na základě bilaterálních event. vícestranných jednání zástupců MZ, MO, případně
MZV či MV, a to bez znalostí odborných a organizačních kompetencí zejména na taktické
úrovni řešení problému. Zcela nezávisle funguje příprava, vzdělávání a výcvik taktických složek
a existuje roztříštěnost při využívání možné synergie možností mezi segmenty veřejného sektoru
(státního, privátního a neziskového). Neexistuje centrální specifická databáze činností, expertů,
taktických týmů veřejného sektoru k využití pro potřeby CIMIC. Neexistuje analýza aplikace
zkušeností součinností týmů CIMIC v zahraničí do národních podmínek (lesson learning).
Přednáška je úvodní sondou do problematiky možného přístupu k analýze pro potřeby a cíle
CIMIC.
Klíčová slova: CIMIC – mise – m edicína katastrof – analýza systému

ABSTRACT
CIMIC and Disaster Medicine
Fulfilling the tasks and objectives of CIMIC Disaster Medicine is still carried out ad hoc,
mostly based on bilateral event. multilateral meetings of representatives of the Ministry of
Health, Ministry of Defence or Foreign Affairs or the Ministry of Interior, without expert
knowledge and organizational skills especially at the tactical level problem solving. Quite
independently functioning training, education and training, and tactical components of
fragmentation exists in the use of possible synergies possible between the segments of the public
sector (public, private and non-profit). There is no central database of specific activities,
experts, tactical teams, the public sector needs to be used for CIMIC. There is no analysis of
application experience synergies CIMIC teams abroad to national conditions (lesson learning).
Lecture is an introductory exploration of the issue of a possible approach to the analysis of the
needs and objectives of CIMIC.
Keywords: CIMIC - mission - disaster m edicine - anal ysis systemt
mezinárodními institucemi operujícími v daném
prostoru. Obsah této spolupráce civilního a
vojenského sektoru určují cíle každé konkrétní mise.
Nejčastěji se jedná o mise k obnově (rekonstrukci)
území, na němž proběhl y krizové situace typu
válečného konfliktu, občanské války apod. Nezřídka
se však vojenský sektor podílí rovněž na misích po
mimořádných událostech nebojového charakteru.
Dalšími velmi čast ými cíli jsou mise humanitární a
mise záchranné. V rámci CIMIC se tedy jedná
o široký záběr prací a činnosti v rámci záchrany a
rekonstrukce společensko-ekonomického prostředí
v dané geografické oblasti, včetně humanitárních
aktivit. Přednáška je zaměřena pouze na vybrané
aspekt y plnění úkolů medicíny katastrof na cizím,

1. ÚVOD
Definice C IM IC (CIvil – MIlitar y – Cooperation)
zahrnuje činnosti a spolupráci mezi velitelem a
představiteli státní správy a samosprávy, včetně
místního obyvatelstva a také mezi mezi národními,
národními vládními i nevládními organizacemi a
agenturami pro podporu mise. Spolupráce probíhá
na úrovní vzájemné komunikace a pomoci nejen
organizacím, ale i jednotlivcům. Jedná se tedy
o systém, kter ý je zaměřen zejména na mezinárodní
spolupráci civilních a vojenských složek na
zahraničních misích, kde v místě misijních aktivit
spolupracuje s místní samosprávou, zástupci státní
správy,
občanskými
aktivitami
a
dalšími
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ale i vlastním území, tedy v zahraničí i v České
republice. Přitom je hlavním motivem analýzy
sledování důležitého cíle, kterým je především:
vytvořit a udržovat vztahy mezi velitelem a civilními
subjekty k vytvoření potřebných morálních,
materiálních a taktických výhod vojenským
jednotkám pro plnění stanovených úkolů.

vůbec v požadované době za stávajících právních
podmínek dostupné? A naopak, kontakt s vhodnými
civilními prvky pro potřeby C IM IC v národní ch
podmínkách umožňuje získávat zkušenosti vojenské
části CIMIC využitelné na zahr aničních misích.
Potřeba detekovat všechny možné vojenské i civilní
zdravotnické prvky vhodné pro využití v systému
CIMIC je hlavním cílem nezbytné analýzy. Obdobně
je potřeba anal yzovat využitelnost podpůrných
civilních nezdravotnických SaP pro potřeby a
záměr y vojenského zdravotnictví. Doplňujícím, ale
nikoliv nedůležitým požadavkem je vypracování
terminologické analýzy. Nezbyt nost sjednocení
terminologie a někter ých odborných přístupů (např.
třídění, práce s kontami novanými poraněními) pro
CIMIC je opakovaně zmiňován na odborných
jednáních a konferencích v rámci NATO.

2. ZKOUMANÉ OTÁZKY
Otázky:
1.
2.
3.
4.

5.

Možnosti CIM IC v národní ch podmínkách –
analýza sil a prostředků a jejich dostupnost.
Co potřebuje/ chce MIL od C IV?
Co potřebuje/ chce CIV od MIL?
Je možné vybudovat národní systém CIM IC pro
medicínu
katastrof v zahraničních ale i
národních podmínkách?
Pokud je možné systémové řešení, jaká bude
nejvhodnější struktura strategicko operační
úrovně a taktické úrovně systému?

Dalším možným propojením SaP v národní ch
podmínkách C IM IC jsou systémy pro poskytování
krizové intervence, další
rozvíjení
systému
společného managementu krve a krevních náhrad,
spolupráce národních středisek medicíny katastrof a
národních kontaktních míst („Focal Points“) v rámci
národního i nadnárodního C IMIC nebo sdílení
databází informací a zkušeností. Do budoucna bude
také nezbytná zintenzívnit spolupráci s neziskovými
nevládními organizacemi (dále NNO) , tj. především
vytipovat v tomto sektory partnery vhodné pro
spolupráci ve zdravotnické části C IM IC .

3. MOŽNOSTI CIMIC V NÁRODNÍCH
PODMÍNKÁCH
Civilní zdravotnický sektor má pouze minimální
znalosti o možnostech vojenského zdravotnictví a
jeho požadavcích na spolupráci v CIMIC dle
platných doktrín Severoatlantické aliance. Ne druhé
straně využití sil a prostředků (dále SaP) vojenského
zdravotnictví pro potřeby civilního sektoru není
systémově řešeno, což dokazují i některá zmatečná
jednání a postupy politiků při využití vojenských
zdravotnických SaP v posledních letech.

4. CO POTŘEBUJE MIL OD CIV?
Na rozdíl od civilního zdravotnictví má vojenská
větev jasně dány oblasti a požadavky na civilně
vojenskou medicínskou spolupráci. Tuto spolupráci
určují a rozpracovávají příslušné dokument y N ATO.
Oblasti spolupráce zdravotnického C IMIC jsou
především medicínská spolupráce na misích dle
Severoatlantické smlouvy, medicínské asistence na
humanitárních misích, spolupráce v rekonstrukční ch
týmech, spolupráce v plánovacích
procesech,
vzdělávání a výcviku. Bohužel neexistuje v ČR
diskusní a koordinační báze na strategicko-operační
úrovni, která by byla schopna přenášet potřeby MIL
sektoru směrem k sektoru CIV. Resp. tato
komunikace se odehr ává na úrovni ústředních
správních úřadů, zejména ministerstev, Generální ho
štábu a Generálního ředitelství HZS, avšak bez vůle
a možná někdy i možnosti, jak tyto potřeby a
požadavky MIL sektoru předávat a řešit spolu
s taktickou úrovní civilního zdravotnictví. Značnou
překážku
při
jakékoliv
komunikaci rovněž
představuje skutečnost, že pro tuto spolupráci a
koordinaci neexistuje společná terminologie nebo
alespoň terminologický slovník MIL-C IV pojmů.

Civilní zdravotnický sektor zná pouhé zlomky ze
souboru
zdravotnických
zařízení
AČR,
nejznámějšími jsou např. letecká záchranná služba
Plzeň jako součást zajišťování přednemocniční
neodkladné péče s nepřetržitou dostupností, Ústřední
vojenská nemocnice v Praze Střešovicích, speciální
zdravotnické zařízení v Těchoníně pro léčbu vysoce
virulentních nemocí, případně další. Jaká je však
další nabídka vojenského zdravotnictví
pro
spolupráci v rámci C IMIC a jak je dostupná a
využitelná pro civilní zdravotnický sektor? Např.
z přehl edu SaP AČR vyčleněných do ostatních
složek IZS jsou určeny mj. i tyto odřady
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pro nouzové ubytování
pro evakuaci a humanitární pomoc
pro technickou pomoc
pro průzkum a detekci látek CBRN
pro dekontaminaci techniky
pro dekontaminaci osob
zdravotnické odřady
veterinární odřady
letecké síly a prostředky pro záchranné
práce.

5. CO POTŘEBUJE CIV OD MIL
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému stanoví, že AČR lze poskytnout na:

Který civilní zdravotník však t yto možnosti zná, umí
rozhodnout, zda by mu byly užitečné a zda jsou
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1.

2.

o

plánovanou pomoc na vyžádání při záchr anných
a likvidačních pracích jako ostatní složku IZS,
vyčleněnými silami a prostředky AČR pouze na
žádost OPIS GŘ HZS. Tyto síly a prostředky
lze nasazovat pouze v souladu s Dohodou o
plánované pomoci na vyžádání uzavřenou mezi
MV a G5 HZS ČR a MO a Generálním štábem
AČR (§ 21 zákona č. 239/2000 Sb.) a přílohou
č. 3 této směrnice. O poskytnutí pomoci
rozhodne určená osoba stálého operačního
centra Generálního štábu MO, kt erá následně
informuje náčelníka Generálního štábu AČR.
Ostatní pomoc složkám IZS může být
poskytnuta na žádost HZS kraje, krajského
úřadu nebo MV při provádění záchranných a
likvidačních prací vojenskými útvary a
zařízeními ozbrojených sil ČR v souladu s §
15,16 a §18 zákona č. 219/1999 Sb.

o

7. ZÁVĚRY
Pro úspěšné řešení problem atiky CIM IC v ČR by
bylo vhodné vytvořit odbornou diskusní pracovní
skupinu složenou z medicínských odborníků a
odpovědných úředníků MIL a C IV sektoru, která by
připravila metodologii pro analýzu zde položených
otázek a na zjištěných výsledcích navrhla
nejvhodnější model možného systému pro potřeby
medicínských úkolů a cílů v rámci CIMIC, jež by
byl y zakomponovány do strategicko-operační ch
postupů,
legislativních
a
m etodologických
dokumentů a do vzdělávacích procesů a výcviku SaP
vhodných pro plnění úkolů CIM IC. Vedlejšími
výstupy by měl být vznik terminologického zázemí
srozumitelného
oběma
stranám
(C IV-MIL),
formulace požadavků na zařazení SaP do databáze
pro potřeby C IMIC a definice přípravy těchto SaP
(vzdělávání, výcvik, využití zkušeností).

Pro záchranné a likvidační práce v oblasti řešení
hromadného postižení zdraví (dále HPZ) jsou tato
ustanovení z časových a organizačních důvodů
nevyhovující. SaP AČR včetně zdravotnických na
strategické a operační úrovni komunikují v těchto
případech s hasiči, kteří nejsou odborně způsobilí
posuzovat HPZ, naopak zdr avotnické SaP na
strategicko-operační úrovni nekomunikují s partnery
ve zdravotnickém segmentu. Tím dochází k likvi daci
interoperability
na
taktické
úrovni
během součinnosti při řešení HP Z.

8. POUŽITÉ ZDROJE
www.mzv.cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_C
R_2011.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm

Nejdůležitějšími
slabými
místy
společného
zdravotnického
zásahu
jsou
–
nejednotná
organizační terminologie, vzájem ná neznalost
kompetencí civilní ho a vojenského zdravotnického
sektoru při jejich součinnosti, odlišný způsob velení
a operačního řízení, některé rozdílné medicínské
postupy (např. použití antidot) a další.

http://www.nato.int/docu/review/2012/Food-WaterEnergy/EN/index.htm
http://www.arm y.cz/
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachrannysystem.aspx
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/krizoverizeni_1016_3.html

6. JE MOŽNÉ VYBUDOVAT
NÁRODNÍ CIMIC SYSTÉM
1.

2.

připravenost plánovacích dokumentů a
metodických postupů (NATO, IZS,
odborné společnosti)
příjem výzev a řízení operací (Focal Points)

http://www.ksmeka.cz/traumateam-cr/t4066

Hlavní taktické složky systému
o MIL
§ zdravotní služba AČR
§ hygienická služba AČR
§ akademické instituce
§ ostatní
o CIV
§ zdravotnická záchranná služba
§ zdravotnická zařízení poskytující
lůžkové zdravotní služby
§ orgány ochrany veřejného zdr aví
§ další vhodné segment y poskytovatelů
zdravotních služeb
§ akademické instituce
§ nevládní neziskový organizace
§ podnikatelský sektor
Strategicko-operační řízení
o legislativa
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15

20

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicí na katastrof

Lze navazovat partnerství v urgentní medicíně?
Petr Hubáček1,2 , Radka Filipčíková2 , Vladislav Kutěj 1,2,
Marcela Bezdíčková2 , Alžběta Poprachová2
1

Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení urgentního příjmu
2

Lékařská fakulta UP Olomouc

petr.hubacek@fnol.cz,radka.filipcikova@upol.cz

ABSTR AKT
LF UP v Olomouci je jedna z mála institucí v ČR, která úspěšně integrovala výuku předmětu
Urgentní medicíny a medicíny katastrof. Jedná se o předmět s potřebou velmi rychle reagovat a
být připraven na multiorgánové poranění v souvislosti s hromadným výskytem poraněných.
Připravenost, nácvik a zvyšování erudice absolventů jsou nezbytné a klíčové pro záchranu
života. Snahou projektu je vytvoření dvou doplňujících se center, a to Výukového, tréninkového
a edukačního centra pro výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof a Anatomicko-klinického
plastinačního centra, která přinese možnost vzdělávání klinické medicíny za pomoci využití
jedinečného lidského materiálu, tak k výuce náročného předmětu, jakým urgentní medicína je.
Možnost výuky a tréninku je multioborový projekt a vhodný pro osu 2.4. partnerství a sítě, kde
pomocí plastinace a moderních metod fixace dojde ke skloubení dvou unikátních technologií a
vytvoření funkční a spolupracující partnerské sítě s mezioborovou výměnu informací.
Vytvořením multimediálního centra pro praktickou a teoretickou výuku Urgentní medicíny a
anatomicko-klinického plastinačního centra dojde k vytvoření partnerské sítě, která přinese jak
možnost praktické a teoretické tréninkové a edukační výuky předmětu Bude plně využíváno
studenty magisterských a bakalářských směrů při praktické výuce a demonstracích v předmětu
Anatomie a jeho modifikacích vyučovaných na ústavu Normální anatomie LF UP. Jedná se
zejména o studenty všech ročníků oboru všeobecného lékařství, tak i postgraduální studenty
všech oborů medicíny, kteří využití centra v rámci zvyšování erudice v oblasti urgentní medicíny
nebo nácviku nových operačních postupů. Centrum bude využíváno studenty vyšších ročníků a
studenty PDS k simulaci a nácviku lékařských výkonů, miniinvazivních metod, metod urgentní
medicíny a neodkladné péče, které probíhá během celého studia na LF UP.
Klíčová slova: partnerská síť, urgentní medicína, plastinace

16

21

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicí na katastrof

Lessons Learned the Hard Way
Gila Hyams
Trauma Unit, R ambam Health Care Campus, Haifa, Israel
ghyams@ram bam .health.gov.il

ABSTRACT
The Israeli health system has been dealing with preparedness for mass casualty situations for
decades. Terror attacks, wars and disasters require efficient functioning based on preparedness
through guidelines and protocols. Reviewing the various injury patterns led to clinical
conclusions regarding the characteristics of the injuries. Most of the injuries in Mass Casualty
Situations that result from terrorist attacks are blast injuries. The Injury Severity Score (ISS)
ratio revealed that 35% of the injured had an ISS >16, of which 18% had an ISS >25.
Comparing the injury characteristics according to type of explosion, such as a bus explosion, a
closed space explosion, or an open space explosion, the percentage of mortality was 9.4% in
open spaces as opposed to19.4% in closed spaces and 21.2% in busses.
Concerning pre-hospital care, reviewing average transfer times to hospital showed that 35% of
the injured arrived in the first 10 minutes after the event and 65% arrived up to 30 minutes
after the event.
Regarding the use of hospitalization resources, in calculating the use of radiology resources,
we found that 40% needed computerized tomography directly from the Emergency Department
[ED], 60% were in need of immediate surgery, and 35% were hospitalized in Intensive Care.
During the Second Lebanon War, our hospital required secondary transfer to other hospitals to
prepare place for newly injured from the frontlines and from rockets falling in the hospital
area. Preparing the ED to receive injured included immediate evacuation of those already
there, adding manpower, and organizing the trauma bays to accept approximately 35 injured.
Computer software was built by the emergency headquarters of the hospital, for management
and control as well as for identifying anonymous injured patients at all hospitals in Israel.
The Quality Assurance process, including medical, logistical, and organizational debriefing,
completed the treatment phase. The conclusions lead to writing protocols and improvement of
the system.
System maturity is the ability to learn and develop. The global reality proves that no one is
immune; efficient performance is an outcome of constant training and a well thought-out
organization built on lessons that we constantly learn.
Keywords: Mass casualty situation; preparedness and disaster relief; bl ast injuries; pre-hospital
phase of treatment and transportation; secondary transfers; emergency care and resuscitation;
quality assurance process.
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Problematika příjmu kontaminovaných osob
do zdravotnického zařízení
Stanislav Jelen1 , Vojtěch Nezval2
1

Fakultní nemocnice Ostrava, O dděl ení centrálního příjmu, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52
2

HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 30
stanislav.jelen@fno.cz

ABSTR AKT
Fakultní nemocnice Ostrava úspěšně zvládla v roce 2008 dvě hromadné nehody s velkým
počtem zraněných. 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. Cílem taktického cvičen „TRAUMA 2011“,které proběhlo 15.12.2011, bylo procvičit
postup a vzájemnou spolupráci složek IZS a FN Ostrava při příjmu osob kontaminovaných
kyselinou dusičnou. Důraz byl kladen na třídění postižených, stanovení priorit pro
dekontaminaci, provádění dekontaminace a příjem do zdravotnického zařízení. Cvičení
probíhalo v zimním období, za plného provozu a v náročných podmínkách přestavby oddělení.
Příspěvek přináší zkušenosti ze vzájemné spolupráce složek IZS a Urgentního příjmu FN
Ostrava. V závěru se autoři věnují hodnocení cvičení, které bylo zaměřeno na dodržování
taktických postupů, kvalitu použitých osobních ochranných pomůcek a obsahovalo rovněž
návrhy na opatření v případě skutečné události.
Klíčová slova: Připravenost nemocnice, kyselina dusičná, dekontaminace, taktické cvičení,
Integrovaný záchranný systém

ABSTRACT
Admission of Contaminated Patients to Hospital
UH Ostrava managed two large incidents in 2008 associated with a large number of injured.
Due to a reconstruction of the Emergency Department, and emerging threats of modern times,
it was necessary to test preparedness for other than traumatic injuries. The aim of the exercise
was to practice cooperation of Integrated Rescue System (IRS) and professionals from UH
Ostrava during an admission of persons contaminated with nitric acid. Emphasis was on the
triage, defining priorities and process of decontamination and admission. The exercise took
place in winter, in full operation of the department and demanding reconstruction conditions.
Authors present their experience and in the conclusion summarize the exercise, tactical
procedures, quality of personal protective equipment and proposes measures to be taken in case
of a real-life incident.
Keywords: hospital preparedness, nitric acid, decontamination, tactical exercise, Integrated
Rescue System

1. TRAUMA 2011

zkušenosti ze vzájemné spolupráce složek IZS a
Urgentního
příjmu
FNO
při
třídění
kontaminovaných
osob,
vybudování
dekontaminační ho stanoviště, vlastní dekontaminaci
postižených
a
jejich
následném
příjmu
v zdravotnickém zařízení.

FN Ostrava úspěšně zvládla v roce 2008 dvě
hromadné nehody s velkým počtem zraněných
pacientů a podílela se na vypracování doporučeného
postupu po příjem pacientů při hromadném postižení
zdraví.
V souvislosti
s přestavbou
Oddělení
centrálního příjmu a v návaznosti na hrozby moderní
doby bylo nutno prověřit připr avenost nemocnice i
na jiná než traumatická postižení. Příspěvek přináší
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2. CÍLE CVIČENÍ

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 a
perforaci žaludku.

Cílem taktického cvičení složek IZS „Trauma
2011“, které proběhlo 15.12. 2011, bylo procvičit
postup a vzájemnou spolupráci složek IZS a
zdravotníků
FN
Ostrava
při
příjmu
osob
kontaminovaných kyselinou dusičnou. Cílem cvičení
bylo ověřit koordinaci činností mezi jednotlivými
složkami,
nacvičit
postup
při
příjmu
kontaminovaných pacientů dopravených do FNO
vozidlem RZP a pacientů dopravených do FNO
svépomocí. Taktické cvičení probíhalo v zimním
období, za plného provozu a v náročných
podmínkách přestavby oddělení. Provoz Urgentní ho
příjmu nebyl omezen.

4. TÉMA CVIČENÍ
Při opravě v potravinářském závodě došlo vlivem
zanedbání technologického postupu k explozi
v nádobě, ve které probíhalo čistění kyselinou
dusičnou. Tuto událost nahlásila na Integrova né
bezpečnostní centrum (IBC M SK) osádka vozidla
výjezdové skupiny RZP ÚSZS MSK, která
bezprostředně po explozi projížděla v blízkosti
závodu a byla zastavena zaměstnanci. IBC obdrželo
rovněž informaci, že několik zraněných osob
potřísněných kyselinou dusičnou se svépomoci snaží
dopravit do FNO. O vzniklé situaci je informován
krajský řídící důstojník HZS MSK a vedoucí lékař
Urgentního příjmu FNO. IBC vysílá síl y a
prostředky pro dekontaminaci osob před UP FNO.

3. KYSELINA DUSIČNÁ
Historie kyseliny dusičné je historií zlata a válek.
Kyselina dusičná je vysoce korozivní a toxická
kapalina, často používaná při výrobě hnojiv,
výbušnin a v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Je to jedna z nejdůležitějších anorganických kyselin.
Nejstarší známý popis syntézy kyseliny dusičné
pochází od alchymisty Abu Musa Jabir ibn Hayyana.
Mnohé organické nitráty, jako nitroglycerin a TN T
jsou vysoce výbušné. Kyselina dusičná má
nepříznivé účinky na životní prostředí: při průniku
do spodních vod nejsou tyto použitelné jako zdroj
pitné vody (toxický obsah dusičnanů), ohrožuje
životní prostředí rovněž toxickými nitrózními plyny.
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 nosní sliznice, dýchacích cest,
akutnímu zánětu průdušek. Hrozí nebezpečí edému

Časový plán

5. NÁMĚT CVIČENÍ
·
·
·
·
·
·
·

Zajištění regulace vstupu před UP FNO
Evidence postižených před dekontaminací
Třídění postižených před dekontaminací
Stanovení způsobu dekontaminace
Vybudování a provozování dekontaminačního
stanoviště v prostorách Urgent ního příjmu
Zajištění ochranných pracovních pomůcek
zasahujícím složkám a osobám
Vybudování
stanoviště
pro
hromadnou
dekontaminaci osob

Reálný čas cvičení

Činnost

T ‒ 60
T ‒ 30
T ‒ 15
T0
T+5

7:00
7:30
7:45
8:00
8:05

Ustavení techniky pro statickou část cvičení
Příprava figurantů
Upřesnění průběhu cvičení
Zahájení cvičení
Příjezd slo žek IZS na místo události

T + 10

8:10

Zahájení jednotlivých činností

T + 30

8:30

T + 40

8:40

T + 70
T + 75
T + 120

9:10
9:15
10:00

Příjezd sanity ZZS s kontaminovanými pacienty triáž , evidence, dekontaminace, příjem
Příchod kontaminovaných osob-triáž , evidence,
dekontaminace, příjem
Ukončení dynamické části cvičení
Zahájení statické části cvičení
Ukončení cvičení, zhodnocení

Tab. 1: Časový harmonogram cvičení

19

24

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicína katastrof

10. DODRŽOVÁNÍ TAKTICKÝCH
POSTUPŮ

6. ZPŮSOB PROVEDENÍ CVIČENÍ
Cvičení sestávalo ze statické a dynamické části.
Statická část obsahovala ukázky kontejnerů:
1.
2.
3.

„Ochrana obyvatel 500“
„Zdravotnický kontejner“
přívěs
Stanoviště
dekontaminace
„Butterfly 302“

Jednotky PO
Jednotky HZS MSK dodržely ve správném sledu
veškeré činnosti. Byla vhodně zvolena forma
dekontaminace a byl y provedeny ukázky techniky
pro hromadnou dekontaminaci a pro hromadná
neštěstí.
Městská policie Ost rava
V průběhu cvičení nebyly zjištěny nedostatky
v dodržování taktických postupů u strážníků MP
Ostrava. Policie zajišťovala činnost na třech
pracovištích (regulace dopravy, zajištění v prostoru
před dekontaminací, ověření totožnosti postižených
osob.
FN Ostrava
Byl y ověřeny postupy při organizaci, řízení a
vykonávání činností při likvidaci zdravotnických
následků hromadného neštěstí za použití osobních
ochranných pracovních prostředků.

osob

7. ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY A
SLOŽKY IZS
·
·
·
·
·

Jednotky PO: HZS MSK
ÚSZS MSK: Výjezdová skupina RZP
Městská policie Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava - Oddělení
centrálního příjmu-Urgentní příjem
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
- 7 figurantů

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

11. POZNATKY HODNOTITELŮ A
NÁVRHY PRO PŘÍPAD SKUTEČNÉ
UDÁLOSTI

V průběhu cvičení nesměl být omezen běžný provoz
a příjem pacientů na Urgentním příjmu FNO,
bezpečnost a ochrana zdraví.

·

9. BEZPEČNOST A OCHRANA
ZDRAVÍ
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.

·

·
·

·

·
·

·
·

·

Obr. 1: Jedno rázový ochranný oděv – overal
„Tyvek Classic Plus model CHA5“

·
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V oblasti třídění a příjmu kontaminovaných
osob může dojít k panice – je nezbytný
adekvátní počet policistů, nutno uzavřít přístup
nepovolaných osob do prostoru dekontaminace.
Rozdělit striktně místo zásahu na prostor pro
pohyb zdr avotnického personálu, bezpečnostní
služby, policie, a na prostor pro pohyb
kontaminovaných osob.
Zřídit 3 zóny: třídící, dekontaminační a
překladovou.
Zlepšit řízení zásahu - zajistit úzkou kooperaci
mezi vedením Urgent ního příjmu a složkami
IZS. Zařadit vedoucího lékaře do štábu
vedoucího zásahu.
Zlepšit způsob komunikace mezi postiženými a
zdravotníky, strážníky i hasiči v OOP (maska,
ochranný oblek) – snížení rizika paniky.
Zajistit vytápěný stan pro třídění postižených
(kontaminovaných).
Při větším množství postižených zajistit
dekontaminační st an nebo vyu žít dočasně
prostor dekontaminace na Urgentním příjmu.
Dekontaminační stan může být dodán do 1 hod.
od vzniku události.
Z třídícího staveniště těžce zraněné nepřenášet,
ale převážet.
Zajistit vhodné technické prostředky pro
odstraňování ošacení těžce zraněných a
kontaminovaných.
Stříhání potřísněných oděvů těžce zraněných a
kontaminovaných bude provádět personál
Urgentního příjmu.
Vozík na sprchování těžce zraněných a
kontaminovaných nesmí mít tvar vany.
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·

·

·
·
·
·
·

OCHRANNÝCH POMŮCEK
PRACOVNÍKŮ UP FNO

Lehce postižení se mohou po odložení ošacení
sprchovat sami - po dobu 1 min. je nutno je
poučit.
Nepoužívat při dekontaminaci na tělo kartáč,
nedotýkat se kontaminovaných pacientů holýma
rukama.
Při sprchování nesmí vzni kat aerosol, vždy je
nutno použít proud vody.
Při výstupu ze sprchy je nutno použít pochozí
rošty.
Náhradou
originálního
dekontaminačního
činidla může být i Jar na nádobí.
Zajistit označení kontaminovaných vozidel.
Adekvátní vybavení pracovní ků Urgentního
příjmu OOP. Nutno zajistit jejich seznámení s
ochrannými pomůckami.

·
·
·
·
·

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.

12. POUŽITÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ
POMŮCKY PRACOVNÍKŮ UP FNO
·
·
·
·

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

14. ZÁVĚR

Jednorázový ochranný oděv – overal „Tyvek
Classic Plus model CHA5“
Respirátor SPIRO, P3
Brýle E. A. R
Rukavice latexové vyšetřovací

Cvičení prověřilo připravenost UP FNO a složek
IZS řešit nenadálé havarijní situace. Reakce
zdravotnického personálu a složek IZS na změnu
chování a potřeb postižených byly bezproblémové a
okamžité. Cvičení poskytlo oběma stranám cenné
zkušenosti ze vzájem né spolupráce při třídění
kontaminovaných
osob,
vybudování
dekontaminační ho stanoviště, vlastní dekontami naci
postižených a jejich následném příjmu do
zdravotnického zařízení.

13. DOPORUČENÍ NA ROZŠÍŘENÍ
SPEKTRA OSOBNÍCH
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Příprava ZZS KHK na vysoce virulentní nákazu
Tomáš Ježek1 , Radek Mathauser1 , Jiří Mašek2 , Libor Seneta2
1
2

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KHK, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 50012

Zdr avotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 50012
vyuka@zzskhk.cz ,info@zzskhk.cz

ABSTR AKT
Zdravotnická záchranná služba je poskytovatelem přednemocniční neodkladné péče.
V návaznosti na nemocniční péči zajišťuje primární transporty z terénu u pacientů s podezřením
na vysoce virulentní nákazu do specializovaných center infekčních pracovišť. Rovněž na
základě smlouvy poskytuje sekundární transporty mezi specializovanými centry. V souvislosti
s rozvojem péče se ZZS Královéhradeckého kraje připravuje na reálné zásahy výše uvedeného
typu. Proto předkládáme příspěvek pozadí potřebnosti a příprav, požadavky na organizaci
péče, materiální vybavení a vyškolení posádek, včetně specializovaného výjezdového stanoviště
infekčního týmu zajišťující čtyřiadvacetihodinovou pohotovost v rámci kraje a národní
spolupráce.
Klíčová slova: CBRNE, biologické zbraně, vysoce virulentní nákaza, infekční program,
záchranná služba

ABSTRACT
Emergency Medical Service of Hradec Kralove Region Preparedness to
a Highly Contagious Disease
Emergency medical service of Hradec Kralove region is provider of prehospital emergency
medical care. EMS also cares about primary transport for patients with a suspicious of highly
virulent infection from the street to specialized centers for infectious diseases. EMS also
provides secondary transports between specialized centers. Secondary transports are based on
the contract. Regional EMS is preparing for real interventions of this type in connection with
the development of EMS. This contribution describes the beginnings, background, necessity,
preparations, requirements for the organization, material equipment and trained crews,
including specialized infectious outbound team to provide twenty-four hours emergency in the
regional and in national cooperation.
Keywords: Klíčová slova v angličtině v rozsahu maxim álně dvou řádků
za realizaci takového transportu ZZS KHK. Nový
plán biologické připravenosti počítá nejen se
sekundárními transporty, ale i s provedením
transportů primárních, tj. z místa prvotního kontaktu
s pacientem na specializované pracoviště, pří padně
na pracoviště nejvyššího typu v zemi.

1. ÚVOD
V příspěvku
předkládáme
stručnou
genezi
infekčního programu Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje. V národním měřítku
existují v rámci záchranných služeb infekční
programy nebo speciální tým y. Řešení biologických
hrozeb v kontextu integrovaného záchranného
systému je v kompetencích zdravotnické záchranné
služby. V souladu s výstupy jednání se zástupci
Infekční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci
Králové došlo po vzájemné dohodě k transformaci
stávajícího systému. Dříve zdravotnické zařízení
zajišťovalo transporty vysoce infekčních pacientů
vlastními prostředky, aktuálně přebírá odpovědnost

2. METODY
Anal ýza potřebnosti, prostředků a ekonomických
nákladů.
Anal ýza
řešení
vysoce
virulentních
nákaz
v národním měřítku poskytovatelů přednemocniční
péče.
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Záchranáři, kteří prošli výše zmíněnou přípravou,
tvoří osazenstvo jednoho výjezdového střediska,
stabilní tým rychlé reakce, určený k provedení
„biologických“ zásahů (primárních / sekundárních)
s tím, že běžná činnost výjezdové skupiny ve
spádové oblasti Hradce Králové je v pří padě potřeby
plně alternována další výjezdovou skupinou,
určenou primárně pro běžné sekundární transporty.

Zpracování uvedených anal ýz do systému. Navržení
časového harmonogramu realizace a nastavení
mechanismů zpětné vazby zavedeného programu.

3. DATA
Příprava na řešení biologické hrozby probíhá na
čtyřech posloupných úrovních: top managementu,
zdravotnického úseku, úseku vzdělávání a vlastní
výkonná role náleží výjezdovým skupinám. Analýza
vstupů determinovala následující priority:
·

Vyjma týmu rychlé reakce lze v pří padě zvláštní
potřeby aktivovat i další zdravotnické pracovníky
s odpovídajícím výcvikem a přípravou, kteří plní své
pracovní povinnosti v rámci ředitelství ZZS.

Jednání ředitelství fakultní nemocnice
a záchranné služby, jednání s vedením
infekční kliniky. Výstupem je smlouva
o spolupráci a metodická směrnice ZZS.

·

Vybavenost
transportním
vakem
a osobními
ochrannými
prostředky
centrálně pro biohazar d tým a plošně
u všech posádek.

·

Školení členů biohazard týmu v národním
Centru biologické ochrany Těchonín.

·

Plošné vybavení všech výjezdových skupin
osobními ochrannými prostředky.

·

Koordinační školení na úrovni FN – ZZS –
KZOS.

·

Periodický nácvik

Následným krokem budou koordinační školení,
která proběhnou v prostorách infekční kliniky do
března 2013. Cílem koordinačních cvičení je
praktický nácvik příjmu a předání pacienta
v reálných prostorách. V perspektivě roku 2013 čeká
členy biohazard týmu školení pořádané ve
spolupráci ZZS a tréninkového centra EGO Zlín. Pro
rok 2013 plánuje vedení ZZS ve spolupráci
se Vzdělávacím a výcvikovým střediskem zvláštní
program zaměřený na použití individuální OOP na
jednotlivých výjezdových stanovištích s cílem
dosáhnout požadovaného stupně erudice u každého
zaměstnance.

4. ZÁVĚR
Nastavení programu péče u vysoce virulentních
nákaz lze realizovat v poměrně krátkém čase.
Z pohledu realizace praktické přípravy je nutno
počítat s omezením počtu termínů školení v Centru
biologické ochrany Těchonín, které je nutno
plánovat s velkým časovým předstihem.

Příprava a konstrukce systému, který by dokázal
účinně čelit vysoce virulentní nákaze, začala v rámci
ZZS KHK v březnu roku 2012 a stále trvá. V den
odevzdání tohoto příspěvku byly úspěšně ukončeny
analýzy vstupů a výběr vhodných materiálně
technických prostředků využitelných pro:
·

OOP zaměstnanců

·

OOP pacienta

·

OOP biohazard týmu

Můžeme konstatovat, že v průběhu jednoho
kalendářního roku jsou vybraní zaměstnanci
záchranné služby při praveni a vybaveni v ta kovém
rozsahu, aby byli schopni definovaným způsobem
řešit potencionální biologickou hrozbu.

Nedílnou součástí výběru byl i benchmarking,
doporučení dalších ZZS, které mají se srovnatelným
programem dlouhodobější zkušenosti.
V národním Centru biologické ochrany Armády
České
republiky
proběhla
dvě
školení
zdravotnických záchranářů - členů biohazar d t ýmu,
kteří tvoří osazenstvo výjezdového střediska
dislokovaného přímo v areálu FNHK, několik stovek
metrů od objektu infekční kliniky.
Sm yslem přípravy bylo osvojení základních znalostí
a dovedností související s příjmem, předáním
a ošetřováním pacienta postiženého suspektní
vysoce virulentní nákazou se zvlášt ním důrazem na
zvládnutí bariérových opatření. Mimo jiné se jednalo
o použití ochranného oděvu, orientace v systému
biologických filtrů, orientace v systému ošetřovací
jednotky, příjem pacienta od mobilního týmu a
řešení modelových situací.
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MEDEVAC Chorvatsko – havárie autobusu
Božetěch Jurenka
Odbor vojenského zdravotnictví MO, Vítězné náměstí 5, Praha 6, 160 01
bozek.jurenka@seznam.cz

ABSTR AKT
Autor se ve svém kasuistickém sdělení zabývá problematikou sekundárního leteckého transportu
raněných pacientů - občanů České republiky po havárii autobusu v Chorvatsku. Vzhledem
k množství poraněných a profilu zranění přesahující možnosti civilních a komerčních
zdravotnických prostředků ČR musel být letecký transport pacientů uskutečněn silami a
prostředky Armády České republiky.
Klíčová slova: Hromadná autonehoda mimo území ČR, sekundární armádní letecký
MEDEVAC, spolupráce civilního a armádního sektoru, Standardní oper ační postup Armády
České republiky

ABSTRACT
MEDEVAC – Croatia bus accident
The case report addresses the secondary air transport of patients–citizens of the Czech
Republic injured in the bus accident in Croatia. As the number of patients and the character of
injuries were beyond the capabilities of civilian and commercial medical services of the Czech
Republic, the air transport of the patients had to be accomplished by the means of the Armed
Forces of the Czech Republic.
Keywords: Lar ge-scale traffic accident outside CR, secondar y militar y airborne MEDEV AC,
cooperation of civilian and military sectors, standard operating procedure of the Arm ed Forces
of the Czech Republic
popisuje problematiku hromadného neštěstí zejména
v jeho iniciální fázi a poukazuje na možnost
implementace Standardních operačních postupu při
MASC AL (Mass Casualty Plan) a MEDEVAC
(Medical Evacuation) Armády České republiky
(AČR) k minimalizaci problémů při nutnosti
sekundárního transportu velkého množství raněných
do zdravotních zařízení v ČR.

1. ÚVOD
Problematika sekundárního leteckého transportu
prováděná lege artis musí vždy splňovat zásadu
benefitu pacienta převyšující rizika a dále
bezpečnosti pro pacienta i ošetřující a letecký
personál. V mírových podmínkách jsou tato kritéria
zpravidl a dodržena. Odlišná situace však může nastat
při hromadných neštěstích v mírovém životě,
terorismu a bojové činnosti. V těchto případech bývá
velmi obtížné rozhodování o časování a způsobu
transportu raněných do místa definitivního ošetření.
Mnohdy pak z těchto důvodů může riziko převyšovat
benefit. Jako jeden z typických příkladů těchto
situací může být automobilové hromadné neštěstí,
kdy jsou kvalitativně i kvantitativně překročeny
kapacit y místních zdravotních zařízení.

3. DISKUSE
I přes iniciální problémy ve spolupráci mez AČR a
civilním českým a chorvatským sektorem Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR),
zdravotnická zařízení v Chorvatsku se podařilo za
aktivního přispění všech zúčastněných stran velmi
rychle transponovat organizaci a průběh MEDEVAC
28 raněných do standardizovaných postupů Armády
České republiky. Tato akce ukázala některá pozitiva i
negativa, která byla rozebrána formou debriefingu za
účasti čelních představitelů MZV ČR a AČR.

2. KASUISTIKA
V příspěvku jsou popsány dva odlišné průběhy
leteckých transportů celkem 28 raněných občanů
České republiky z Chorvatska do vlasti. Autor
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Již před vysláním letounu AČR pokud je možné

Pozitiva
•

Připravenost
událostem

AČR

k

mimořádným

Plně funkční
•

Stálé operační centrum AČR

•

Standardní
MEDEVAC

•

Regionální prvky vojenské lékařské služby
první pomoci (Brno, Praha)

•

•

operační

postup

AČR

Trauma plány Vojenské nemocni ce Brno a
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské
fakultní nemocnice Praha

Vyslání
rekognoskačního
týmu
AČR
s podporou pracovníků M ZV ČR na místě

•

TR IAGE a posouzení a eliminace rizik
transportu

•

Požadavek
na
odsunovou
kapacitu,
personální a materiální vybavení mise

•

Specifikace t ýmu MEDEV AC

•

Požadavek
na
profil
a
zdravotnických zařízení v ČR

•

Definice potřeby odsunových prostředků
v ČR (kapacita, personální a materiální
vybavení)

•

Fakultativně
součinnost
s místní
a
vojenskou policií (obdoba Mass Casualty
Plan v podmí nkách polní nemocnice)

•

Komunikace s médií a public relations
určenou kompetentní osobou neodkladně

•

Eliminace zásahů do přípravy a průběhu
mise nekompetentními osobami

Centrum letecké záchranné služby AČR

Negativa
•

•

Nejasná definice aktivace prvků AČR
civilními složkami

MEDEVAC 1 (31.hod po nehodě)
•

Neznalost přesného počtu raněných

•

Neznalost profilu poranění

•

Absence „points of contacts“

•

Public relations (nepřesné informace)

kapacitu

Na základě debriefingu byla vytvořena stálá
pracovní skupina na úrovni MZV, MV a
Ministerstva obrany - Generální štábu AČR,
která již na místě definovala možné způsoby
rozhodovacího algoritm u, kom unikace a aktivace
jednotlivých prvků.

4. ZÁVĚR
V rámci debriefingu vrcholných představitelů MZV,
Ministerstva vnitra (MV) ČR a AČR zorganizované
k vyhodnocení této akce bylo doporučeno
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Účinnost nereaktivních dekontaminačních směsí na
bázi detergentů při odmořování kůže zasažené
yperitem – in vivo studie na modelu laboratorního
potkana
Jan Misík 1 , Jiří Cabal1 , Růžena Pavlíková 1 , Kamil Kuča1,2
1

Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
2

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
misik@pmfhk.cz

ABSTR AKT
Bojové chemické látky (BChL), pesticidy a průmyslové chemikálie představují vážné riziko
nejen pro účastníky válečných konfliktů, ale i pro civilní obyvatelstvo, např. při zneužití těchto
látek teroristickými organizacemi nebo při průmyslových haváriích. V této studii přinášíme
přehled dekontaminační účinnosti komerčně produkovaných dekontaminačních směsí na bázi
detergentů (NeodekontT M , ArgosTM , DermogelTM a FloraFreeT M), které byly navrženy k masové
dekontaminaci civilního obyvatelstva v případě hromadné katastrofy. Principem dekontaminace
bylo smývání modelové BChL (yperit) ze zamořeného povrchu (kůže experimentálního zvířete).
Účinnost jednotlivých směsí byla hodnocena dekontaminačním indexem (PR – protective ratio;
poměr střední smrtné dávky bez odmoření ku střední smrtné dávce po odmoření). Z testovaných
směsí bylo nejlepšího výsledku dosaženo s prostředkem ArgosT M (PR = 5.7).
Klíčová slova: tenzidy, yperit, hromadná dekontami nace

ABSTRACT
Effectiveness of non-reactive decontamination detergent mixtures in
decontamination of skin preexposed to topical sulphur mustard
Chemical Warfare Agents (CWA), pesticides and industrial chemicals represent health risk for
both, military and civilian persons, during warfare, terrorist attacks and industrial disasters. In
this study, we focused on commercial decontamination detergent means (Neodekont TM , ArgosTM ,
DermogelTM a FloraFreeT M ) designed for mass casualty scenarios. Decontamination was
carried out on the principle of wash-out of contaminant (sulphur mustard) from the surface
(skin of experimental animal). The effectiveness of each mean was established using protective
ratio (PR - non-decontaminated median lethal dose / decontaminated median lethal dose). The
best result was achieved using mean ArgosT M (PR = 5.7).
Keywords: Tensides, sulphur mustard, m ass decontamination
V AČR
je
problematika
odmořování
osob
zasažených BChL řešena prostředky individuální
dekontaminace (např. i ndividuální protichemický
balíček IPB-80). Tyto prostředky vykazují dobrou
účinnost,
vyžadují však odborné zacházení.
V případě zásahu u hromadné katastrof y jsou
účastníky procesu dekontaminace civilisté, kteří
nejsou v této oblasti poučeni. Prostředky individuální
ochrany tedy nejsou příliš vhodné pro hromadnou
očistu. Namísto reaktivních dekontaminačních směsí
se v případě hromadné očisty více uplatňují směsi

1. ÚVOD
BChL a ostatní toxické chemikálie jsou potenciálně
zneužitelnou zbraní hromadného ničení. Z historie je
známo několik incidentů, v nichž byly tyto látky
použity proti civilnímu obyvatelstvu. Příkladem
může být japonská sekta Aum Shinrikyó, která
v několika
útocích
použila
proti
civilnímu
obyvatelstvu nervově paralytické látky ze skupiny
organofosfátů – sarin a VX.
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1) klasickou metodou stanovení střední smrtné dávky
(LD 50 , mg.kg-1 ). Stejné m nožství zvířat bylo poté
použito ke stanovení dekontaminační účinnosti
jednotlivých směsí. Další skupina byla použita jako
kontrolní, ve které byla zvířata odmořena pouze
destilovanou vodou.

nereaktivní, u kterých nehrozí riziko poškození
zdraví při neodborné manipulaci. Nereaktivní směsi
pracují na principu smývání chemických látek
s povrchu těla. Dále je potřeba přihlédnou k celé řadě
psychologických aspektů, především k vlivu stresu a
paniky. Proces hromadné dekontaminace by proto
měl být pokud možno co nejjednodušší a blízký
běžným každodenním úkonům, tak aby bylo možné
očekávat dobrou spolupráci dekontaminovaných
osob.
Tento
požadavek
nejlépe
splňují
dekontaminační zařízení typu hromadných sprch.

Zvířata byla fixována na speci álních podložkách a
byla jim oholena hřbetní část těla (5x5 cm). Yperit
byl aplikován na oholený hřbet v několika různých
dávkách ( viz tab. 1). Dekontaminace byla provedena
po uplynutí doby dvou minut deseti pravidelnými
tahy bavlněným tamponem smočeným v 5% vodném
roztoku daného dekontami načního prostředku při
laboratorní teplotě. Dekontaminovaná oblast byla
poté vysušena dalším kusem tamponu, zvířata byla
uvolněna z podložek a vrácena zpět do chovných
klecí k pozorování. Po následujících 20 dní byla
zaznamenávána celková kondice zvířat, váhový
úbytek a počet úhynů v jednotlivých skupinách.
Účinnost dekontaminace byl a poté vyjádřena pomocí
dekontaminační ho indexu (poměr mezi LD50 po
odmoření a LD 50 bez odmoření).

V této studii byly testovány čtyři komerčně
produkované směsi na bázi detergentů, navržené pro
využití v hromadných sprchách jako dekontaminační
prostředky. Vodné roztoky směsí (5%) byl y srovnány
při odmoření zpuchýřující látky yperit, jejíž hlavní
toxický účinek spočívá v poškození DNA.

2. METODIKA
Experimentální zvířata (potkani kmene Wistar,
samci ̴ 200 g) byla rozdělena do skupin po šesti
jedincích. Čtyři skupiny byly použity pro stanovení
perkutánní toxicity neř eděného sirného yperitu (obr.

S
Cl

Cl

Obr. 1. Chemická struktura sirného yperit u

Tab. 1. Akutní toxic ita ype rit u a účinnost dekontaminace pomocí směsí detergentů vyjádřená indexem
dekontaminace (PR).
látka

YPERIT

akutní
toxicita

efektivita dekontaminace
dekontaminant

Argos

LD 50

Dermogel FloraFree

55.7

32.4

Neodekont

voda

32.4

19.8

26.5

9.8

dolní meze

33.2

14.4

14.4

0.95

2.4

5.9

horní meze

147.8

52.8

52.8

34.5

49.8

13.6

PR

5.7*

3.3*

3.3*

2.0

2.7

ztráta tělesné hmotnosti (obr. 2). Maximální váhový
úbytek byl patrný pátý den. Dále se objevila
hematurie, zhoršení kvality srsti a respirační infekce.
K úhynům docházelo mezi třetím a pátým dnem po
aplikaci látky.

3. VÝSLEDKY A DISKUSE
Zvířata i ntoxikovaná yperitem vykazovala známky
toxicity až po několika hodinách od aplikace látky.
K prvním příznakům patřilo mírné zarudnutí a otok
v místě aplikace. Puchýře se objevily po třech až pěti
dnech a jejich rozměr y odpovídaly ploše aplikace
látky. Postupně docházelo k tvorbě krust a hojení lézí
formou jizvy v průběhu 20 dní u přeživších zvířat.
Pozorovaná perkutánní LD50 yperitu byla stanovena
na 9.83 (5.87 – 13.63) mg.kg-1 . Hlavním příznakem
provázejícím toxický účinek yperitu byla výrazná

Ve
skupině dekontaminovaných
zvířat bylo
zaznamenáno zvýšené přežívání i při aplikaci vyšších
dávek yperitu (tab. 1). Charakter kožních lézí byl
poněkud odlišný, díky provedené dekontaminaci
vykazovaly puchýř e difúzní charakter a nezasahoval y
do hlubších vrstev kůže, jako u neodmořených zvířat.
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Ačkoliv nebylo dosaženo vysokého stupně ochrany,
lze považovat uvedené dekontaminační prostředky za
uspokojivé pro provedení prvotního zásahu na místě
hromadné katastrof y. Především přípravek Argos T M
by měl být dále testován pro dekontaminační
účinnost, např. také s ohledem na časové zpoždění,
které může být v případě hromadných katastrof i
několik desítek minut. Další možností je hledání
alternativ k vodným roztokům – např. použití
„suché“ cest y dekontami nace pomocí absorpčních
látek (např. desprach).

Nejlepší dekontaminační účinnosti bylo dosaženo
s prostředkem Argos T M (tab. 1), následoval y
přípravky Dermogel T M a FloraFreeT M (PR = 3.3).
Nejméně účinný byl N eodekontT M (PR = 2.0), jehož
dekontaminační index byl dokonce nižší, než
dekontaminační index destilované vody (PR = 2.7).
V boji proti sirnému yperitu je většinou použití
jediného v úvahu připadajícího antidota (natrium
thiosulfát) značně problematické. Post-expoziční
dekontaminace tedy zůstává nejdůležitější formou
ochrany. Dekontaminační směsi na bázi detergentů
vykázaly dle očekávání střední stupeň ochrany (PR =
2-5) jak již bylo dříve u nereaktivních detergenčních
směsí prokázáno [Bjarnason et al. 2008, Braue et al.
2011].
270

5 mg.kg-1
10 mg.kg-1
15 mg.kg-1
20 mg.kg-1
kontrola

250
6

váha (g)

230
3

210
6

6

190

6

1

3

6

170

3
5
1

150

3

6

1

3
1

1

130
0

5

10

15

20

25

čas (dny)
Obr. 2. Váhový úbytek potkanů intoxikovaných různými dávkami yperit u. Kontrolní skupině (n = 6) byl
aplikován fyziologický roztok. Č ísla u datových bodů označují počet přežívajících jedinců v dané skupině.
Jsou uvedeny průměrné hodnoty ± S.E.M.
Decontamination Kit, 0.5% bleach, 1% soapy
water, and Skin E xposure Reduction Paste
Against C hemical Warfare Agents, Part 2: Guinea
pigs challenged with soman. Cutan Ocul Toxicol
2011, 30, 29-37.
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Záchranné práce po zemětřesení a tsunami
v Japonsku 2011 – zkušenosti japonských lékařů
Vlasta Neklapilová
Informační středisko medicíny katastrof,
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno
v.neklapilova@unbr.cz

ABSTR AKT
Dne 11. března 2011 ve 14.46 hod. udeřilo u východního pobřeží ostrova Honšú zemětřesení o
síle 9.st. Richterovy stupnice, následované obří vlnou tsunami o průměrné výši 13-15 m (místy
až 38 m). Zemětřesením a vlnou byla poškozena také jaderná elektrárna Fukushima 1, kde
postupně došlo k výbuchu vodíku a uniku radiace. Při katastrofě zahynulo 15780 osob, 6114
lidí bylo poraněno a 2814 pohřešováno. Téměř všichni zemřelí a pohřešovaní zahynuli vlivem
obří vlny tsunami. Kvůli poškození JE Fukushima 1 vyhlásila japonská vláda ještě v den
katastrofy 11.3.2011 stav ohrožení. Pracovníci Japonské Lékařské školy se dozvěděli o
problémech nemocnice Kyoritsu v Iwaki. Snahy uskutečnit transport kriticky nemocných
pacientů této nemocnice oficiální cestou pomocí celostátních týmů lékařské pomoci po
katastrofě (DMAT) nebyly úspěšné. Pracovníci JLŠ se rozhodli transportovat pacienty sami, do
8 nemocnic v Tokiu bylo převezeno během 5 dní 15 pacientů.
Klíčová slova: katastrofa - únik radioaktivních škodlivin - lékařská pomoc

ABSTRACT
Rescue activities after earthquake and tsunami in Japan 2011
– experience of Japanese physicians
On March 11, 2011, at 14.46 JST, the great earthquake (9.0 Richter scale) struck the east part
of Honshu island in Japan, followed by the large tsunami (13-15 m, partly even 38 m high).
According to information of Japanese authorities, 15780 people was killed, 6114 injured and
2814 missing during this disaster, almost all deaths were caused by tsunami. The nuclear
power plant Fukushima 1 (Daiichi) was damaged, too. The Japanese government declared the
nuclear emergency on March 11, 2011. Physicians from the Nippon Medical School were
informed about difficult situation of Iwaki Kyoritsu Hospital. The evacuation of critically ill
patients by official way with help of Disaster Medical Assistance Teams was not possible. For
these reasons, the physicians of the Nippon Medical School decided to evacuate these patients
themselves, 15 critically ill patients were transported to 8 hospitals in Tokyo during 5 days. So,
the collapse of the Iwaki Kyoritsu Hospital was avoided.
Keywords: disaster – radioactive hazard r elease – medical support

1. ÚVOD

Při katastrofě zahynulo dle japonských zdrojů 15780
osob, 6114 lidí bylo poraněno a 2814 pohřešováno.
Téměř všichni zemřelí a pohřešovaní zahynuli
vlivem obří vlny tsunami.

Dne 11. března 2011 ve 14.46 hod. místního času
udeřilo u východního pobřeží japonského ostrova
Honšú zemětřesení o síle 9.st. Richterovy stupnice,
následované obří vlnou tsunami, která někde
dosahovala výše až 38 m. Zemětřesením a vlnou
byla poškozena také jaderná elektrárna Fukushima 1,
kde postupně došlo k výbuchu vodíku a uniku
radiace.

Ještě v den katastrofy (11.3.2012) vyhlásila japonská
vláda stav ohrožení po jaderné havárii v jaderné
elektrárně Fukušima 1 poškozené vlnou tsunami. Asi
3000 obyvatel okolí elektrárny v prefektuře
Fukušima bylo vyzváno k evakuaci. Vládní tajemník
vyzval k evakuaci obyvatele žijící v okruhu 3 km od
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byli by ohroženi na životě. Pracovníci JLŠ se
pokusili organizovat evakuaci pacientů oficiální
cestou, např. využitím týmů pro pomoc při
katastrofě (DMAT), Iwaki však nespadalo do 30 km
evakuační zóny, takže týmy DMAT zde nemohly
zasahovat. Navíc vedení města Iwaki nechtělo
pomoci s evakuací kvůli nepravdivým obavám, že je
město
radioaktivně
zamořeno.
Nakonec
se
pracovníci JLŠ rozhodli část pacientů transportovat
vlastními silami, proto kontaktovali kolegy v Tokiu,
aby připravili pro evakuované pacienty lůžka
v nemocnicích. S evakuací se začalo 17.3.2011, mise
se účastnili pouze lékaři, kteří sami řídili sanitní
vozy a během 5 dnů převezli 15 pacientů do
8 tokijských nemocnic. Díky této akci bylo možno
snížit počet nejtěžších pacientů a tím ulevit
nemocnici Kyoritsu v Iwaki. Tím se podařilo i
nadále zvládnout péči o ostatní pacienty a provoz
této nemocnice udržet.

elektrárny a lidé žijící v okruhu 10 km neměli
opouštět budovy. Jaderné elektrár ně př estalo
fungovat chlazení a 12.3.2011 byly v jejím okolí
zachyceny stopy radioaktivního cesia a jódu. Když
se problém y vyhrotil y výbuchem vodíku v pr vním
reaktoru, vyzval předseda japonské vlády k evakuaci
obyvatelstvo žijící ve 20 km okruhu od jader né
elektrárny Fukušima 1 (Daiiči) a v 10 km okruhu od
sousední Fukušima 2 (Daini). K dalšímu výbuchu
vodíku ve třetím reaktoru JE Fukušima 1 došlo
14.3.2011, 11 osob bylo poraněno. Tehdy předseda
vlády vyzval obyvatelstvo žijící 20 – 30km od této
elektrárny, aby nevycházelo z budov.
Za těchto okolností i obyvatelé Iwaki, které je od JE
Fukušima 1 vzdáleno přes 50 km, začali z města
odjíždět, a tím ztížili zásobování pro zbylé občany.
V místní nemocnici K yoritsu začaly docházet
zásoby. Jedinou cestou pro každodenní zásobování
potravinami a pro dopravu léků a zdravotnického
materiálu byl y silnice, ale řada řidičů kvůli falešným
informacím o radioaktivní kontaminaci odmítala do
města zajíždět. Tehdy Japonská lékařská škola (JLŠ)
nabídla nemocnici v Iwaki pomoc. Článek popisuje
postup týmu z JLŠ a nutnost překonávat
byrokratické
překážky
při
dodávkách
zdravotnického materiálu a léků, poskytování péče a
evakuaci hospitalizovaných pacientů.

3. DISKUSE
Pomocná akce v Iwaki byl a úspěšná, otázkou však
zůstává, proč byla vůbec potřeba. Přednosta
urgentního oddělení nemocnice Kyoritsu se s žádostí
o pomoc obrátil nejprve na celostátní vedení
záchranných J-DMAT týmů při ministerstvu
zdravotnictví, práce a sociálních věcí. Tento úřad se
snažil pomoci, protože nemocnice Kyoritsu je ve své
oblasti stěžejní a leží nedaleko evakuované zóny.
Proto bylo důležité, aby zde byl provoz nemocnice
nenarušen. Vedení J-DM AT proto nejpr ve navrhlo,
aby záchranné t ým y pomohl y nemocnici evakuovat,
nakonec dostaly přednost zásahy těchto týmů na
pomoc nemocnicím v evakuované 30 km zóně. Tato
opatření se řídila vzdáleností jednotlivých nemocnic
od JE Fukušima 1, nikoli jejich důležitostí v rámci
postižené oblasti.

2. LÉKAŘSKÁ POMOC V IWAKI
O tíživé situaci nemocnice Kyoritsu v Iwaki
informoval vedení Japonské lékařské školy (JLŠ) emailem dne 15.3.2011. Ředitel nemocnice psal
o ubývajících zásobách zdravotnického materiálu a
o výzvě k evakuaci obyvatel mladších 40 let. Tím
došlo ke snížení počtu ošetřujícího personálu, který
pak nestačí poskytovat adekvátní péči pacientům.
Oznamoval dále, že lékárny ve městě jsou zavřené a
v nemocnici se začíná projevovat nedostatek léčiv.
Nemocnice nemůže provádět chirurgické zákroky,
dokonce ani apendektomie. Také dodávky vody jsou
problémem a neexistuje plán na jejich obnovu.

Když se pracovní ci JLŠ dozvěděli, že pomoc
J-DMAT týmů nebude možná, požádali hasičský
sbor v Iwaki o svolení k použití jejich sanitních vozů
k transportu pacientů. Vedení hasičského sboru
vyjádřilo pochopení, sanitní vozy však neuvolnilo
z obav, že při podpoře této evakuace budou posíleny
fámy o radioaktivním zamoření města. V zhledem
k těmto dilematům, které státní a místní úřady při
katastrofě musely řešit, neposkytly nemocnici při
evakuaci pomoc.

Další
nemocnice
už
kvůli
nedostatečnému
zásobování těmito základními potřebami př estaly
poskytovat
služby
am bulantním
pacientům
(i hemodialýzu). Hasiči nestačí reagovat na nouzová
volání, jejichž počet stoupá. Přednosta urgentního
oddělení nemocnice Kyoritsu požádal o pomoc při
zajištění dodávek vody, léků, potravin, pohonných
hmot, o pomoc zdravotníků a evakuaci asi 300
hospitalizovaných pacientů.

Proto se pracovníci JLŠ rozhodli provést evakuaci
sami, akce byla nazvána „Mise Tomodachi“.
Naštěstí měli k dispozici multifázovou privátní síť
vč. informačního systému oddělení urgentní a
kritické péče nemocnice při JLŠ. Pomocí informační
sítě byly kontaktovány i další nemocnice v Tokiu a
blízkém okolí. Byly připraveny také sanitní vozy pro
přepravu pacientů. „Mise Tomodachi“ začala asi 10
hodin od rozhodnutí o její nutnosti a trvala 5 dní,
podíleli se na ní zdravotničtí pracovníci privátních
pracovišť JLŠ.

Vedení JLŠ se rozhodlo nejprve zhodnotit situaci na
místě, prof. Yokota přijel do Iwaki 16.3.2011. Ještě
večer hovořil s ředitelem a přednostou urgentního
oddělení a společně zhodnotili stav asi 200
hospitalizovaných pacientů. Vybrali jako prioritní
pro transport pacient y s nutností ventilační podpory,
protože v případě úřady vyhlášené okamžité
hromadné evakuace by nemohli být evakuováni a
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4. ZÁVĚR

Podpora spolupráce a vytvoření sítě part nerů mezi
institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a
veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny,
medicíny
katastrof
a
hromadných
neštěstí,
CZ.1.07/2.4.00/17.0113.

Při zpětném pohledu lze zvažovat, že by měly
podobnou akci provádět státní či místní úřady a mít
také vytvořeny postupy pro tyto situace. Je ale také
vhodné mít připraven i záložní způsob řešení těchto
složitých situací, podobně jako pomoc privátní
Japonské lékařské školy, kterým by se pružně zajistil
postup v případě neočekávaných vel kých katastrof.
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Traumateam ČR opět v akci - cvičení MAAFEX 2012
Petr Nestrojil, Lenka Slavíková
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno, Brno - Bohnice
petr.nestroji@fnbrno.cz

ABSTR AKT
Traumateam ČR (TT ČR) je mobilní tým, jehož dominantním úkolem je poskytování urgentní
ambulantní traumatologické, chirurgické a specializované medicínské péče poraněným a
postiženým přímo na místě mimořádné události nebo katastrofy, případně v její těsné blízkosti.
TT ČR je personálně, materiálně i technicky vybaven podle Úředního věstníku EU č.
2008/73/ES, Euratom – „Civil Protection“ o civilní ochraně, jako modul č. 7 - předsunutá
zdravotnická jednotka.TT ČR byl primárně vytvořen v roce 1987 v Úrazové nemocnici v Brně
pod vedením MUDr. Petra Zelníčka, CSc. a na základě Věstníku MZ ČR č. 6/2008 při přesunu
TC byl TT ČR v roce 2010 znovu vytvořen v TC FN Brno – Bohunice. V červnu 2012 se TT ČR
zúčastnil cvičení MAAFEX 2012, které prověřilo jeho akceschopnost. V náročných podmínkách
likvidace následků zemětřesení se TT ČR plně osvědčil a prokázal svoje kvality při příjmu,
vyšetření a ošetření poraněných a postižených.
Klíčová slova: Traumateam ČR – modul č. 7 – cvičení M AAFE X – zemětřesení - činnost TT
ČR

ABSTRACT
Traumateam Czech Republic in Action – Exercize MAAFEX 2012
Traumateam Czech Republic (TT CR) is a mobile team and his role is emergency trauma,
surgery and specialized medical help for injured on the place of the disaster. TT CR has
personal, material and technical equipment after Official Bulletin EU Nr. 2008/73/ES, Euratom
– „Civil Protection as a modul Nr. 7 – advanced medical unit. TT CR was performed in 1987 in
Traumatological Hospital in Brno by Dr. Med. Petr Zelníček, CSc. and in 2012 was restore in
University Hospital Brno – Bohunice. TT CR was in juni 2012 on the exercize MAAFEX 2012,
where was her action readiness tested. In heavy conditions after earthquake TT CR proved her
quality in medical examination and treatment of injured and affected patients on the disaster
site.
Keywords: Traumateam Czech Republic – advanced medical unit – exercise M AAFEX –
earthquake – TT CR activitie

1. TRAUMATEAM

·

Traumateam České republiky je vytvořen jako
modul č. 7 – dle Rozhodnutí komise EU – Euratom
– „Civil Protection“, jako předsunutá zdravotnická
jednotka.
Náplň
práce
jednotky he
dána
Rozhodnutím komise EU Euratom.
Jednotka je
nasazena na místě hromadného neštěstí, mimořádné
události nebo katastrofy a je vybavena materiálem a
prostředky pro činnost po dobu 2 týdnů na místě
nasazení. Úkolem jednotky je urgentní ošetření
postižených a poraněných:
·
·

příjem a třídění poraněných a postižených
ambulantní ošetření menších poranění
následné ambulantní kontroly

·

stabilizace celkového stavu postižených a
poraněných
příprava k odsunu a přesun k definitivnímu
ošetření do místního zdr avotnického zařízení
nebo nejbližší zdravotnické jednotky (polní
nemocnice apod.).

TT ČR úzce spolupracuje s HZS hl. m. Praha a
příslušníci HZS zajišťují logistiku TT ČR. Jedná
se o:
·

a
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týlové zajištění – technické (obsluha topných a
elektrických agregátů, zajištění osvětlení tábory,
hygiena, stravování a ubytování
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·

vysílačky předávají navzájem, čímž je zajištěna
kontinuita pohotovostní služby. Pohotovost pro
hlášení přísunu poraněných a postižených v nočních
hodinách pro drží 1 lékař, 1 NLZP z příslušné směny
a 1 člen HZS. V případě přísunu poraněných jsou
pracovníci
příslušné
směny
mobilizováni
vysílačkami a neprodleně se dostaví na svá
pracoviště.

záchranářské zajištění – pomoc při ošetřování a
transportu poraněných a postižených uvnitř
jednotky.

Personální obsazení modulu č. 7 tvoří celkem 23
zdravotnických pracovníků:
·
·
·

13 lékařů a 10 NLZP
Práce je rozdělena do 2 směn, každá má 6 lékařů
a 5 NLZP
Střídání směn je dle aktuální činnosti jednotky,
zpravidla během dne po 4 hodinách a v noci po
6 hodinách.

TT ČR – modul č. 7 :
·
·

Komunikace mezi jednotlivými pracovišti a členy
TT CR je pomocí vysílaček. Vysílačkami jsou
během denních směn vybavení vedoucí lékaři
jednotlivých pracovišť a vedoucí lékař. V rámci
nočních směn jsou všichni pracovníci příslušné
směny vybaveni vysílačkami a při předávání směn si

·
·
·

Pracoviště – 7 stanů:
Triage (příjem a třídění poraněných a
postižených)
Zelený vstup – ambulance I a II – lehce
poranění
Žlutočervený vstup – IMP I a II – středně těžce
a těžce poranění
Odsun a sklad

zdravotníci - celkem 23
vedoucí lékař (zástupce
velitele jednotky)
6 lékařů + 5 NLZP v 1
směně (2 sm ěny)
HZS – celkem 8 (11)
velitel jednotky
1 styčný důstojník (2)
6 záchranářů (8)

Obr. č. 1 : Schéma a personál modulu č. 7

Obr. č. 2 : Modul č. 7 rozvinutý
zúčastnily složky IZS Karlovarského kraje, jednotky
dobrovolných hasičů a další složky.

2. CVIČENÍ MAAFEX 2012
Cvičení MAAFEX 2012 proběhlo ve dnech 21. – 23.
06. 2012 v oblasti Karlovarského kraje a cvičení se

33

38

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicína katastrof

Místo cvičení:

další příjem postižených a současně i dostavba
jednotky - 2 zdravotnické stany, týlové stany, stan
velení a hygienická zařízení.

Teplá u Mariánských lázní, bývalá továrna JITON A
Teplá

Činnost TT ČR v nočních hodinách 22.06.2012 23.06.2012
: V době od 18,00 hod. do 09,30
hod. pokračoval příjem poraněných a postižených a
tým pracoval ve směnách. Dne 23.06.2012 v 10,00
hod. bylo cvičení ukončeno. Od 10,15 hod. do 14,30
hod. následovalo balení jednotky a v 15,00 hod.
odjezd ze cvičení přes Prahu do Brna.

Námět cvičení:
Dne 20.06.2012 ve večerních hodinách zemětřesení
s magnitudou 7,5 v hloubce cca 1,5 km s epicentrem
6 km JZ od města Teplá (země Teplau ). Následkem
zemětřesení došlo k narušení hráze blízké přehrady a
rybníku. Přívalová vlna způsobila výrazné škody na
budovách, silniční a železniční síti, dochází
k výpadkům dodávky elektrické energie a tepla.
Pohřešují se stovky osob, je ohrožen domov pro
seniory. Vzhledem k rozsahu postižení vyžádána
mezinárodní pomoc: nasazení TT ČR.

Jednotlivá pracoviště plnila své úkoly nepřetržitě
a činnost TT ČR ukazuje následující tabulka:
činnost TT ČR
nepřetržitě 23 hodin
ošetřeno celkem
133
lehce poranění - zelení
70
středně-těžce a těžce poranění
- žluto - červení
63
přes triage prošlo
90
úmrtí
7
za první hodinu
10 těžce a 15 lehce
25
za první dvě hodiny
15 těžce a 25 lehce
40

Obr. č. 3: Lokalita cvičení MAAFEX 2012
Průběh cvičení:
Mobilizace členů TT ČR proběhla dne 21.06.2012
v 09,50 hod. obvyklým způsobem cestou SMS
EMOFF. Byla vyhlášena mobilizace TT ČR a sraz
všech členů mise do 60 minut od vyhlášení
mobilizace.
Následovala
příprava
materiálu,
lékařská prohlídka a vybavení členů osobními věcmi
a pomůckami pro misi. Čas odjezd na letiště
(základna HZS Zbiroh) byl stanoven na 18,00 hodin.
Ve 21,30 hod. byl nástup TT ČR a jednotky HZS hl.
m. Praha, přečten rozkaz o nasazení na humanitární
misi do země Teplau a v čase 22,30 hod. - 05,00
hod. let do Řecka, odkud od 06,30 hod. přeprava
nákladními automobily a autobusem do Teplau. Dne
22.06.2012 v 09,15 hod. příjezd na hranice Teplau,
výstup z EU a celní odbavení jednotky. V 09,45 hod.
přihlášení na OSOCC, kde vzneseny požadavky na
dodávky vody, PHM pro centrály a topení a
požadavky na odsun poraněných. V čase 0945hod. –
10,15hod. proběhla rekognoskace terénu a vyhledání
místa pro výstavbu jednotky. Výstavba jednotky
byla zahájena 10,15 hod. a v 11,15 hod. bylo
dostavěno a vybaveno prvních 5 stanů (základních)
jednotky a vyhlášení pohotovosti pro příjem
poraněných a postižených. V době od 11,18 hod. 13,15 hod. proběhlo ošetření prvních poraněných,
celkem 40 (15 červených a 25 zelených) a
s maximálním nasazením pracovalo 18 členů TT
ČR. V další fázi od 13,15 hod. - 18 hod. probíhal

Obr. č. 4: Agresivní postižený

Obr. č. 5: Pretriáž

34

39

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicína katastrof

Obr. č. 9: ošetření poraněného na ambulanci
intermediární péče

Obr. č. 6: Triage

Obr. č. 10: Osvětlení tábora

Obr. č. 7: Zelený vstup – ambulance

Obr. č. 8: Žluto-červený vstup – Jednotka
intermediární péče

Obr. č. 11: Stravování
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3. ZÁVĚR
Cvičení MAAFEX důkladně prověřilo psychickou i
fyzickou odolnost členů TT ČR,- mobilitu TT ČR
při nasazení na misi, odbornou, technickou i
materiální připravenost celé jednotky - TT ČR +
HZS hl. m. Praha.
Cvičení MAAFEX prokázalo dobrou připravenost
TT ČR pro nasazení na mezinárodní humanitární
mise.

Obr. č. 12: Jednotka intermediární péče po noční
práci

Obr. č. 16: Traumateam ČR na cvičení MAAFEX
společně s ředitelem FN Brno MUDr. Romanem
Krausem, MBA

Obr. č. 13: Úklid stanu

4. INFORMACEOAUTORECH
Prim. MUDr. Petr Nestrojil,
CSc., narozen 1952, absolvent LF
JEP v Brně v roce 1977. Praxe
v úrazové chirurgii, 1976 – 1983
– II. chirurgická klinika LF UJEP
a FN Pekařská 53 Brno, 1983 –
2008 – Úrazová
nemocnice
v Brně, 1997 – 2008 vedoucí
lékař základny traumatologie v Úrazové nemocnici
v Brně, 2008 – dosud Klinika úrazové chirurgie LF
MU a TC FN Brno, zástupce přednosty kliniky,
primář traumacentra. Specializační atestace I. a II.
stupně z chirurgie, atestace z traumatologie. 1987 –
2008 zástupce vedoucího lékaře Traumateamu ČR,
2005
vedoucí
lékař
Traumateamu
v rámci
humanitární mise v Pákistánu, 2010 – dosud –
vedoucí lékař Traumateamu ČR. Absolvované
humanitární mise: 1987 – Nikaragua, 1989 –
zemětřesení Arménie, 2005 – zemětřesení Pákistán.
Zástupce předsedy výboru ČSÚCH ČLS JEP, člen
ČSÚCH ČLS JEP, člen AO TR AUMA, lektor a
instruktor AO kurzů.

Obr. č. 14: Balení stanu

Obr. č. 15: Přeprava materiálu
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Cvičení IZS Libereckého kraje Ralsko 2012
Veronika Podubská, Martin Beneš
1

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Husova 976/37, 460 01 Liberec 1
2

referát krizové připravenosti

podubska@zzslk.cz, benes@zzslk.cz

ABSTR AKT
Cvičení složek IZS Libereckého Kraje „Ralsko – červen 2012“, Prostředky pro týlové zabezpečení
činnosti zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje při dlouhodobém nasazení mimo vlastní
základny. Možnosti využití jako mobilní ošetřovny, zajištění nouzového přístřeší postižených osob,
mobilní pracoviště krizového štábu ZZS LK a zázemí pro zasahující složky IZS při mimořádných
událostech s delší dobou zásahu.
Klíčová slova: Soběstačnost zdravotnického odřadu, mobilní předsunutá zdravotnická jednotka

ABSTRACT
Practical exercise of Integrated rescue system of Liberec region
in Ralsko 2012
Practical exercise of Integrated rescue system of Liberec region in Ralsko – June 2012,
Logistic resources for Medical rescue service of Liberec region while long-term action outside
own base station.Possibilities of usega as mobile infirmary, usage as emergency shelter for
affected people, mobile work office for the crisis staff of Medical rescue service of Liberec
region and mobile base for different segments of Integrated rescue systém during extraordinary
incident with long-term action.
Keywords: Self-sufficiancy of the medical detachment unit, mobile medical unit
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Bezodkladné pohřební služby
– Polní kontejnerová márnice
Michal Potáč, Petr Witt
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzit y obrany, Katedra organizace vojenského zdravotnictví,
Třebešská 1575, Hradec Králové, 50001
potac@pmfhk.cz, witt@pmfhk.cz

ABSTR AKT
Článek pojednává o problematice uložení lidských pozůstatků při mimořádné události velkého
rozsahu s možností využití Polní kontejnerové márnice používané zdravotnickou službou
Armády České republiky.
Klíčová slova: bezodkladné pohřební služby, polní kontejnerová márnice

ABSTRACT
Urgent funeral services – portable morgue unit
This article deals with the issue of human remains store in a large-scale incident using the
portable morgue unit utilized by the Medical Service of the Czech Armed Forces.
Keywords: urgent funeral ser vices, portable morgue unit

1. ÚVOD

2. ULOŽENÍ TĚL ZEMŘELÝCH OSOB

Při řešení mimořádné události s velkým počtem ztrát
na lidských životech se dostává velmi často do
popředí problém, jak a kam důstojně a za dodržení
základních hygienických pr avidel uložit lidské
pozůstatky těl obětí. Na tento fakt poukazují i velmi
bohaté
zahraniční
zkušenosti
z řešení
takto
rozsáhlých katastrof. Typickým příkladem může být
přírodní katastrofa v podobě tsunami, která postihla
jihovýchodní Asii v roce 2004. Počet obětí a
pohřešovaných
osob této jedné z největších
přírodních katastrof osciluje kolem hranice 240 000.

Uložení těl obětí mimořádné události je důležité
zejména v době, než budou tato transportována
z místa mimořádné události do určeného ústavu
soudního lékařství a také pak, než bude provedena
jejich identifikace (pozn. autora - není výjimkou, že
identifikační proces trvá i několik týdnů) a budou
předána pohřebním službám k realizaci jejich
pohřbení.
Tento úkol se provádí až po vyhledání těl zemřelých,
jejich důkladném zadokumentování a případném
vyproštění z poškozené techniky nebo tam, kde je
tělo zavaleno, zaklíněno, apod. Tělesné pozůstatky se
poté odnášejí do místa pro zemřelé. Místo pro
zemřelé je určeno k dočasnému uložení těl obětí nebo
jejich částí před jejich transportem do příslušného
ústavu soudní patologie.

V prvních dnech po katastrofě byly ostatky lidských
těl shromažďovány, kde se dalo, přímo v ulicích, na
travnat ých plochách, apod. V zhledem k velkému
počtu obětí bylo málo chladicích boxů, ve kterých by
se mohly lidské pozůstatky uchovávat do doby, než
budou stoprocentně identifikován y. Shromažďování
těl zemřelých bylo prováděno za použití různých
odsunových prostředků, často i improvizovaných,
jako např. domácí „dvoukoláky“. Ve většině případů
byla těla přemísťována v obyčejných pytlích, méně
pak ve standardizovaných vacích na mrtvoly, a
povětšinou za využití prosté lidské síly.

Uložení těl obětí může být realizováno v zařízeních
k tomuto účelu předurčených, jako jsou chladící
úložné kapacit y ve zdr avotnických zařízeních. Je
vhodné, aby nemocniční zařízení dotčena tímto
úkolem měla zpracován určitý plán hromadného
příjmu zemřelých. V případě, že se tyto kapacit y
budou jevit jako nedostačující, bude nutno využít
improvizovaná zařízení. Těmi mohou být například
ledová plocha zimního stadionu, krematoria, různé
mrazírenské kontejnery, apod. Lze také využít
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polních vojenských stanů, nafukovacích hal či
vytvořených prozatímních mělkých hrobů. Tyto však
bude nutno zabezpečit chladícím médiem. Praktické
zkušenosti ze zahraničí ověřily vhodnost použití tzv.
suchého ledu.

jednoduchou a hlavně standardizovanou možnost
přepravy a manipulace s ním.

Zdravotnická služba Armády České republiky je
vybavena pro případy důstojného a hygienického
uložení
padlých
vojáků
prototypem
Polní
kontejnerové márnice. Tato by pak, v případě
zařazení do vyčleněných sil a prostředků AČR pro
potřeby IZS, mohla sloužit v rámci plánované
pomoci na vyžádání a daný úkol naplnit.

3. POLNÍ KONTEJNEROVÁ MÁRNICE
(PKM)
V letech 2009 až 2011 byla na základě požadavku
zdravotnické služby AČR uvedena do vývoje nová
polní kontejnerová márnice (PKM). Podnětem byly
praktické zkušenosti z nasazení polních nemocnic
v zahraničních operacích, které jednoznačně ukázaly
na absenci zařízení tohoto typu. Z tohoto důvodu byl
zahájen
výzkumný
projekt
Vojenského
opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s.p. pod
názvem „Polní kontejnerová márnice na bázi KTN
ISO 1C“. Tento projekt byl součásti programu
Ministerstva
obrany
„Podpora
dosažených
operačních schopností ozbrojených sil České
republiky“ [Ministerstvo obrany 2009].

Obr. 2: PKM (zdroj: Archiv Zpravodaje vojenské
farmacie)
Strojní a technologická část PKM je tvořena
chladicím zařízením, které je napájeno pohonnou
jednotkou umožňující provoz přes spalovací motor
nebo zabudovaný elektromotor. Součástí PKM je i
vlastní
palivová
nádrž
a
přípojné
místo
elektropohonu. Toto řešení umožňuje, aby zařízení
mohlo spolehlivě pracovat i v místech, kde není
dostupný žádný elektrický zdroj. Tím se stává
energeticky zcela nezávislým na svém okolí.

Obr. 1: Projekt PKM (zdroj: Výroční zpráva
VOP 025 Nový Jičín, s.p. z r. 2009)
Cílem projektu bylo na základě požadavku vzniklého
z praktických zkušeností vytvořit chladírenské
zařízení, které by umožňovalo etické a hygienické
uložení tělesných pozůstatků.

Obr. 3: Strojní a technologická část PKM (zdroj:
Archiv Zpravodaje vojenské farmacie)
PKM je tvořena dvěma, teplotně na sobě nezávislými
komorami pro uložení těl. Teplotní rozsah režimů
chlazení a mražení se pohybuje od -10 až po + 4°C
[Táborská 2011]. Jejich celková úložní kapacita činí
14 těl zemřelých.

PKM je chladící zařízení postavené na bázi KTN ISO
1C a je prioritně předurčeno pro potřeby Vojenské
zdravotnické služby AČR k zabezpečení úkolu
uložení lidských pozůstatků v rámci zdravotnického
zabezpečení realizovaného v polních podmínkách či
při nasazení v zahraničních operacích. Typizovaná
kontejnerizace
tohoto
zařízení
umožňuje
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Obr. 4: První a druhá komora PKM (zdroj: A rchiv Zpravodaje vojenské farmacie)
První komora slouží pro uložení 7 těl zemřelých bez
možnosti jakéhokoliv jiného jejího možného využití.
Rozměry komory jsou: 1660 x 2100 x 1950 mm
(d xšx v) [Táborská 2011].

základě plánované pomoci na vyžádání, zcela jistě
bude mít své nezastupitelné místo při řešení úkolu
bezodkladných
pohřebních
služeb
v r ámci
mimořádné události velkého rozsahu.

Druhá komora disponuje shodnou úložní kapacitou
jako komora první. Vzhledem k jejím větším
rozměrům ji lze využít i pro uskladnění
zdravotnického
materiálu.
Samozřejmě
nelze
souběžně provést uložení těla a skladování léčiv.
Rozměry komory jsou: 3190 x 2100 x 1950 mm
(d xšx v) [Táborská 2011].

5. POUŽITÉ ZDROJE
[Ministerstvo obrany 2009] MINISTERSTVO
OBRANY
Projekt
MÁRNICE
Polní
kontejnerová márnice na bázi KTN ISO 1C,
[online].
Dostupné
na
WW W:
<http://www.isvav.cz/projectDetail.do;jsessionid
=5D62768634645FA4BE8C974240702043?rowI
d=ODVOP02520091>

4. ZÁVĚR

[Táborská 2011] TÁBORSKÁ, K., ŠPŮROVÁ, J.
Vojskové zkoušky polní kontejnerové márnice.
Zpravodaj vojenské farmacie 4/2011, ročník XXI
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PKM,
jako
improvizované
úložné
zařízení,
jednoznačně splňuje vešker é požadavky pro etické a
hygienické uložení tělesných pozůstatků. Bude-li
zařazena mezi síly a prostředky Armády České
republiky vyčleněné pro potřeby IZS, vyžadované na

Výroční zpráva 2009, VOP 025 Nová Jičín, s.p.
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Výcvik MEDEVAC 2012
Jan Psutka1 , Vladimír Malý1 , Petr Mrvečka 1 , Petra Lenkerová2
1

Katedra organizace vojenského zdravotnictví Fakulty vojenského zdr avotnictví UO
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ABSTR AKT
Ve dnech 17. – 21. září 2012 proběl již druhý ročník kurzu MEDEVAC – použití vrtulníku v
posádkách Hradec Králové a Vyškov. Kurz byl zorganizován Fakultou vojenského zdravotnictví
UO Hradec Králové, za účasti VA Vyškov a Centra LZS Líně. Cílem kurzu je připravit
zdravotnické záchranáře a lékaře k činnosti při odsunech vrtulníkem, výcviku ve slaňování,
evakuaci postižených osob a poskytování zdravotní péče během vzdušných zdravotnických
odsunů.
Klíčová slova: MEDEVAC – použití vrtulníku, vzdušné zdravotnické odsuny, výsadková
příprava.

ABSTRACT
MEDEVAC – Usage of helicopter
Up 17th to 21st September, was held the second class of the course „MEDEVAC – Usage of
helicopter“ at the garrison of Hradec Králové and Vyškov. The course was organized by the
Faculty of Military Health Science Hradec Králové with participation of Military Academy
Vyškov and Air Rescue Service Center Líně. The main objectives of the course were to prepare
paramedics and doctors for activities connected with evacuation by helicopter, training in
abseiling, evacuation of casualties and providing medical care during air medical evacuations.
Keywords: MEDEVAC – Usage of helicopter, air medical evacuations, parachute training.

1. MEDEVAC

přes nepříznivé počasí splněny ve velmi dobré
kvalitě. Všichni účastníci kurzu získali příslušné
certifikát y.

Cílem
zdokonalovacího
kurzu
je
připravit
zdravotnické záchranáře a lékaře k činnosti při
odsunech vrtulníkem, výcviku ve slaňování a
evakuaci postižených osob, poskytování kompletní
zdravotní péče během vzdušných zdravotnických
odsunů.
V září 2012 byl tento pětidenní velmi úspěšný a
vyhledávaný zdokonalovací kurz opět organizován
Fakultou vojenského zdravotnictví UO v Hradci
Králové za účasti instruktorů Velitelství výcviku –
Vojenské akademie Vyškov a C entra LZS Líně.
I přes převyšující poptávku musel být i v tomto roce
počet příslušníků kurzu redukován na 8 osob a
přednostně obsazen dle specifických požadavků
pouze příslušníky Centra LZS Líně.
Náplň kurzu byl inovován a obsahoval přednášky a
cvičení v terénu, které proběhlo dle schváleného
učebního programu (vrtulníková pří prava, slaňování,
evakuace osob) a praktická zaměstnání s W-3A
Sokol. Cíle a úkoly výcviku MEDEVAC 2012, byly i

Obr. 1:Fotografie z kurzu
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[SMĚRNICE MO GŠ AČR] (Praha 2001) Směrnice
pro provádění slaňování z vrtulníků Mi-17 a W3A Sokol čj. 26845/2001-1618,

Podle pokynů náčelníka zdravotnické služby AČR,
byl kurz MEDEVAC – použití vrtulníku zařazen do
akcí na výcvikový rok 2013 a výhledově se počítá
s jeho dalším pokračováním v následujících letech,
kdy by mělo dojít i ke zvýšení náročnosti zaměstnání
a získání dalších stupňů obtížnosti v tomto výcviku.

[VOJENSKÝ PŘEDPIS] Předpis Výs – 3-1 hlava3,
část 22, článek 174-180,
[PSUTKA a kol.] (2011) Programy Zdokonalovacího
Kurzu MEDEVAC – použití vrtulníku, FVZ UO
35s.

2. POUŽITÉ ZDROJE
[SMĚRNICE MO GŠ AČR] (Praha 2004) Směrnice
pro vyžadování a zapojení vrtulníků Armády
České republiky v rámci
integrovaného
záchranného systému, čj. PO-3782/IZS-2003,

Obr. 2:Fotografie z kurzu
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Letecká nehoda v Suchdole 30. 10. 1975
Alan Ryba, Lukáš Tajčman
Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, Korunní 98, Praha 10, PSČ: 162 00
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ABSTR AKT
Kazuistika se věnuje leteckému neštěstí v pražském Suchdole, kdy došlo k havárii dopravního
letadla se 115 cestujícími na palubě a 5 členy posádky. Prostor byl rekognoskován a živí
pasažéři odvezeni z místa neštěstí za 32 minut od nahlášení události na operační středisko,
poslední pacient pak ve 40. minutě, za což se záchranné službě dostalo mezinárodního ocenění.
Přednáška popisuje událost, přibližuje tehdejší technické a personální vybavení záchranné
služby. Situaci dokreslují autentické fotografie a výpovědi očitých svědků – zaměstnanců
záchranné služby i přeživších cestujících. Autoři přednášky porovnávají řešení s dnešními
postupy a možnostmi a kladou si otázku, jak by byla zvládnuta stejná situace dnes.
Klíčová slova: mimořádná událost s velkým počtem obětí a postižených, letecká nehoda,
zdravotnické operační středisko, aktivace sil, traumatologický plán, třídění raněných

ABSTRACT
Air disaster at Suchdol, October 30th, 1975
This is the case report of an air traffic accident, which occurred in October 1975. The DC-9 jet
liner crashed in Suchdol during approach to Praha - Ruzyne airport with 120 souls on board.
The site was scanned by EMS personnel and all survivors (52 persons) were on the way to
hospitals within 40 minutes, which was internationally awarded. On-site situation is described
also by authentic photos and by memories of former EMS staff members and survivors. Authors
compare the original arrangement of medical response with actual procedures and predicting,
how would be such situation handled in nowadays.
Keywords: mass casualty incident, air traffic accident, emergency medical dispatch, activation
of the resources, emergency planning, triage
vypátrala celou složku z archivu StB v Národním
archivu s podrobnostmi z vyšetřování, popisem
zásahu záchranných složek, svědeckých výpovědí
i rozhovorů s přeživšími cestujícími i členkou
posádky. Při natáčení v zahrádkářské kolonii
v Suchdole jsme objevili další pamětníky včetně
hlavní ho vyšetřovatele. Další kolega si vzpomněl, že
byl svědkem likvidace trosek letadla a ví přesné
místo, kde jsou zakopány.

1. ÚVOD
Historie této přednášky je napínavá a charakterizuje
jí příklad sněhové koule, která se z malé kuličky
stává nabalováním obrovskou sněhovou masou.
Původní nápad směřoval k zahájení metodického
cvičení Pražská 155, které se zahajovalo v Suchdole
v Praze 6. Chtěli jsme účastníkům poskytnout pár
informací o místě, kde došlo k největšímu pražskému
hromadnému neštěstí od konce druhé světové války.

Vykopávat je nebudeme, ale zjistili jsme, jaký přínos
může mít ohlédnutí zpět, kolik informací lze získat
pro budoucí generace záchranářů. Při porovnávání
všech údajů a postupů jste nuceni si položit otázku:
„Jak by stejnou katastrofu vyřešila pražská záchranka
dnes a je na ní vůbec připravena?“. Zjištěné
informace předkládáme odborné veřejnosti a sami je
plně využijeme v rámci krizové připravenosti
pražských záchranářů.

Náhodně jsme sehnali pár fotografií, udělali
rozhovory s několika aktivními kolegy, kteří u
neštěstí osobně byli. Shodou náhod jsme narazili na
přeživší cestující. Setkání s ní bylo velmi emotivní,
získali jsme další fotografie, drželi v ruce úlomek
letadla. Získali jsme kontakt na bývalé kolegy,
operátorku, vedoucího dopravy a další. Z původní
krátké informace vznikl hodinový blok na konferenci
ke 155. výročí pražské záchranky. Tím to ale
neskončilo. Neštěstí se ujala Česká televize, která
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2. PRŮBĚH KATASTROFY

·

Je podzimní ráno, 30. 10. 1975 čtvrtek všedního dne,
modrá obloha, místy mlha s viditelností 30 – 200 m,
teplota 3 – 8 st. Celsia.

„Řekli nám, že bude ještě jeden oblet, motory zabraly
a já jsem musela použít pytlík, manžel ho vzal, abych
si neušpinila šaty, kdybychom spadli, v tu chvíli se
podíval z okna“: „Proboha já vidím stromy“.

Záchranná služba disponuje v tuto dobu nejvyšším
počtem vozů „rychlíků“ a převozové služby, navíc
každý řidič má vlastní vůz a tedy je možné zdvojit
počet vozů. Šlo o vozy Škoda 1203. Vozy byly
vybavené škrtidl y, dlahami, obvazy, žádné ochranné
pomůck y ani rukavice. Záchranáři měli civilní
oblečení, přes něj bílé pláště a na nohou bílé sandále.
Většina posádek nastoupila do služby v 9,00 h a
v době nehody se nacházela na základně (ještě
nevyjela). O víkendu by celá záchranka měla
k dispozici pouze cca 9 převozových a 4
„rychlíková“ vozidla schopných výjezdu. Na 16 let
starém dispečinku slouží nová operátorka bez
velkých zkušeností. V jiném patře se právě
dokončuje nový dispečink, kde je přítomna vrchní
sestra a letitá operátorka. Z Roztocké nemocnice se
právě vrací jedna výjezdová skupina a dává si
dršťkovou polévku v tehdejším hotelu Internacionál v
Dejvicích, kousek od místa budoucí katastrofy.
·

·

Cestující:

Kormidelna lodi plavící se po Vltavě:

„Letadlo nad naší lodí“ „Ten chlap to už nemůže
vybrat“ „V těchto místech Vltava protéká hlubokým
údolím, letadlo mířilo do ¾ svahu“ „Letadlo se
ponořilo mezi stromy, objevil se oheň a kouř, z toho
jsem si udělal jednoznačný závěr, že letadlo
havarovalo“.
·

ZOS:

Na novém dispečinku zvoní telefon, je to první
volání na ještě neotevřený dispečink určené vrchní
sestře. „Okamžitě přijďte dolů, máme tu velké
neštěstí“.
·

První volání na ZOS – volá paní ze zahrádkářské
kolonie v Praze Suchdole:

„Jsem v Suchdole v zahrádkářské kolonii, proletělo
nade mnou práškovací letadlo, spadlo a vybuchlo“.

Řízení letového provozu (čas: 9.20):

Náraz letadla ve vzdálenosti 8,7 km před prahem
dráhy, 80m pod úrovní dráhy č. 25.

„Dávej“ „Kde je Venco?“ „Nevím, nevidím ho na
radaru“ „Člověče to je dílo tedy.“ „Nesedl si někde
jinde?“ „Já vůbec nevím kde je“…

Obr 1.: Fotografie z místa letecké katastrofy
Řidič vystupuje z vozu, přes mlhu nic nevidí,
uklouzne a po zadku sjíždí ze svahu, ruka se mu boří
do něčeho teplého – jedné z mrtvol a před sebou vidí
obrovský letecký motor:„Nejde o práškovací letadlo,

3. PRVNÍ POSÁDKA ZZS NA MÍSTĚ
Operátorka okamžitě vysílá na místo posádku svačící
v blízkém hotelu. Ta je na místě ve 3. minutě po
nahlášení události a podává relevantní informace.
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je to dopravní letadlo, je to strašné, jsou tu jatka,
pošlete všechno, co máte“.

Dále zasahovalo 26 požárních a technických vozidel
s 80 požárníky. Probíhalo hašení požáru.

Místní občan:

Letadlo bylo úplně zničeno. 68 osob zemřelo na
místě, do 12h 7 dalších v nemocnici, 24 propuštěno
domů, v nemocnici zůstává 19 lehce zraněných a
2 těžce zranění. Svědkové-záchranáři uvádějí shodně
navíc úmrtí jedné civilistky-zahrádkářky, avšak
oficiální dokumentace nic takového neuvádí.

„Vyběhl jsem z domu a uviděl strašný obraz, viděl
jsem zraněné a hodně zohavené mrtvoly, u domu
ležel zbytek trupu letadla a v dáli probleskoval y
plameny“.

4. LET DOPRAVNÍHO LETADLA DC-9

6. STEJNÉ NEŠTĚSTÍ DNES

Dopravní letadlo jugoslávské letecké společnosti
Inex Adria Aviopromet letělo s českými turisty
z jugoslávského Tivatu. Na palubě bylo 115
cestujících a 5 členů posádky. Stroj byl vyroben
společností Mc Donnell Douglas v USA v roce 1971,
měl nalétáno 9 500 letových hodin. Hmotnost v době
havárie byla 43 tun, v nádržích se nacházelo 4 000 kg
paliva. Letadlo dopadlo na zem jako celek, bylo
v přistávací konfiguraci, oba motory byly v chodu.
Posádka nebyla pod vlivem alkoholu, u druhého
pilota pitva prokázala velkou psychickou zátěž.
Posádka nedodržela výškový profil letu.

Pokud by ke stejné události došlo v dnešní době,
měla by ZZS HMP k dispozici 29 vozidel RZP,
6 vozidel RLP, 1 vozidlo SMAR T, inspektora
provozu, kamión Golem a velkokapacitní terénní
sanitní vůz na podvozku Mercedes Atego pro
přepravu 8 ležících a 3 sedících pacientů. Běžný
sanitní vůz užívaný ZZS HMP může naráz
transportovat až 3 pacienty (jeden ležící a 2 sedící).
Stejně jako v roce 1975 tvoří i dnes poskytovatelé
zdravotnické dopravní služby (tzv. „převozy“) zálohu
pro mimořádné události s rozdílem, že tehdy byly
„převozy“ součástí záchranné služby, což z pohledu
dostupnosti, přehledu o volných kapacitách a
koordinace
představovalo
určitou
výhodu.
V současné době na území hl. m. Prahy funguje
18 provozovatelů „převozové služby“, kteří jsou na
výzvu ZOS připraveni poskyt nout dostupné sanitní
vozy do místa MU. Toto se pravidelně prověřuje
v rámci kontroly aktuálnosti telefonních kontaktů
v traumatologickém plánu.

5. LIKVIDACE NEŠTĚSTÍ
ZOS: Ihned vydána gener ální výzva všem posádkám:
„V yložte pacienty v nej bližším zdravotnickém
zařízení“. Posádky nacházející se blízko základny se
vrátily a posádka se rozdělila do dvou sanitních vozů.
V záloze pro Prahu je ponechán 1 vůz s lékařem a
několik vozů bez lékaře. B yl kontaktován OÚNZ
Praha 6 - 4 lékaři jsou nabráni cestou sanitkami na
místo neštěstí. Po aktivaci posádek proběhlo obvolání
nemocnic – „Motol“, „Vojenská“, „František“,
„Petřín“, později „Fakulta“ a „Bulovka“. Celkem
bylo vysláno 35 sanitních vozidel.

Další síly využitelné pro MU se nacházejí ve všední
dny v pr acovní době v kancelářích ZZS HMP. Jedná
se o vedoucí pracovníky nebo pracovníky
vzdělávacího centra. Z kanceláří ihned do místa
neštěstí mohou vyrazit 3 lékaři, 4 zdravotničtí
záchranáři, vrchní sestra, staniční sestra. Pokud by
byl aktivován také personál vzdělávacího centra, do
místa
události by dorazili další minimálně
3 zdravotničtí záchranáři.

K nehodě došlo v hustě osídlené okrajové části
Prahy. Trosky se nacházely v pruhu dlouhém 360 m.
Požár o rozloze 15x80m. Zničeno 7 chat, 12 bylo
poškozeno. Pád letadla byl pozorován větším počtem
občanů, kteří ihned uvědomili Záchrannou službu
a „požárníky“. Občané okamžitě vyprošťovali raněné
z trosek. Poslední raněný byl odvezen 40 minut po
nahlášení nehody, 52 zraněných bylo odvezeno do 32
minut. Vyproštění bylo provedeno operativně v co
nejkratším čase.

Díky médiím by se o neštěstí velmi rychle dozvědělo
velké množství lidí, včetně novinářů a TV štábů. Ti
by velmi rychle dorazili do místa neštěstí. Zcela jistě
by dorazili také do nemocnic, kam by navíc mířili i
příbuzní hledající své známé. Obtížnou dopravní
situaci v okolí a v areálech velkých nemocnic
zažívají posádky sanitních vozů ZZS HMP každý
všední den. Při velkém HN by tato situace byla
mnohem horší.

Záchranné práce a vyprošťování byl y prováděny
systematicky s přihlédnutím ke zraněním (třídění),
pod odborným dohledem lékařů a zdravotnického
personálu. Členitý terén znemožňoval dojezd
sanitních vozů ke zraněným a rychlé nakládání
a odsun. Příjezd byl blokován soukromými vozidly
(některá soukromá vozidla ovšem odvezla některé
pacient y). Veřej ná bezpečnost zajistila jejich
uvolnění, stejně zajistila trasy k nemocnicím a
navigaci k místu. Během zásahu nedošlo ke zranění
členů zasahujících složek.

Hustota automobilového provozu v Praze v 70. letech
minulého století je s dnešní dobou nesrovnatelná.
Současný
trend
dopravu
omezovat, zužovat
komunikace, budovat bariér y a zpomalovací pruhy
průjezd sanitních vozů spíše zpomaluje a komplikuje.
Specifickým problémem je budování tramvajových
tratí s otevřeným svrškem nebo se zatravněným
povrchem, po kterém sanitní vozy nemohou jezdit a
vyhýbat se tak kolonám. Takto byla i nedávno
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Studium dostupných materiálů nás vede k závěru, že
pokud je neštěstí příliš rozsáhlé, je likvidováno
systémem organizovaného chaosu.

upravena tramvajová trať v ul. Jugoslávských
partyzánů, kterou v ranní dopravní špičce sužují
dlouhé kolony. Právě touto ulicí v roce 1975 mířily
kolony sanitek přes vítězné náměstí („Kuláťák“) do
nemocnic. Dnes by odsun pacientů jistě tak hladce
neprobíhal.

Za dobrý výsledek přípravy zaměstnanců ZZS
budeme považovat stav, kdy se tento organizovaný
chaos ex post přiblíží traumatologickému plánu.

7. ZÁVĚR

8. POUŽITÉ ZDROJE

Dnešní doba přináší neustálé změny v legislativě,
nové a nové zákony, nové a nové vyhlášky, neustálé
upgradování postupů řešení mimořádných událostí –
názvů velitelů, skupin, specifikace kvalifikací,
úpravy postupů v třídění a nekonečné diskuze o tom,
která třídící karta je ta nejlepší (a zachrání tedy
nejvíce lidských životů). Doba také přináší pocit, že
peníze zmůžou všechno a naopak, že bez nich nic
nejde. Tedy, že tehdy nic neuměli a neměli vybavení,
dnes jsme samí vysokoškoláci a máme nejmodernější
vybavení.

Dokumentace StB, Národní archiv Praha
Rozhovory s pamětní ky:
Miluše Buštová – cestující
Marie Fořtová – tehdejší vrchní sestra a operátorka,
která řídila celý zásah
ing. Karel Skružný – tehdejší vedoucí dopravy a
přímý účastník
Bedřich Procházka – řidič vozidla ZZS, přímý
účastník

Ohlédnutím zpátky najednou zjišťujeme, že ve
skutečnosti se toho v terénu zase tak moc nezměnilo.
Že je možné se poučit i z historie 40 let staré, a že
bychom se dokonce při vymýšlení novinek měli
nejprve ohlédnout do historie.

Quido Herczeg – zdravotnický záchranář, přím ý
účastník
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Atlas operativních karet
Jaroslav Slezák
Zdravotnická záchr anná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10
Jaroslav.Slezak@zzshmp.cz

ABSTR AKT
Prezentace představuje jeden z nástrojů zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále jen
„ZZS HMP“), který slouží výjezdovým skupinám k rychlé orientaci v především dispozičně
složitých objektech a tím i včasnému poskytnutí přednemocniční neodkladné péče osobám
postiženým na zdraví. Tímto nástrojem je Atlas operativních karet (dále jen „AOK“). AOK je
soubor mapových podkladů s důležitými a pro výjezdové skupiny účelnými informacemi o výše
uvedených objektech. Je jím vybaveno každé vozidlo RZP a RLP. Nyní pro zefektivnění
operačního řízení se zaměřujeme na integraci karet do mapového systému zdravotnického
operačního střediska.
Klíčová slova: atlas, operativní karty, složité podmí nky pro zásah

ABSTRACT
Atlas of the operation cards
Presentation is aimed to one of the Prague EMS (ZZS HMP) tool that helps our crews in
ambulance cars to reach patient in difficulty areas and buildings with hard orientation for
prehospital care. This tool is atlas of operation cards - file of maps of specific areas in Prague
containing information about area / building. This file is in every ambulance car. For better
function of operational centers we have been working on integration of operation cards into the
map system of Prague emergency medical service.
Keywords: atlas, operative car d, difficult conditions for the intervention
objektu je přiřazena právě jedná karta. Graficky jsou
karty vytvořeny tak, ať je pro výjezdové skupiny
orientace
v objektech
co
nejjednodušší
a
nejrychl ejší, přitom jsou informace jasné a zřetelné.
Jednotlivé kart y jsou označeny specifickým číslem a
barevným štítkem dle zařazení do skupin, které jsou
pro rychlejší vyhledávání v atlasu rozděleny na:

1. ÚVOD
Neustále vznikající velká obchodní centra a další
objekty, které by se daly ať už z důvodu
shromažďování
většího
počtu
osob
nebo
z dispozičně složitého a nepřehledného vnitřního
uspořádání charakterizovat dle zákona jako stavby
se složitými podmínkami pro zásah, nás donutily
zam yslet se nad možností zvýšení při pravenosti
výjezdových skupin na zásah, na rychlejší orientaci
a urychlení poskytnutí přednemocni ční neodkladné
péče v těchto objektech. Pro tento účel jsme se,
inspirováni dokumentací požární ochrany, rozhodli
vytvořit atlas operativních karet, který by měl být
výjezdovým
skupinám
v
těchto
případech
nápomocný.

·

metro,

·

nákupní centra,

·

ostatní.

Mezi ostatní patří objekty nehodící se do prvních
dvou skupin. Jsou zde zařazeny například karty pro
letiště (Obr. 1), sportovní stadiony, vlaková nádraží,
tunely aj.
První strana karty zpravidla tvoří pohled vnější
situace s vyznačením nejvhodnějších příjezdových
cest, domluvenými setkávacími místy, ale také
překážek a upozornění v podobě výškových omezení
průjezdu, výskytu zásuvných sloupků atd.

2. STRUKTURA ATLASU
AOK je soubor jednoduchých map s důležit ými
stručnými informacemi sloužícími pro výjezdové
skupiny, ale také pro operátory zdravotnického
operačního střediska. Ke každému vyti povanému
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Druhou stranu listu pak tvoří vnitřní rozdělení
objektu se zvýrazněnými záchytnými body a také
informacemi o umístění automatických defibrilátorů,

kontakty na dispečink v objektu, postupy při
příjezdu na místo události ap.

Obr. 1: Přední a zadní strana OK pro letiště
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z důvodu vyčkání a navedení výjezdové skupiny na
potřebné místo. Veškeré informace z operativní
karty budou předány výjezdové skupině do Car PC
(Obr. 2). Takovýto atlas operativních karet
v elektronické
podobě
bude
pro
uživatele
komfortnější.

3. VIZE INTEGRACE DO GIS
V současné
době
je
cílem
součinnosti
zdravotnického operačního střediska a pracoviště
krizové připravenosti integrovat operativní kart y do
GIS. Operátor zdravotnického operační ho střediska
tak bude moci například kontaktovat ostrahu objektu

Obr. 2: Ca r PC

4. ZÁVĚR
Dokumentace zdolávání požárů upravuje zásady
rychlého zdolání požárů. Operativní karty ZZS HMP
touto dokumentací inspirované upravují zásady
rychlého poskytnutí PNP, což je v prospěch všech
zainteresovaných stran. Tato prezentace byla
vytvořena především za účelem poskytnutí možné
inspirace poskytovatelům ZZS k vytvoření pomůcky
pro výjezdové skupiny.

5. INFORMACE O AUTORECH
Ing. Jaroslav Slezák - absolvent Fakulty
bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské –
Technické univer zity v Ostravě. Nyní zaměstnán na
pracovišti krizové připravenosti ZZS HMP.

49

54

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicína katastrof

Invakuace – tak trochu jiná evakuace
Richard Smejkal1 , Pavel Krčílek2
1

OS ČČK Praha 1, Helichova 11b, Praha 1, 118 00

2

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4, 149 41
smejkal@cckpraha1.cz, krcilekp@praha11.cz

ABSTR AKT
Dne 25. 6. 2012 proběhla v objektu ZŠ Mikulova, Praha 11 úplně první invakuace v ČR. Jedná
se o tzv. inversní evakuaci, tedy o situaci, kdy nebezpečí není uvnitř budovy, ale naopak mimo ní
a je nutné obyvatelstvo, v tomto případě děti, ochránit uvnitř budovy. Poprvé tak bylo
vyzkoušeno něco, co se v zahraničí v posledním desetiletí běžně cvičí jako reakce na nové druhy
nebezpečí, které v moderní společnosti vznikají. Jedná se například o nebezpečí chemické
havárie, blackoutu, aktivního střelce apod. Cvičení, které bychom chtěli na konferenci
představit, proběhlo v součinnosti s HZS Praha, ZZS a PČR. Cvičení organizačně a personálně
zabezpečovaly ČČK Praha a úřad MČ Praha 11. V průběhu cvičení byl kromě samotné
invakuace kladen důraz na poskytování psychosociální péče osobám uzavřeným v budově,
zřízení krizové tel. linky, zřízení nouzového ubytování a stravování a také na nácvik fáze
tzv. lockdown, tj. úplného uzamčení budovy a řízeného přesunu zasažených do bezpečných
prostor budovy. Cvičení se zúčastnili i pozorovatelé z MV ČR s cílem vyhodnotit možný přesah
tohoto cvičení do koncepce přípravy vzdělávacích zařízení na mimořádné události.
Klíčová slova: invakuace, inversní evakuace, lockdown, bezpečnost, mimořádná událost,
školství, Český červený kříž

ABSTRACT
Invacuation – the inverse evacuation
On June 25, 2012 in the primary school Mikulova, Prague 11 took place the very first
invacuation in the Czech Republic. It is the inverse evacuation, therefore, a situation when
danger is not inside the building but on the contrary outside and it is necessary to protect
population, in this case children, inside the building. For the first time it was trained in the
Czech Republic although it has become a regular part of training in Western Europe within last
decade as a response to the new dangers that arise in modern society. These include the risk of
chemical accident, blackout, active shooter, etc. The practice that we would like to present at
the conference, held in cooperation with Fire Rescue Service of Prague, Emergency Medical
Service and Police of the Czech Republic. Practice was organizationally and personally
ensured by the Regional Czech Red Cross Society Prague 1 and Town District Prague 11. In
addition to the actual invacuation the emphasis, during practice, was placed on providing
psychosocial care to persons in a closed building, setting up emergency phone number,
emergency accommodation and eating as well as the training of the phase called lockdown, i.e.
a complete lockdown of the building and controlled movement of the affected persons to the
safe area of the building. Practice was also attended by observers from the Ministry of the
Interior of the Czech Republic in order to evaluate the potential overlap of this practice into the
concept of emergency preparedness of educational institutions.
Keywords: invacuation, inverse evacuation, lockdown, security, emergency situation, Czech
Red Cross

1. ÚVOD

bezpečnosti a krizové připravenosti, není třeba nijak
blíže představovat termín evakuace, stejně tak jako
další odvozené
pojm y s evakuací spojené
(evakuační zavazadlo, evakuační středisko atd.).

V oblasti bezpečnosti občanů a problematiky
ochrany obyvatelstva, zejm éna z pohledu řešení a
reakce na mimořádné události, krizového řízení,
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přelomu roku článek, věnující
z odborného jazykového hlediska.

Zcela jiná situace však panuje v případě vymezení
poměrně nového terminu „invakuace“, kter ý zatím
není v podmínkách ČR příliš známý a teprve si
postupně hledá cestu do širšího podvědomí jak
jednotlivých bezpečnostních a záchranných složek,
tak i samotných běžných občanů.

se

invakuaci

Dle velitele humanitární jednotky Českého
červeného kříže Ing. Richarda Smejkala můžeme na
základě výše uvedeného ještě před oficiálním
uvedením
termínu
do
již
zmíněného
terminologického slovníku MVČR blíže vymezit
termín invakuace jako: „inverzní evakuaci, tedy
situaci, kdy nebezpečí nehrozí uvnitř budovy, ale
naopak v jejím bezprostředním okolí a je
nebezpečné např. žáky či zaměstnance pustit volně
ze školy. Učitelé, vedení školy, záchranáři, ale i
samotní žáci se této specifické situaci musí
přizpůsobit s ohledem na zajištění nouzového
provozu a případně i ubytování a stravování ve
škole, a to na dobu nezbytně nutnou.“

Dle terminologického slovníku MVČR můžeme
evakuaci (lat. vyklizení, vyprázdnění) definovat
jako „souhrn organizačních a technických
opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a
věcných prostředků v daném pořadí priority z míst
ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve
kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování
a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení
a pro věcné prostředky uskladnění“. Evakuace se
tak vztahuje na všechny osoby v místech
ohrožených danou mimořádnou událostí s výjimkou
osob, které se budou podílet na záchranných
pracích, řízení evakuačních opatření, nebo budou
vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění
minimalizace
následků
mimořádné
události.
Občané jsou v těchto případech informováni
o vyhlášené
evakuaci
prostřednictvím
sirén
varovným signálem či v řadě případů přímo
záchrannými složkami.

Od zrodu prvotní myšlenky obou organizátorů (MČ
Praha 11 + ČČK Praha 1) do realizace samotného
cvičení uběhly necelé tři měsíce a původní diskuze
na téma invakuace nabrala velmi r ychle reálné
kontury s následnou účastí několika desítek
zástupců bezpečnostních a záchranných složek
účastnících se tohoto ojedinělého cvičení.

Oproti evakuaci vyžadují však postupy týkající se
problematiky invakuace zcela jiné pojetí včetně
běžných zažitých opatření. Bližšímu představení
v podmínkách českého prostředí dosud „nového“
termínu invakuace se již více věnují následující
řádky tohoto textu. Vše je pro větší názornost
představeno nejen v teoretické, ale též praktické
rovině ojedinělého námětového cvičení, které
proběhlo koncem května 2012 na jedné ze
základních škol největšího pražského sídliště.

1.1.

INVAKU ACE

Termín invakuace, kter ý vychází z anglického
vzoru je znám dosud spíše v zahraničí. Velmi často
se s ním lze setkat např. v ucelené řadě
bezpečnostní studií britského království, zejména
pak Národního bezpečnostního úřadu pro boj proti
terorismu (NaCTSO) působícího v rámci Centra pro
ochranu národní infr astruktury (CPNI).

Obr. 1: Skupina krizového řízení vyhodnocuje
bezpečnostní situaci v budově a přechod do
režimu invakuace

2. NÁROČNÉ A UNIKÁTNÍ
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ ANEB
PILOTNÍ PROJEKT V PRAXI

Daný pojem zná již i Oxfordský slovník, který jej
stručně definuje jako neumožnění odchodu osob
z prostoru, který je bezpečný či naopak zabránění
vpuštění osob do prostoru, který není zcela
bezpečný. S ohledem na situace, ve kterých se
používá, je možné se s tímto pojmem setkat
například i v rámci nového pojetí problematiky
karantény. Své opodstatnění nalézá i v případě
velmi blízkého a neoddělitelně-příbuzného termínu
„lockdown“ neboli uzamčení.

Námětem připraveného cvičení byla invakuace dětí
a celého vedení základní školy s důrazem na
procvičení a nacvičení postupů jednotlivých
bezpečnostních a záchranných složek při této
modelové situaci. Obdobný postup lze posléze
využít například v případě povodní, pokud rodiče
nemohou hlídat své děti nebo se o ně v danou chvíli
postarat. Při invakuaci dochází k uzavření skupiny
obyvatel (zaměstnanců, návštěvníků, dětí) uvnitř
konkrétní budovy (škola, administrativní budova,
nákupní centrum atd.) z důvodu hrozícího
nebezpečí v bezprostředním nebo širším okolí této
budovy. Toto nebezpečí může být způsobeno např.

Termín invakuace byl také konzultován s Ústavem
pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na základě čehož
bude v ústavním časopise Naše řeč publikován na
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v České republice ojedinělé cvičení vycházející
z britského vzoru.

chemickou havárií nebo jinou mimořádnou
událostí, která nedovoluje volný pohyb osob venku
a z těchto důvodů je potřeba se ukrýt či přímo
nouzově ubytovat v dané budově. Míra ochrany
uvnitř budovy je tak přímo závislá na míře
nebezpečí venku. V případě modelového scénáře
v objektu školy dochází podle vyhlášky č. 281/2001
Sb. k přechodu jejího školního režimu do režimu
nouzového ubytování na dobu určitou.

2.2.

Časová osa invakuace ZŠ Mikulova

Souběžně s taktickým cvičením probíhala i
didaktická část směřovaná k žákům a učitelům
s cílem seznámit je nejen se zásadami chování
v takovéto situaci, ale i ve snaze je aktivně zapojit
do průběhu cvičení. Při reálné invakuaci by
didaktická část byla vynechána.
08.15 Zahájena evakuace celé školy. Pod vedení
SDH byli evakuováni všichni žáci, učitelé i
zaměstnanci. Cílem evakuace bylo přesunout
všechny osoby z budov školy na shromaždiště 100
m od hlavní budovy škol y. Proběhla kontrola počtu
osob a předání hlášení řediteli školy a veliteli SDH.
Evakuace přímo s invakuací nesouvisela, pouze se
využila příležitost k jejímu nácviku.
08.25 Z oddělení krizového řízení MČ Praha 11
přichází informace o hrozbě chemického nebezpečí
a je nařízena okamžitá invakuce do školních budov.
Přesun probíhá po jednotlivých třídách za pomoci
členů SDH. Cestou krajského operačního střediska
dochází k povolání jednotek PČR a ZZS.
08.30 Uvnitř školní budovy je otevřeno přijímací
středisko ČČK. Probíhá evidence příchozích
skupin,
poučení
doprovázejících
učitelů
a
rozmístění skupin do tříd.

Obr. 2: Poskytování psychologické pomoci bylo
primá rně určeno žákům ško ly

2.1.

08.35 V učitelské sborovně je zahájena činnost
Skupiny krizového řízení (dále SKŘ) ve složení
zástupce školy, ČČK, SDH, ÚMČ, PČR a Městské
policie. Ředitel školy pověřuje vedením SKŘ
zástupce ČČK. První pokyny jsou směřovány k
zjištění
aktuálního
počtu
invakuovaných,
bezpečnostní situace uvnitř budovy a kapacitních
možností objektu (pro denní provoz, ubytování a
stravování).

Námět cvičení

Za námět cvičení byl zvolen scénář havárie
nákladního automobilu přepravujícího nebezpečné
látky, které se po havárii uvolnily do ovzduší a
ohrožují širší okolí školy. Samotná škola a její
bezprostřední okolí zatím nejsou v ohrožení. Děti,
kterým právě končí výuka, proto nemohou z
bezpečnostních důvodů opustit školu a odejít do
svých domovů. Postupem času se zhoršující se
situací vně školy zjistilo, že je třeba zajistit jejich
uspořádaný přesun z jednoho pavilonu do druhého,
který umožňuje vyšší stupeň ochrany. Podle sdělení
PČR byla celá čtvrť uzavřena, a pohyb mimo areál
školy zakázán. Samotný pohyb na hranicích
pozemku škol y není zatím nebezpečný.

08.45 Jsou ustanovena stabilní stanoviště ČČK
na každém patře budovy, každého pavilonu, zřízena
ošetřovna a psychosociální stanoviště ČČK (ve
spolupráci s psychologem HZS Praha), stanoviště
pro přípravu nouzového ubytování v tělocvičně
(ČČK), stanoviště pro zajištění nouzového
stravování ve školní jídelně (personál jídelny a
ČČK). Zároveň jsou ustanoveny mobilní týmy z řad
ČČK s úkolem provádět monitoring v jednotlivých
pavilonech a operativně řešit vzniklé problémy.
Bezpečnost budovy je zajištěna ze strany Městské
policie a PČR. Současně je zřízena krizová
telefonní linka určená pro rodiče a příbuzné žáků.

Pro náročný úkol jakým bezesporu invakuace
základní školy s přibližně 400 dětmi byla, se
musela spojit řada bezpečnostních a záchranných
složek. Z těchto důvodu se akce zúčastnily jak
profesionální složky Policie ČR, Městská policie,
HZS hl. m. Prahy, tak dobrovolníci z Českého
červeného kříže nebo dobrovolní hasiči. Svým
námětem a rozsahem se jednalo o náročné a

Pozn.: Žáci byl y po dobu invakuace ponecháni ve
třídách bez možnosti volného pohybu mimo třídu,
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prvosledových složek (náhl ý
okamžité nebezpečí apod.)

s výjimkou WC. Učitelé nesli odpovědnost za počty
studentů a jejich pohyb. Komunikace byla
ustanovena jednak formou rozhlasového hlášení (ve
směru od SKŘ k učitelům a žákům) a jednak přes
stanoviště ČČK na jednotlivých patrech (směrem
od učitelů k SKŘ nebo při žádosti o poskytnutí
asistence – zdravotní nebo psychosociální).

útok

pachatele,

08.50 Přijímací středisko ČČK hlásí SKŘ
pohřešované 2 žáky a 1 učitele (jednalo se o součást
scénáře cvičení). SKŘ předává oznámení zástupci
PČR, který zahajuje nezbytné úkony vedoucí
k vyhlášení pátrání, včetně vytěžování spolužáků.
Pátrání probíhá v širším okolí školy.
09.00 – 11.00
Probíhá
„klidový“
režim
invakuace, během něhož dochází k několika
plánovaným i neplánovaným událostem, na které
musejí jednotlivá stanoviště a SKŘ adekvátně
reagovat. Mezi tyto události patří (příchod
nehlášených osob do budovy, zdravotní komplikace
a zranění, psychické obtíže, vyřizování příchozích
hovorů na krizové lince, přesun vybraných skupin
žáků do prostor nouzového ubytování a nouzového
stravování, kolaps učitelky atd.)

Obr. 3: Situace v budově se zhoršuje – invakuce
přechází do fáze „lockdown“
Průběh časově upraveného cvičení v rozsahu téměř
čtyř hodin simuloval činnosti a opatření, které by
byly v reálném čase rozvrženy na dobu převyšující
24 hodin. Evakuace a následné invakuace se
zúčastnilo přes třicet tříd. Všechny třídy se
invakuovaly skupinově,
pouze jedna
třída
individuálně z důvodu simulace uměle a náhodně
vytvořené třídy z dětí pohybujících se v okolí školy.

11.00 – 11.20 Do budovy doráží družstvo HZS
Praha monitorující stav ovzduší v bezprostřed ním
okolí budovy a velitel zásahu vyhlašuje okamžitý
přesun osob do bezpečných prostor s ohledem na
proudění větru a postupující chemickou hrozbu. Je
vyhlášen lockdown, tedy okamžité uzavření budovy
a řízený přesun žáků, učitelů a personálu (včetně
ošetřovny a psychosociálního stanoviště) do
vyšších pater a do tříd nejvíce vzdálených od
postupu chemického nebezpečí. Přesun probíhá pod
vedením velitele zásahu HZS a dále za pomoci
příslušníků Městské policie a PČR. Nařízena je i
vhodná poloha při ukrytí a ochraně žáků, aby
případné škodlivé vlivy působící na budovu
způsobily co nejmenší škody na zdraví a životech
invakuovaných osob.

Samotné cvičení se skládalo z několika základních
částí či bloků, které měly z důvodu časového plánu
simulovat široký rozsah prováděných opatření.
Jednalo se tak v prvé řadě o zajištění chodu školy
v průběhu samotné invakuace a následného
nouzového režimu školy v podobě přípravy
invakuačního centra a j eho provozu pro případ
krizové situace (tedy přizpůsobení vnitřních prostor
školy a centra potřebám invakuace včetně zajištění
vnější bezpečnosti centra a provozu v okolí).
Nedílnou součást cvičení tvořila i simulace
problémových situací (zdravotní komplikace,
psychické
obtíže,
zprostředkování
kontaktu
s rodiči) a zátěžových prvků (zranění u dětí,
poskytnutí první psychické
pomoci dětem,
chemické ohrožení, ztracené děti, vystrašená mat ka
atd.)
včetně
samotné
organizace
činnosti
jednotlivých zasahujících složek.

11.20 Po skončení chemické hrozby a na základě
pokynu velitele zásahu HZS ukončuje SKŘ fázi
lockdown a nařizuje řízený návrat zpět do tříd.
Probíhá kontrola počtu žáků ve třídách, zdravotního
a psychického stavu a cvičení je ukončeno.

Základní prvky zajištění chodu školy lze shrnout do
následujícího přehledu:

Pozn.: Kapacitní možnosti ČČK byl y úmyslně
nadlimitní (pro 4 hodinovou invakuaci), neboť
sm yslem bylo prověřit provoz budovy se stovkami
invakuovaných žáků v podmínkách vícedenního
trvání krizového stavu (viz. již zmiňovaná vyhláška
č. 281/2001 Sb.). Naopak v době lockdown byla
úloha ČČK potlačena do pasivity, neboť tento stav
spíše odpovídá situaci, která může ve škole nastat
nejen bez přítomnosti druhosledových, ale i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Zajištění evidence dětí a její předání MP/PČR
Vyhledání
dětí
dle
seznamu
mezi
evakuovanými
Předání vybraných dětí rodičům
Vyt voření samosprávy ve třídách (z řad dětí)
Zajištění stravování – rotace tříd v jídelně
Příprava na večerní hygienu
Příprava na večerku
Příprava prostředků individuální ochrany a
evakuačního zavazadla
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Jak již bylo naznačeno výše, klasický chod základní
školy byl v důsledku cvičení během chvíle
„přepnut“ do zcela jiného režimu doprovázeného
dalšími plánovanými i neplánovanými událostmi.
Jednalo se např. o ztrátu dvou žáků, kdy si jejich
spolužáci mohli vyzkoušet společně s policisty
sestavit jednoduchý i dentikit a jejich popis. B yla též
zřízena informační linka pro kontakt rodičů se
školou či ošetřovna a psychologické pr acoviště.
Nechyběl ani nácvi k přenocování dětí v prostorách
tělocvičny, kde byla připravena lehátka, nácvik
ukrytí ve třídách (tzv. lockdown) pro případ
přímého ohrožení přímo v objektu školy, či ve
sborovně zřízené zázemí pro jednání a práci
krizového štábu, který se staral o průběh
nasimulované mimořádné události.

V případě zahájení provozu i v samotném průběhu
fungování invakuačního centra v r ežimu krizové
situace bylo potřeba klást důraz zejména na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

příchod invakuovaných
bezpečnost objektu (vnitřní i vnější)
základní provoz (ubytování, hygiena,
stravování, úklid)
řídící a komunikační uzel (vedení centra)
evidence invakuovaných, kontakt y
s příbuznými a blízkými
zdravotnická a psychosociální péče
vnitřní samospráva
náhradní program pro invakuované
předání invakuovaných osob

Obr. 4: Fázi „lockdown“ zvládli i ti nejmenší – třída v patře budovy
pozorovatelů
MHMP atd.

3. HMATATELNÉ VÝSLEDKY A
ZPĚTNÁ VAZBA

z MVČR,

Policejního

prezídia,

Samotné cvičení, které bylo velmi zajím avou
prověrkou připravenosti nejen jednotlivých složek
IZS, ale též samotných žáků a vedení školy, bylo
velmi
pozitivně hodnoceno z mnoha stran.
O přínosu v dané oblasti svědčí i jednotlivá
vyjádření hlavních aktérů:

Realizace cvičení by zcela jistě nebyla možná bez
zapojení a vstřícnosti celého vedení ZŠ Mikulova,
které se nezaleklo nelehkého úkolu v prozatím
neznámé oblasti invakuace a všech činností s ní
spojených, stejně tak jako bez všech zúčastněných
složek, které se nového úkolu velmi úspěšně
zhostily. Velký dík patří též velkému počtu
dobrovolníků z pohotovostní složky humanitární
jednotky Českého červeného kříže Praha 1, na
nichž zůstala klíčová a nelehká část samotné
organizace.

Vedoucí oddělení krizového řízení ÚMČ Praha 11
Mgr. Pavel Krčílek uvedl: „Cvičení bylo v tomto
ohledu opravdu ojedinělé. Samotná evakuace hrála
v tomto případě pouze pozadí připraveného scénáře,
jehož hlavním cílem bylo prověřit činnosti spojené
s dosud v českém prostředí neznámou invakuací.
Mohu říci, že se cvičení z našeho pohledu povedlo,
splnilo předem stanovené cíle a bylo tak přínosem
pro všechny zúčastněné složky i vedení škol y.
Věřím, že se nastavené a prověřené postupy stanou
do budoucna výchozím bodem dalších navazujících
procesů.“

Námětové cvičení se konalo ve spolupráci Českého
červeného kříže, oddělení krizového řízení Úřadu
městské části Praha 11, Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy, Policie České republiky,
zdravotnických záchranářů, Městské policie Praha,
dobrovolných hasičů z Prahy 11 a vedení základní
školy Mikulova Praha. Nelze opomenout též řadu
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Mgr. et Bc. Pavel Krčílek,
vedoucí
oddělení
krizového
řízení, obrana a policie ÚMČ
Praha
11.
Absolvent
magisterského
studijního
programu bezpečnostní a krizový
management
na
Fakultě
bezpečnostního
managementu
Policejní akademie. V letech 2006 – 2008 působil
při studiu v sekci speciálních služeb společnosti TSoft a.s. Spolupracuje se Střediskem bezpečnostní
politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie
FSV UK a odborem bezpečnostní politiky MVČR.
Zabývá se problematikou otázek terorismu stejně
tak jako krizového a bezpečnostního managementu
či oblasti crowded places.

„Pro nás bylo takové cvičení poučné už jen
samotnou svou ojedinělostí, kromě toho je pro nás
vždy dobré prakticky si vyzkoušet jakousi sehranost
s kolegy z Policie ČR, hasiči, záchranáři,“ dodal
ředitel strážníků z Prahy 11 Bc. Petr Schejbal, DiS.
Nelze opomenout též slova starosty MČ Praha 11
Mgr. Dalibora Mlejnského „Je potřeba, abychom
podobné akce zkoušeli, nacvičovali a byli na ně
připraveni. I když bych byl samozřejmě raději,
kdybychom naše zkušenosti v tomto směru
nemuseli v budoucnu vůbec využít.“
Slova prevence a připravenost jsou v dané oblasti
opravdu klíčová. Nejen jednotlivé školy, ale též
další obdobné subjekt y by měly být při praveny na
různé mimořádné události a vše, co je může při
dennodenní běžné činnosti potkat. Někdy stačí
opravdu málo, aby se potřebné informace dostal y
k potřebným lidem bez ohledu, zda se bude jednat
přímo o takto rozsáhlé cvičení. Vždy jsou důležité
informace a jejich následná aplikace v praxi
s důrazem na nepodcenění a nezlehčování řady
důležitých detailů. Připravenost jednotlivých škol
např. v duchu plánů krizové připravenosti či
nouzových boxů určených pro výše naznačené
situace, může v reálné situaci být zcela zásadní.
Odpovědnost za děti, mládež či běžné návštěvníky,
kteří školská, zábavní, kulturní či nákupní zařízení
navštěvují je na vedení (managementu) daného
objektu, které musí samo zvážit do jaké míry je na
tyto situace připraveno. Stačí připomenout nedávné
události překračující již hranice „vzdálených“
Spojených států, aby si člověk uvědomil možné
následky, které již nelze posléze vrátit.

4. ZÁVĚRY A PŘÍNOSY
Autoři projektu věří, že se jednotlivé kroky spojené
s nácvikem invakuace stanou zcela běžnou součástí
výcviku jednotlivých bezpečnostních a záchranných
složek v takové míře, jaká dnes funguje v případě
evakuace a dalších oblastí zaměřených na ochranu
občanů. Současně autoři nabízejí možnost i jiným
školám nebo subjektům krizového řízení využít
získané
zkušenosti
s organizací
invakuace,
metodiku zpracovanou pro vedení škol a i
doporučení na složení nouzových kontejnerů,
kterými je vhodné vybrané školy vybavit. Stejně tak
v oblasti lockdown jsou autoři připraveni předat
zkušenosti příslušným subjektům, a to zejména
vedení škol, kterých se tato problematika nejví ce
dotýká.

5. INFORMACE O AUTORECH
Ing. Richard Smejkal, ředitel
školy,
člen
ČČK,
velitel
Humanitární jednotky O S – ČČK
Praha 1, přednáší na UK v Praze,
FHS.
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Invazivní meningokokové onemocnění u dětí
Roman Sviták1, 2 , Roman Bosman2 , Václav Ondra 1
1
2
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ABSTR AKT
IMO, původce Neisserie meningitidis, je v ČR málo časté, ale jeho smrtnost je relativně vysoká,
kolem 10%. K polovině úmrtí dochází do 24 hodin, většinou se jedná o pacienty
s meningokokovou sepsí se septickým šokem. IMO postihují především mladší věkové kategorie,
maximum výskytu je ve věkové skupině 0–4 roky (prevalence séroskupiny B) a 15–19 let
(prevalence séroskupiny C). Doba zahájení úvodní komplexní léčby (současná triáda infuzní
léčby až resuscitace oběhu, oxygenace až umělé plicní ventilace /UPV/ a antibiotické /atb/
léčby) je nejdůležitějším ovlivnitelným faktorem průběhu stonání. Onemocnění vzniká náhle,
většinou u dříve zdravých dětí a mladistvých. Zpočátku je klinický obraz necharakteristický
(chřipkové příznaky, teplota, únavnost), už v této fázi se mohou objevit diagnosticky důležité
petechie a sufuze. Pro IMO jsou typické nově vzniklé petechie, které jsou větší než 2 mm, mohou
splývat, a které se nacházejí také na dolních končetinách a na břiše. Při lokalizaci petechií
pouze na hlavě, krku a horní polovině trupu je IMO málo pravděpodobné. Rozlišení petechií od
jiných exantémů je možné pomocí „sklíčkové“ metody (exantém při tlaku pod sklem vybledne až
vymizí, petechie přetrvávají). Klinický obraz meningokokové sepse zahrnuje hemoragický
exantém (petechie a sufuze), horečku, příp. psychickou alteraci (neklid, agitovanost, zmatenost)
a počínající či rozvinutý šok (tachykardie, tachypnoe, chladná periferie, opožděný kapilární
návrat nad 2 vteřiny, periferní cyanóza, hypotenze a oligurie). Vzhledem k možnému
perakutnímu průběhu onemocnění je diagnostika suspektního IMO klinická. Přesto je nezbytné
pokusit se i v podmínkách PNP o průkaz patogena: před podáním atb provést sterilní odběr
krve na bakteriologické vyšetření. Na IMO je nutno pomýšlet, jestliže je u pacienta s febrilním
stavem a exantémem přítomen alespoň jeden z následujících příznaků: - hemoragický exantém
(petechie a sufuze), - rychlý průběh nemoci (řádově hodiny), - známky sepse: zchvácenost,
tachykardie, tachypnoe, - šok, - porucha vědomí. Klinická diagnostika spočívá na lékařích první
linie, lékařích ambulancí, urgentních příjmů a lůžkových oddělení nemocnic, lékařích RLP a
operačních střediscích ZZS. Při primární výzvě na operační střediska ZZS je indikován výjezd
RLP při přítomnosti uvedených příznaků. Příznivější prognózu mají pacienti, u kterých je v co
nejkratší době zajištěna celá úvodní léčebná triáda (infuzní léčba až resuscitace oběhu,
oxygenoterapie až umělá plicní ventilace, parenterální antibiotická léčba). Jednotlivé kroky
jsou následující. 1. Zajištění periferního nitrožilního přístupu, infuse krystaloidů. Při
nedostupnosti nitrožilního přístupu zajištění intraosseálního vstupu. 2. Oxygenoterapie (např.
inhalační podání kyslíku maskou, přibližně 5 litrů/minutu). 3. Odběr krve na kultivaci (3-5 ml u
dětí, 10 ml u dospělých, aplikace do hemokultury). Vhodný je i odběr na PCR diagnostiku (2 ml
srážlivé krve u všech osob do sterilní zkumavky označené PCR). Nadměrné úsilí v zachycování
infekčního agens nesmí znamenat časový odklad, který by mohl ohrozit život pacienta. 4.
Cefalosporin 3. generace (cefotaxim nebo ceftriaxon) intravenózně, intraosseálně, v krajním
případě intramuskulárně. Např. úvodní dávka cefotaximu u dospělých 3 g, u dětí 50-100 mg/kg.
Je-li vysloveno podezření na IMO, je nezbytné aplikovat atb do 30 minut. 5. Objemová
resuscitace pomocí krystaloidů či koloidů. Uvodní dávku aplikovat během 30 minut, u
dospělých 500-1000 ml krystaloidu (nebo 300-500 ml koloidu) u dětí 20 ml/kg krystaloidu. Při
trvající oběhové nestabilitě je indikována UPV a léčba vasopresory. 6. UPV je indikována jak
při šokovém stavu, tak při poruše vědomí a známkách těžké intrakraniální hypertenze. 7. Při
poruše vědomí, křečích má prioritu protišoková léčba a UPV. Je vhodné podat dexamethazon
(úvodní dávka 0,15 mg/kg, případně metylprednizolon, dle potřeby antikonvulsiva: diazepam
pod 6 let 5 mg, nad 6 let 10 mg i.v. nebo rektálně. Nezastupitelná úloha lékařů první linie
spočívá v diagnostice onemocnění. Pokud vysloví podezření na IMO lékař ZZS, pak poskytuje
úvodní léčbu v plném rozsahu. Ve voze ZZS je jedna dávka atb (3 g cefotaximu), transportní
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hemokultivační nádobka a sterilní zkumavka označená PCR. Pacienti s IMO jsou
hospitalizováni na specializovaných pracovištích s adekvátním personálním a přístrojovým
vybavením.
Klíčová slova: definice IMO – klinický obraz – diagnostika – úvodní komplexní terapie –
transport
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Názory veřejnosti na princip třídění při mimořádných
událostech – dotazníková studie
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ZZS Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno
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ABSTR AKT
V roce 2009 publikovali autoři výsledky pilotní studie, týkající se názorů veřejnosti na třídění.
231 respondentů bylo se středoškolským a vysokoškolským vzděláním (studenti z ČR a USA,
profesionálové ze složek IZS a armády ČR). V roce 2010 tedy autoři použili stejný dotazník a
oslovili ke spolupráci praktické lékaře ve snaze získat reprezentativnější vzorek respondentů.
Shromáždili 542 dotazníků. Nejvýraznější rozdíly byly mezi skupinou odborníků a neodborníků,
kde byl statisticky vysoce významný rozdíl ve všech 4 hodnocených kategoriích (znalosti,
postoje, emoce a předpokládané chování). Mezi muži a ženami byl rozdíl v pocitech a
předpokládaném chování. Nejvyšší znalosti měli nejmladší respondenti, nejmenší respondenti
nad 40 let.
Klíčová slova: medicína katastrof, třídění, názory veřej nosti

ABSTRACT
Public opinion concerning triage in disasters – questionnaire study
The authors published the results of pilot study concerning public opinion of triage in the year
2009. 231 respondents had higher or academic education (students from Czech Republic and
USA and professionals from Integrated rescue system and army). The authors used the same
questionnaire in the year 2010 and co-operated with general practicioners in order to get more
representative set of respondents. They have got 542 filled questionnaires. The most significant
differences in all 4 categories (knowledge, attitudes, emotions and supposed behaviour) were
found between the group of professionals and non-professionals. Difference between men and
women were found in emotions and supposed behaviour. The youngest group of respondents
knew most frequently about the triage, the less the age group over 40.
Keywords: disaster medicine, triage, public opinion

1. ÚVOD
Autoři v roce 2009 publikovali výsledky pilotní
studie o výzkumu názorů veřejnosti na třídění.
Tehdy byli všichni respondenti s minimál ně
středoškolským vzděláním, což se nepochybně
odrazilo ve výsledcích. Proto jsme se pokusili
rozšířit počet respondentů a jejich sociální spektrum
tak, aby vzorek více kopíroval demografické,
sociální a vzdělanostní rozložení společnosti.
Hypotézy týkající se předmětu výzkumu byl y
formulovány takto:

1.

respondenti ze zdravotnictví, složek IZS a
armády mají větší povědomí o zásadách třídění
a budou tento fakt akceptovat racionálněji;

2.

věřící osoby budou přijímat fakt třídění snáze;

3.

postoje k třídění
věkových skupin.

se

budou

lišit

z hlediska

2. METODIKA
Byl použit stejný dotazník a byl distribuován
v průběhu roku 2010 prostřednictvím praktických
lékařů a v prostředí zdravotníků, hasičů a armády.
Kromě demografických ukazatelů (věk, pohlaví,
obor práce nebo studia a náboženské vyznání)
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6. POUŽITÉ ZDROJE

obsahoval čtyři otázky, které se týkaly znalostí
o třídění, názorů, pocitů a předpokládaného chování
při aplikaci třídění na osoby blízké. Data byla
zpracována v programu Excel a ke statistické
analýze byl použit Pearsonův chí-kvadrát test pro
kategorická
data,
jako
hladina
statistické
významnosti byla zvolena hodnota 0,05. Porovnali
jsme skupiny podle věku, podle pohlaví, skupinu
odborníků versus neodborníků a věřící versus bez
vyznání.

[Alpert 2004] ALPERT, A. Ethics for the
Emergency Medici ne Resi dent. Israeli Journal of
Emergency Medicine Vol 4, No.2, June 2004 p.
27.
[Bláha 1999] BLÁHA, K.. Psychologicko-etické
aspekt y práce v záchranné službě. Urgentní
medicína, roč.2, č.2, str. 38 – 40. ISSN 1212 –
1924.
[Pesik 2002] PESIK N., KEIM M., ISER SON K.:
Terrorism and the ethics of emergency medical
care. Annals of Emergency Medicine, Vol 47,
Issue 6, P. 642 – 646.

3. VÝSLEDKY
Celkem bylo zpr acováno 542 dotazníků. Odborníci a
neodborníci se statisticky vysoce významně lišili
v odpovědích na všechny otázky (znalosti, názory,
pocity i chování). Skupina mužů a žen se nelišila
v názorech, ale byl nalezen vysoce významný rozdíl
v kategorii pocitů a chování, znalosti byl y na hranici
statistické významnosti. Z hlediska věku (do 30 let,
30 – 40 a nad 40 let) byly nalezeny statisticky
významné rozdíly v položce znalostí a chování,
nejvyšší znalosti byly ve věkové skupině do 30 let a
nejnižší nad 40 let. Ve skupině věřících byly
statisticky významné rozdíly ve znalostech a
postojích. Věřící osoby méně často věděli o faktu
třídění a v jejich postojích byl častěji vyjádřený
nesouhlas s tříděním.

[Šeblová 2000] ŠEBLOVÁ J.: (Mezi)vánoční
povídání o etice – rozhovor s MUDr. Petrem
Příhodou. Urgentní medicína, roč.3, č.4, str. 34 –
36. ISSN 1212 – 1924.
[Šeblová 2005] ŠEBLOVÁ J., HLAVÁČKOVÁ D.,
UHLÍŘ M., DIZON J.: Cvičení PODZIM 2005 –
Kralupy nad Vltavou. Urgentní medicína, roč. 8,
č.4, s. 11-15. ISSN 1212 – 1924.
[Šeblová 2005] ŠEBLOVÁ J.: Pohled veřejnosti na
otázky třídění (anketa časopisu UM). Medicína
katastrof a traumatologické plánování. V.
Sborník příspěvků 2008. S. 66 – 67. ISBN 97880-254-3267-9.

4. DISKUZE

[Šeblová 2005] ŠEBLOVÁ J., PROCHÁZKA M.,
ANTOŠ K ., ŠEB LOV Á D.: Přiístup veřejnosti
k otázkám třídění – výsl edky pilotní dotazníkové
studie 2009. Urgentní medicína, roč. 12, č. 4, str.
21 – 24. ISSN 1212-1924.

Jednoznačně se potvrdila hypotéza č. 1, byly
nalezeny statisticky vysoce význam né rozdíl y mezi
profesionály a respondent y s jiným oborem práce či
studia ve všech dotazovaných položkách. V ypovídá
to o menší informovanosti veřejnosti o zásadách
platných v mimořádných situacích. Hypotéza číslo 2
se nepotvrdila, respondenti bez vyznání akceptovali
fakt třídění ve větší míře a méně často vybrali
vyjádřený nesouhlas. Hypotéza číslo 3 se potvrdila
částečně, rozdíl ve znalostech a chování může být
vázán
na
věk,
mladší
respondenti
jsou
informovanější.

[Urgentní medicína 2001] ANKETA ČASOPISU
UM, příloha, Urgentní medicína, roč. 8, č.4,
ISSN 1212 – 1924.

7. INFORMACE O AUTORECH
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., vedoucí
lékařka pro vědu, výzkum a vzdělávání
ZZS Středočeského kr aje. Od roku
2007 předsedkyně OS UM a MK ČLS
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medicína.
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způsobilost:
anesteziologie
a
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5. ZÁVĚR
V dnešní době jsou velmi posilována práva pacientů,
aniž by veř ejnost byla soustavně seznamována se
zásadními principy a možnostmi nejen v oblasti
medicíny katastrof. V případě katastrofy by byla
nezbytná jak spolupráce tak disciplína komunity
ohrožené mimořádnou událostí. Přežití co největšího
počtu potenciálně zachranitelných obětí je stavěno
nad marné pokusy o záchranu jedince s mi nimální
šancí, avšak v tomto bodě musí existovat
společenský konsensus. Považujeme proto za
nezbytné zahájit veřejnou diskuzi o oblasti medicíny
katastrof.
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Člověk v tísni uprostřed humanitárních katastrof
Jitka Škovránková
Člověk v tísni, o.p.s.; Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00
jitka.skovrankova@clovekvtisni.cz

ABSTR AKT
Člověk v tísni (ČvT) je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1992. Během dvaceti
let své existence poskytla pomoc deseti milionům lidí. V roce 2012 pracuje kromě ČR téměř ve
třiceti zemích světa. Práce ČvT se zaměřuje na čtyři oblasti: humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci, podporu lidských práv, programy sociální integrace a vzdělávací a informační
programy. Mezi typické aktivity ČvT v případě humanitárních katastrof patří zajišťování
okamžitých životních potřeb (voda, jídlo, přístřeší, zdravotní péče, psychosociální pomoc,
provizorní obnova školní výuky), a v oblasti zpravidla zůstává s programy zaměřenými na
obnovu a rozvoj. V rámci zdravotnických programů staví a vybavuje zdravotnická střediska a
nemocnice, školí personál, podporuje mobilní zdravotnické týmy a zaměřuje se na prevenci a
osvětu. Vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu a kritickým potřebám v Sýrii zde
podporuje práci syrských lékařů dodávkami léků a vybavení polních nemocnic a zajišťuje
psychosociální péči. Podobné programy realizuje i pro uprchlíky v okolních zemích.
Klíčová slova: Člověk v tísni, humanitární pomoc, zdravotnické program y, Sýrie

ABSTRACT
People in Need in Emergencies
People in Need (PIN) is a non-profit non-governmental organization founded in 1992. Since
then it has helped 10 million people. In addition to the CR, in 2012 PIN operates in almost 30
countries worldwide. PIN focuses on four main areas: humanitarian aid and development
cooperation, promotion of human rights, social integration programmes, and informative and
educational programmes. In the realm of humanitarian disasters PIN is typically engaged in
ensuring immediate living needs (water, food, shelter, healthcare, psychosocial assistance,
provisional education etc.) usually followed by involvement in rehabilitation and development
programmes in the target countries. Medical interventions require building and providing
equipment to health centres and hospitals, staff and community health workers training, mobile
medical teams support, and focus on prevention and awareness enhancement. Due to the
ongoing military conflict and critical needs in Syria, PIN promotes the work of local doctors
through drugs and field hospital equipment supplies, provision of psychosocial care, and
supplementary feeding for children and pregnant mothers. PIN also organizes similar
programmes for Syrian refugees in the neighbouring countries.
Keywords: People in Need, humanitarian aid, medical programs, Syria
·

1. ČLOVĚK V TÍSNI

·

Společnost Člověk v tísni (ČvT) je nevládní
nezisková organizace, která vznikla na počátku
devadesát ých let v okruhu válečných zpravodajů a
novinářů, jimž už nestačilo přivážet do České
republiky svědectví z oblastí válečných konfliktů a
začali do zemí zasažených konfliktem dovážet
pomoc. Dnes se její práce zaměřuje na 4 oblasti:
·
·

Programy sociální integrace
Vzdělávací a informační programy

Za dvacet let své existence organizace pomohla více
než deseti milionům lidí ve světě i doma v cel kovém
finančním objemu přes 5,5 miliardy K č. V roce 2012
jejích více než 700 českých i zahraničních
zaměstnanců a 400 dobrovolníků pracuje kromě ČR
téměř
ve
třiceti zemích
světa,
například
v Afghánistánu, Mongolsku, Kam bodži, Etiopii, DR
Kongo, Angole, či na Kavkaze a Blízkém východě.

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
Podpora lidských práv
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Programy ČvT jsou financovány především ze zdrojů
EU, Vlády ČR a ostatních zemí.

2. HUMANITÁRNÍ POMOC
Mezi t ypické aktivity Člověka v tísni v případě
humanitárních katastrof a krizí patří př edevším:
·
·
·
·
·
·
·
·

budování dočasných příbyt ků, distribuce stanů
nebo materiálu na dočasné přístřeší
distribuce potravin
distribuce
hygienických
potřeb,
ošacení,
přikrývek apod.
poskytování lékařského ošetření, distribuce léků
zřizování uprchlických táborů
provizorní obnova školní výuky
psychosociální pomoc obětem katastrof
rekonstrukce domů, škol a jiných zařízení

Obr. 1: H umanitá rní pomoc v roce 2011
Po humanitárních intervencích Člověk v tísni
zpravidl a
v konkrétních
zemích
pokračuje
s programy zaměřenými na obnovu země a její další
rozvoj.

V roce 2011 poskytla organizace humanitární pomoc
v objemu 152 miliónů korun například lidem
postiženým hladomorem v Etiopii, při povodních v
Pákistánu, Kambodži či na Srí Lance a obětem sucha
v Afghánistánu.

Obr. 2: Pomoc obětem hladomoru – Etiopie, region Somali
DR Kongo – školení zdravotnického personálu a
dobrovolníků, zlepšování systému a ekonomické
stability poskytování zdr avotní péče, dodávky léků a
finanční pomoc zdravotním střediskům v oblastech
postižných válečným konfliktem

3. ZDRAVOTNICKÁ POMOC
Člověk v tísni se v oblasti zdravotní péče zaměřuje
především na t yto oblasti:
·
·

·

rekonstrukce či stavba nemocnic a středisek
školení personálu, zlepšování organizačního
vedení zdravotnického zařízení, prevenční a
osvětové projekt y
dodávky léků a zdravotnického vybavení,
v případě
potřeby
poskytování
pomoci
humanitárním
zdravotnickým
týmem
(Emergency medical unit)

Mongolsko – poskytnutí mobilních klinik, školení
personálu nemocnic a zlepšování efektivity státního
systému poskytování zdravotnické péče
Kambodža – školení porodních asistentek a dalšího
personálu, vybavení a léky pro zdravotnická střediska
ve vesnických oblastech , podpora komunitního
zdravotního „pojištění“

V roce 2012 probíhají zdravotnické nebo osvětové
program y například v těchto zemích:

Sýrie, Jordánsko – léky a vybavení pro polní
nemocnice v Sýrii, speciální výživa pro děti a těhotné
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Angola – hygienická a zdravotní osvěta, školení
zdravotních dobrovolníků, distribuce speciální
výživy pro podvyživené děti následkem sucha

ženy mezi vnitřními uprchlíky v Sýrii, poskyt nutí
mobilní jednotky první pomoci pro asistenci
v příhraničních oblastech Jordánska, psychosociální
pomoc v Sýrii a pro uprchlíky v Jordánsku, program
MEDEVAC

Barma – vybavení a podpora středisek, nemocnic a
týmů zdravotnických dobrovolníků v oblastech
zasažených etnickým konfliktem

Obr. 3: Podpora mobilních týmů zdravotních dobrovoln íků v příhraničních oblastech Barmy sužovanými
etnickým konf liktem
·

4. SÝRIE
V Sýrii vypukly boje mezi opozicí a vládou
prezidenta Bašára Asada v polovině března 2011.
Konflikt postupně eskaloval a po dlouhých měsících
bojů je otevřenou válku. Konflikt si během 20 měsíců
vyžádal téměř 40 000 obětí na životech, dva miliony
lidí bylo nuceno opustit své domovy a přes půl
milionu z nich uprchlo do jednoho ze sousedních
států. Zajištění zdravotní péče je více než
komplikované. Podle dostupných informací:
·
·

·

·

·

Okamžité humanitár ní potřeby jsou financovány
pouze ze 30 %.

Nezávislý zdravotnický personál se v reakci na
situaci začal sdružovat do „podzemních sítí“,
iniciativ a organizací; a zakládat polní nemocnice a
kliniky. Ty jsou zásobovány především z okolních
států, které tyto aktivity tolerují vzhledem k jejich
humanitární podstatě.
Objem pomoci organizace Člověk v tísni obětem
syrského konfliktu dosáhne na konci roku minimálně
7,5 milionu korun.

¾ státních zdravotnických zařízení přestalo
fungovat
Státní
nemocnice
poskytují
péči
pouze
přívržencům režimu, civilisté se je bojí
navštěvovat kvůli možnosti spojování s opozicí.
Vládní armáda rabuje nemocnice a zatýká ty,
kteří vykazují zranění z demonstrací či bojů i
lékaře, kteří jim poskytují péči.
V zemi je jen 10 % potřebných léků a
zdravotnického materiálu, zbytek je třeba
dovážet.
Humanitární asistence je kvůli neutuchajícím
bojům a byrokratickým překážkám, které vláda
klade, nadmíru komplikovaná. Syrské hranice
jsou uzavřené pro všechny vyjma Syřanů.
Mezinárodní nevládní organizace a agentury
OSN (v zemi jich oficiálně smí působit jen osm)
spoléhají při doručování pomoci pouze na
samotné Syřany.

Jde především o podporu práce zhruba 2000 syrských
lékařů a dobrovolníků, kteří poskytují zdravotní péči
v polních nemocnicích a klinikách v epicentrech
bojů.
Své
nemocnice
zásobují,
vzhledem
k nedostatku léků a materiálu v Sýrii, z okolních
zemí.

Obr. 4: Polní nemocnice na předměstí Aleppa
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ale na léčbu komplikovanějších zranění či
onemocnění nemají nemocnice v zemi v současné
situaci kapacitu. Člověk v tísni spolu s organizací
Jordan Health Aid Society (JHAS), která je zde
jedním z hlavních poskytovatelů zdravotní péče,
zakládá jednotku první pomoci, která umožňuje
převážet raněné z příhraničních oblastí do nemocnic
a klinik. Lékařům bude mimo jiné poskytnuta
mobilní ambulance včetně vybavení a léků.

V klasické polní nemocnici pracují vždy alespoň dva
chirurgové, ortoped, anesteziolog a další lékaři –
dobrovolníci; 2-8 sester a další pomocný personál.
Nemocnice
je
vybavena
minim álně
jedním
chirurgickým sálem , lůžkovým oddělením a
chirurgickou ambulancí. Jedna nemocnice měsíčně v
průměru ošetří zhruba 1000 pacientů, z čehož je
stovka složitějších chirurgických zákroků. Zvláště
komplikované případy lékaři stabilizují a poté
referují
do
specializovaných
nemocnic
v bezpečnějších
příhraničních
oblastech
či
v sousedních zemích.

ČvT se také podílí na programu MEDEVAC pro
syrské uprchlíky: v Jordánsku spolu s partnerskými
zdravotnickými organizacemi a lékaři předvybírá
vhodné pacienty, pomáhá zajistit doplňková
vyšetření a logistiku.
Třetina až polovina uprchlíků (vnitřních i v okolních
zemích)
trpí
vážnými
psychologickými
či
psychiatrickými poruchami – před útěkem si mnoho
z nich prošlo zatčením a mučením, jejich domovy
byly vyrabovány a mnozí z nich byli přítomni smrti
svých blízkých. Organizace proto také podporuje
syrské a jordánské psychology a sociální pr acovníky,
kteří působí v syrském Damašku a okolí a
v jordánském Ammánu a Zarce, v poskytování
psychologické první pomoci či odborné léčby včetně
psychiatrické. Specifická pozornost je věnována
dětem a ženám.

Obr. 5: Vážně jší případy jsou referovány
například do Turecka
Na jednu polní nemocnici pak připadají aspoň čtyři
kliniky, které sem referují své pacienty. Kliniky
fungují nejčastěji jako chirurgická ambulance a
dokáží poskytnout základní první pomoc, ošetřit lehčí
zranění včetně drobnějších tržných ran.

Obr. 6: 90 % léků je nakupováno v okolních
zemích a do Sýrie dováženo v malých množstvích
logistickými sítěmi.
Organizace poskytuje léky, jídlo a speciální výživu
pro malé děti a těhotné ženy mezi zhruba 10000
vnitřními uprchlíky především v provinciích Aleppo,
Idlib a Latakia.
V Jordánsku našlo azyl více než 200 000 Syřanů a
každý den jich sem přichází alespoň další tisícovka.
Vzhledem k příhraničním bojům na území Sýrie a
skutečnosti, že lidé volí útěk v situaci, kdy je jejich
domov ostřelován, a jsou objektem násilí, jich m noho
přichází vážně raněných. Často jim je v Sýrii
poskytnuta pouze první pomoc a neodkladná péče,
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Spolupráce civilního a vojenského sektoru – CIMIC –
zdravotnické systémy
Josef Štorek
Katedra urgentní medicíny a medicí ny katastrof, IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10
storek@ipvz.cz

ABSTR AKT
Novelizace krizové legislativy s platností od 1.1.2011 , Bezpečnostní strategie České republiky
ze září 2011, proces implementace IHR (2005) do národního prostředí a reformní zákony
zdravotnictví definují nové podmínky pro zajišťování bezpečnosti České republiky a tím i podíl
zdravotnictví, resp. zdravotnických systémů. Klíčovým požadavkem Bezpečnostní politiky –
základního dokumentu bezpečnostní politiky vlády České republiky, na který navazují dílčí
strategie a koncepce – je pro následující období komplexní přístup kombinující vojenské a
civilní nástroje.
Klíčová slova: Bezpečnostní strategie České republiky 2011, Mezinárodní zdravotní předpisy
(2005), CIMIC 2012

ABSTRACT
Cooperation civil and military - CIMIC - Health Systems
Amendments emergency legislation with effect from 1.1.2011, the Security Strategy of the Czech
Republic from September 2011, the process of implementation of IHR (2005) in a national
environment and health reform laws set new conditions for ensuring security of the Czech
Republic, and with it the health, respectively . Health systems. The key requirement of security
policy - the basic document security policy of the Government of the Czech Republic, to which
the following sub- strategies and concepts - is for the following period a comprehensive
approach combining military and civilian instruments.
Key words: Security Strategy of the Czech R epublic 2011, the International Health Regulations
(2005), CIMIC 2012
Dynamické změny bezpečnostního prostředí potrhují
zvětšující se význam komp lexního přístupu, který
efektivně a racionálně kombinuje nástro je a
možnosti civilního a vojenského sektoru. Mimo
jiné i proto, že četnost mimořádných událostí typu
pohrom přírodního nebo antropogenního původu
vzrůstá exponenciálně a generuje tak vyšší nároky
na ochranu obyvatelstva (Graf 1).

1. ÚVOD
Bezpečnostní strategie České republiky, schválená
vládou ČR v září 2011, jako základní dokument
bezpečnostní politiky vlády, na který navazují dílčí
strategie a koncepce, sl eduje základní cíl:
·

Zajistit systémový a koordinovaný
prosazování bezpečnostních zájmů.

rámec

Pro následující období definovala Bezpečnostní
strategie soudobé hrozby, na které je nasměrováno
úsilí bezpečnostního managementu na všech
úrovních krizového řízení (Tab. 1).

Dokument
předst avuje
„kompl et“
zajištující
bezpečnost v Č eské republice, kde institucionálním
nástrojem je komplexní, funkční a dynamický
národní bezpečnostní systém.

Odvozená
koncepce
krizové
připravenosti
zdravotnictví
(2007)
definuje
připravenost
zdravotnického systému jako schopnost jednotlivých
správních úřadů a dotčených poskytovatelů
zdravotních služeb poskytovat t yto služby i za
nestandardních podmínek (t ypu mimořádné události
a krizové situace nevojenského i vojenského

Proměnnost bezpečnostního prostředí a spektrum
soudobých hrozeb si vynucuje nové pojetí NBS jako
systému otevřeného a dynamicky se vyvíjejícího ve
všech jeho součástech … zdravotnictví nevyjímaje!
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charakteru) v kontinuitě moderní zdravotní péče na
zásadách soudobé medicíny, zásadně odborně
způsobilými
pracovníky
ve
zdravotnictví
a
zdravotnickými zařízeními, při zachování vnitřní i
vnější operability systému.

setkání bylo připraveno na bázi plánovaného
zaměstnání
armádního
systému
Ústředním
vojenským zdravotním ústavem za odborné garance
a koordinace akce Společností krizové připravenosti
zdravotnictví
České
lékařské
společnosti
J.E.Purkyně, za
podpory ministrů
obrany,
zdravotnictví a vnitra a pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje. Přehled účastníku viz Tab. 2

Graf 1: Globální trendy

Tab. 2: Přehled účastníků CIMIC 2012
Vlastní program společného setkání tvořily praktické
ukázky připravenosti dané složky na situace spojené
s výskytem VVN (na dva nosné scénáře), doladěné
o připomínky dozorujících odborníků a specialistů
v druhém provedení a shrnutí poznatků v rámci
workshopu na téma: Řešení vysoce virulentních
nákaz v ČR – limity a podmínky (Obr. 1).

3. ZÁVĚR
Smyslem akce C IMIC 2012 se stala vnímaná
potřeba sladit spolupráci všech složek IZS při řešení
mimořádné události spojené s výskytem velmi
nebezpečné nákazy a to na základě:

Tab. 1: Bezpečnostní hrozby

2. CIMIC 2012
Stav
prací
s implementací
Mezinárodních
zdravotních předpisů (2005) podle Národního
akčního plánu 2011 pro případ vzniku události
podléhající IHR, ale i v duchu závěrů konferencí
Medicíny katastrof Zlín (2009, 2010, 2011),
koncepce krizové připravenosti zdravotnictví (2007),
koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2020 (2008), byl základní cíl a
smysl IHR :
·

·

Připravených schopností jednotlivých složek,
včetně orgánů ochrany veřejného zdraví

·

Předpokládané koordinace zasahujících složek
v místě výskytu

·

Nastaveného informačního toku mezi složkami
IZS

·

Namodelovaného scénáře odbornou veřejností.

A i když akce ještě čeká na podrobné vyhodnocení
a analýzu poznatků a závěrů, lze se podělit se
zkušeností, která by s vysokou pravděpodobností
předurčila reaktivnost složek :

zamezit mezinárodnímu šíření chorob, ochranu
proti nim, kontrola a zajišťování reakce v oblasti
veřejného zdraví

předpoklad, že každá složka se připraví samostatně a
odborně správně, je slabou měkkou stránkou
očekávané úrovně připravenosti.

předmětem
společného
setkání
civilního
a
vojenského zdravotnictví za spolupráce s ostatními
složkami IZS v září 2012 na letišti Plzeň – Líně pod
společným názvem CIMIC 2012.

Až následující dny, kdy byla ukončena „bezbřehá
diskuse a přehlídka názorů“ se postupně prosazovalo
věcné a logické řešení prostřednictvím krizové

V rozsahu závěrů XIV. mezinárodní konference
Medicína katastrof, Luhačovice 2011, společné
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organizace řízení velkého množství sila prostředků
v psychicky vyhrocené situaci.

z klíčových bezpečnostních prvků státu a obsahovou
stránku představuje moderní urgentní medicína,
intenzivní medicína, medicína katastrof a válečná
medicína s objemem poznání a postupů všech
lékařských věd 21. století, doplňované o poznatky i
jiných vědních oborů.

V průběhu postavených scénářů se nacvičovalo
zajištění ambulance, kde se objevil pacient
s podezřením
na
onemocnění
hemoragickou
horečkou, dále sanace nálezu nelegální laboratoře i
těl zemřelých pokusných zvířat, včetně obsluhy.
Autentičnost scén podtrhovaly i výkony figurantů a
maskérů (Asociace dobrovolných záchranářů Praha).

Efektivní využití možností lékařských a podpůrných
věd a racionální použití kapacit poskytovatelů
zdravotní péče a zdravotnických služeb je věcí
profesionální dovednosti a způsobilosti resortního
krizového managementu, který dokáže spojit
správní, odbornou a věcnou koordinaci dílčích
problematik
do
soudobého
pojetí
multidisciplinární zdravotnické odezvy na
katastrofy.

Praktickým a několika hodinovým zkoušením se
jednotlivé fáze a zákonitosti práce v rizikové
biologické zóně prosadily pro činnosti jednotlivých
složek IZS a splnily své předurčení – doladit
předpokládané aktivity dané součásti systému.
Důvod: Zdravotnická pomoc a zdravotní péče
poskytovaná soustavou poskytovatelů je jedním

Obr. 1: Ilustrační snímky CIMIC 2012 (zdroj: SKPZ ČLS JEP)
http://www.rajskyplyn.cz/bulletin/rijen-listopad2012/cimic-2012--civil-and-military-cooperation-zari-2012--letiste-plzen-line/#video

4. POUŽITÉZDROJE
Bezpečnostní strategie České republiky. MZV ČR
2011. ISBN 978-80-7441-005-5
Koncepce
krizové
připravenosti
MZDR, Praha 2007

4. INFORMACE O AUTOROVI

zdravotnictví,

Josef Štorek, MUDr., Ph.D., odborný asistent
katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof
IPVZ, Praha. Katedry radiobiologie a toxikologie
ZSF JU České Budějovice. Atestace v oboru vnitřní
lékařství, urgentní medicína. Člen odborné lékařské
společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a
veterinárních lékařů ČLS J.E.Purkyně; př edseda
odborné
společnosti
krizové
připravenosti
zdravotnictví ČLS JEP. Předseda redakční rady
časopisu
společnosti
krizové
připravenosti
zdravotnictví. Autor 75 odborných článků a 81
referátů na konferencích, recenzent 5 účelových
publikací a v 21 případech účelových publikací autor
či spoluautor kapitol.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 20132
s výhledem do roku 2020. MV ČR, Praha 2008
Klement.C. et al.: Medzinárodné zdravotné předpisy.
Teoria-legislativa-implementácia-súvislosti. PRO
Bánská B ystrica, 2009. ISBN978-80-89057-24-5
Plán provedení společného setkání CIMIC 2012.
SKPZ Č LS JEP. Praha 2012.
Březina,T.: CIMIC 2012 – Civil and military
cooperation – září 2012 – letiště Plzeň-Líně.
Rajskayplyn.cz.
Dostupné
na
www:

66

71

Sborník příspěvků 9. ročníku konference Medicí na katastrof

Krizová připravenost nemocnic
Pavel Urbánek
ZZS Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. Října 23, 60200 Brno
OBKŘ, FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno
purb@seznam.cz

ABSTR AKT
Neradostným konstatováním na úvod je, že krizová připravenost většiny nemocnic nedosahuje
potřebné kvality, někde je možno konstatovat její naprostou absenci. Problémové bývá již
samotné plánování, plány krizové připravenosti jsou často neproveditelné. Protože nácviky také
neprobíhají v potřebném rozsahu, nelze ani cvičením odhalit jejich nereálnost. Většinou též
chybí adekvátně personálně a technicky vybavené „kontaktní místo“, které by zajistilo
kvalifikovaný příjem informace o mimořádné události a zajistilo odpovídající reakci a podporu
managementu při řízení průběhu krizových stav ve zdravotnickém zařízení.
Klíčová slova: Dispečink urgentních příjmů, evakuační plán, krizová připravenost nemocnice,
kontaktní místo, pandemický plán, traumatologický plán, zdravotnická zařízení.

ABSTRACT
Hospital Crisis Prepardeness
In the beginning we have to make a grim statement, that the emergency preparedness in most
hospitals does not reach the required quality and sometimes is totally absent. The planning
itself is usually very problematic and complicated, and preparedness plans are impracticable.
The reason for that is that practices are not done in the extent that is needed and therefore even
practices don‘t allow us to discover that the plans are unreal. The main problem is usually
absence of adequate “contact point” (which is usually poorly equipped and lacking qualified
staff), that would ensure receiving qualified information about the extraordinary situation and
appropriate reaction and support of management that is in control of ongoing crisis situation
inside medical facility.
Keywords: Dispatching emergency income, evacuation plan, hospital emer gency preparedness,
contact point, pandemic plan, trauma plan, health care facilities.

2. NEJPROBLEMATIČTĚJŠÍ
OBLASTI V PŘÍPRAVĚ A PŘI
ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH STAVŮ A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

1. ÚVOD
Na
základě
vytvořené
Koncepce
krizové
připravenosti zdravotnictví ČR byl Odborem krizové
připravenosti M Z ČR definován zdravotnický
záchranný řetězec, jehož jednotlivé články se
podílejí na likvidačních a záchranných pracích
specifikovaných v tzv. „krizových zákonech“.
Nejslabším článkem tohoto řetězce se tak jeví NNP,
neboť jen některé nemocnice berou přípravu na
hromadný příjem pacientů opravdu vážně. Je to
částečně pochopitelné, neboť povinnost připravovat
se na tyto situace v rámci IZS mají pouze fakultní
nemocnice, a to pouze při vyhlášení Krizového stavu
na území ČR.

2.1. Samotné plánování krizové připravenosti
zdravotnických zařízení
Většina managem entů zdravotnických zařízení
považuje tuto problematiku za vyřešenou tím, že
jsou vypracovány co nejobsáhlejší, nepřehledné,
v krizové situaci naprosto nepoužitelné, textové
materiály (traumatologický plán, evakuační plán a
další), které jsou často psány zdravotníkům naprosto
nesrozumitelným „odborným jazykem krizových
manažerů“. Většinou také nikdo prakticky neověřil
proveditelnost záměrů těchto teoretiků.
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2.2.

Kontaktní místo ve zdravotnickém
zařízení – centrum řízení běžného
provozu i krizových stavů

příchozí, při mimořádných událostech, již z veřejné
komunikace na vhodný vjezd či vstup nemocnice.
Výjimečně jsou pak adekvátně výrazně (barevně,
vodorovně i svisle) značeny trasy uvnitř ZZ až
k jednotlivým příjmovým místům.

Výše zmíněné plány často pověření pro příjem
hlášení o vzniku krizové situace vně či uvnitř
zdravotnického zařízení, následné spuštění a
v mimopracovní době i dočasné řízení celé akce,
delegují např. na vrátného se základním vzděláním a
v důchodovém věku.

2.5.

MU se dle mého názoru nedá zvládnout úplně
bezchybně ani při sebelepší přípravě, nicméně bez
kvalitní přípravy se MU nedá zvládnut vůbec. Je
úkolem orgánů státu a územních samosprávných
celků zajistit na svém území kvalitní krizovou
připravenost. Sebedražší příprava je vždy levnější
než dopady nesprávně vyřešené, nezvládnuté MU.

Přitom, jak vyplývá ze zákona o ZZS, měla by každá
nemocnice disponovat „kontaktním místem“, které
by mělo zajistit 24 hodin denně a 365 dní v roce
kvalifikované a bezproblémové převzetí informace
od operačního střediska zdravotnické záchranné
služby o směrování jednotlivých závažných stavů na
vstupy nemocnice, ale také o vzniku mimořádné
události zdravotnického charakteru a směrování
velkého počtu pacientů do tohoto ZZ.

POUŽITÉ ZDROJE
Gutierrez de Ceballos, JP. et all. 2005. 11. březen
2004: Teroristické bombové útoky V Madridu,
Španělsko – analýza logistiky, typů poranění a
klinické péče o pacienty ošetřované v nejbližší
nemocnici. In Critical Care, 2005, roč. 9, č. 1, s.
104-111.

Kvalifikované převzetí informace by mělo znamenat
i správné vyhodnocení při fonické komunikaci
nejlépe dle nastaveného komunikačního protokolu,
případně vyhodnocení strukturované informace při
datovém přenosu (datové věty). Na základě
správného vyhodnocení výzvy pak musí následovat
adekvátní opatření a definované kroky obsluhy
kontaktního místa směřující k optimální přípravě
nemocnice na příjem jednoho pacienta, ale též na
hromadný příjem pacientů.

Dvořák, M . 2006. Traumatologické plánování na
urgentním příjmu velké nemocnice. In Urgentní
medicína, 2006, roč. 9, č. 3, s. 5-8. ISSN 1212 1924
Urbánek, P. 2006. ZZS a nemocnice – komunikace a
organizace příjmu pacientů při hromadném
postižení zdraví. 3. ročník konference Medicína
katastrof, traumatologické plánování a příprava,
Hradec Králové, 14. listopad 2006. Dostupné na
internetu: <htp//www.zsa.cz/akce9.htm>

Nejvhodnějším a jednoznačně adresným způsobem
předání a převzetí (potvrzení) informace konkrétním
pracovníkem je v současné době použití osobního
mobilního telefonu zaměstnance. Protože však
nepřichází v úvahu, aby pracovník kontaktního místa
postupně obvolával zaměstnance dle nějakého
seznamu (neospravedl nitelné zpoždění předání
informace většině pracovníků), je potřeba jej vybavit
vhodným komunikačním nástrojem, s jehož pomocí
může hromadně, jednorázovým úkonem, oslovit
všechny kontakty předdefinované (zdravotnické i
nezdravotnické pracovníky) pro řešení dané situace.

2.3.

Jelen, S., Pleva, L., Ječmínková, R., Bílek, J.,
Vronský, R., Jahoda, J. 2008. Aktivace
traumatologického
plánu
při hromadných
neštěstích ve FNO. In Urgentní medicína, 2008,
roč. 11, č. 4, s. 8-11. ISSN 1212 – 1924
Hlavačková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová,
V., Vraspírová, H.: Krizová připravenost
zdravotnictví. Národní centrum ošetřovatelství a
nelékařských oborů, Brno 2007.

Soběstačnost při řešení krizových situací

Spoléhat při tvorbě krizových plánů ve větší míře na
pomoc zvenčí může být příčinou neschopnosti
krizové situace operativně řešit. Iluzorní je třeba
představa, že při potřebě např. dekontaminace
postižených v důsledku MU typu CBRN budou
schopni tuto činnost zajistit členové HZS, a to jak
v terénu, tak i na vstupech nemocnice. Především
větší nemocnice by měly být v maximální možné
míře při řešení krizových situací soběstačné.

2.4.

Nácviky řešení krizových stavů

Urbánek,
P.:
Návaznost
přednemocniční
a
nemocniční péče při hromadném postižení
zdraví. Úrazová chirurgie, XII., 2004, 1, 14 – 17.
Urbánek, P.: Cílený transport – organizační
možnosti. Urgentní medicína, VI., 2003, 2, 11 –
12.

INFORMACE O AUTORECH
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Značení tras, vstupů a koridorů uvnitř
zařízení

Většina ZZ nemá výrazné (barevné) značení
navádějící dopravní prostředky a samostatně
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Traumatologický plán nemocnic
v kontextu doporučení WHO
Jiří Wachsmuth
Zdravotnická záchr anná služba Libereckého kraje
Liberec, Husova 976/37, 460 01
wachsmuth@zzslk.cz

ABSTR AKT
Připravenost společnosti na řešení mimořádných událostí není otázkou poslední doby. Již
dlouhodobě si zodpovědní pracovníci uvědomují potřebu přípravy společnosti na řešení
mimořádných událostí, a proto již mnoho let se zpracovávají postupy pro řešení těchto událostí
ve všech sférách společenského života od vládní a mezinárodní úrovně, až po jednotlivé místní
subjekty. Samozřejmě je nutná koordinovanost činností, proto jsou zpracovávány například na
krajské úrovni Havarijní plány a proto také například na celostátní úrovni vzniká postupně se
rozšiřující Soubor typových činností IZS. Vše je zastřešeno bezpečnostní politikou státu. Nyní
novou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví jsou povinny tvořit traumatologický plán i
jednotlivá zdravotnická zařízení. Vyhláška určuje nutné součásti traumatologického plánu,
nehovoří ale o tom, jak je vytvořit, respektive, kde získat potřebné informace. Proto je vhodné,
aby se příslušní pracovníci seznámili s doporučením WHO z roku 2006, kde najdou odpověď
prakticky na všechny otázky spojené s tvorbou traumatologického plánu zdravotnického
zařízení.
Klíčová slova: Traumatologický plán, soubory t ypových činností, doporučení WHO
nástroj pro vypr acování plánu připravenosti
nemocnic na mimořádné události“. Doba vzniku
tohoto materiálu je datována do doby, kdy se nám
jevilo reálné nebezpečí pandemie ptačí chřipky a
proto je tento materiál rozdělen vždy na dvě části, tj.
na reakci na jakoukoliv mimořádnou událost a dále
na doplněk, který se věnuje právě reakci na možnou
epidemii, či pandemii. Materiál byl sestaven celou
řadou evropských odborníků na danou tématiku na
základě dvou workshopů v únoru a květnu 2006
v barcelonském úřadu WHO. Konečnou verzi
sestavil pan Enrico Davoli. Česká odborná veřej nost
se měla možnost s tímto materiálem seznámit na
semináři, kter ý pořádala ministerstva zdravotnictví
České a Slovenské republiky spolu s regionální
kanceláří WHO v Brně dne 24.10.2007. Hlavními
přednášejícími byli pan Enrico Davoli a pan
dr. Gerald Rockenschaub z WHO. Další referáty
přednesli dr. Hlaváčková a ing Tencer. Poté se
účastníci rozdělili do čtyř pracovních skupin, které
se věnovali rozpracování doporučení pro jednotlivé
sektory zdravotní péče. Na závěr jsme se seznámili
s výstupy jednotlivých sekcí a bylo dohodnuto, že
k tématu se uskuteční semináře v obou republikách.
K tomu tak, dle mých informací, bohužel již
nedošlo. V Libereckém kraji jsem měl v té době na
starost krizovou připravenost zdravotnictví na
odboru zdravotnictví. Sezval jsem ředitele všech
lůžkových zařízení Libereckého kraje a přednesl

Traumatologický plán nemocnic není žádnou
novinkou v přípravě zdravotnictví na mimořádné
události. Tyto plány jsou tvořeny již desítky let,
protože si zdravotníci vždy uvědomovali svou
zodpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost
obyvatel svého r egionu. V té době nebyla
traumatologická centra a celá odpovědnost ležela na
okresních
nemocnicích,
většinou,
v tehdejší
nomenklatuře, na nemocnicích II typu. Většina
těchto nemocnic měla dostatek odborníků, aby
zvládla mimořádnou událost a také se věnovala
výchově medicinského dorostu. Mnohá oddělení
měla více odborníků s druhou atestací a nebyl
problém se zastupitelností. Tyto plány vznikal y na
podkladě znalosti rizik daného regionu, neměl y
stejnou
úroveň.
Nyní
s přijetím
nových
zdravotnických
zákonů
bylo
rozhodnuto
o sjednocení této dokumentace a proto Ministerstvo
zdravotnictví
podle
paragrafu
120
zákona
č 372/2011
Sb.
přijalo
vyhlášku
č.
101
o podrobnostech obsahu traumatologického plánu
poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní
péče a postupu při jeho zpracování a projednání.
Tato vyhláška direktivně určuje, co má být součástí
traumatologického plánu, ale nedává doporučení, jak
k vytvoření těchto zásad dojít, z čeho vycházet a jak
máme s jednotlivými daty pracovat. Při čtení této
vyhlášky jsem si uvědomil, že Světová zdravotnická
organizace v roce 2006 vypracovala „Praktický
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Materiál WHO je rozdělen do čt yř hlavních oblastí:
·
Organizace a řízení
·
Lidské zdroje
·
Poskytování zdravotní péče
·
Obecné zdroje

jsem jim právě toto doporučení WHO. Na podkladě
mých informací jednotlivé nemocnice zpracovaly
své traumatologické plány, které nám poté umožnily
zpracovat
traumatologický
plán
zdravotnictví
Libereckého kraje. Získali jsme relevantní informace
o tom, jaké síly a prostředky jsou nemocnice
poskytnout a v jakém časovém horizontu. Též jsme
získali i informace, jaký druh péče jsou schopni
poskytnout. Tyto údaje jsou potřebné nejen pro
rozhodování krizového štábu kraje ale též pro
rozhodování krizového štábu zdravotnické služby a
jeho operačního střediska.
Materiál WHO je rozdělen do několika kapitol.
V úvodu je vysvětleno, proč je nutno takový
materiál zpracovat. V další kapitole jsou uvedeny
definice mimořádné události, jak jsou chápány
v různých zemích, respektive, jak jsou tyto události
nazývány. Je kladen důraz, aby v krizových
situacích byly k dispozici jednoduché a srozumitelné
plány. Základní podmínkou je, aby se na tvorbě
plánu podíleli všichni aktéři, aby plán jednoznačně
vymezil úkoly, aby se podstatně nelišil od
každodenní provozní praxe.
Za
velmi
důležité
jsou
při
sestavování
traumatologického plánu praktická cvičení. Za pl án
připravenosti
zdravotnického
zařízení
nesou
zodpovědnost všichni pracovníci a je nutno vycházet
z předpokladu, že při tvorbě traumatologického
plánu musíme hlavně spoléhat na vnitřní zdroje.
Základem je ověřování plánu v praxi a nácviky.
Proto vlastní tvorba traumatologické plánu musí mít
několik etap. V pr vní etapě se sejde pracovní
skupina, která dle svých zkušenost, jak z běžného
chodu nemocnice, tak i z minulých řešení
mimořádných událostí a podkladů má zkušenosti
s řešením mimořádných událostí. Tato skupina na
základě svých zkušeností a dalších informací,
například z havarijního plánu kraje, zpracuje první
koncept traumatologického plánu. V další etapě
s touto svou vizí seznámí pracovníky zařízení. Na
podkladě konceptu zpracují plán praktického
zaměstnání, kde se budou prověřovat proveditelnosti
jednotlivých částí traumatologického plánu. To
znamená od svolání pracovníků, jejich umístění na
pracoviště, funkčnost řídícího štábu, třídění na
jednotlivá pracoviště a jejich funkčnost, logistické
zabezpečení, bezpečnostní zajištění objektu. Také
úroveň poskytování péče a návaznost jednotlivých
pracovišť. Tuto část musejí sledovat supervizoři,
kteří jsou schopni ihned upozornit na nedostatky a
mají možnost dát pokyn ke znovu provedení akce.
V další etapě odpovědní pracovníci vyhodnotí
výsledky tohoto praktického zam ěstnání a upraví
traumatologický plán. Na základě upraveného
traumatologického plánu se přepraví již prověřovací
cvičení, které by mělo odhalit poslední slabá místa.
Na základě jeho vyhodnocení vznikne definitivní
traumatologický plán. Tento se stává závazným pro
všechny zaměstnance a na jeho základě probíhá
pravidelné školení, eventuálně cvičení.

Organizace a řízení
Zde je nutno definovat okamžik, kdy je nutná
aktivace traumatologického plánu, kdy dochází ke
stavu, kdy běžný provoz nemocnice není schopen
zvládnout další přísun pacientů. Kdo se bude danou
situací zabývat a kdo bude činit první kroky k tomu,
aby svá místa zaujaly osoby, které jsou pověřeny
řešením mimořádné události – tj. kdo spustí
traumatologický plán. V tomto okamžiku musíme
mít již zpracován plán pro uvolnění potřebných
lůžek – kam přesuneme nemocné, kteří mohou být
evakuováni mimo nemocnici.
Musíme definovat krizový štáb, který je odpovědný
za realizaci př edem připraveného plánu a jeho
složení i s patřičnými pravomocemi. Zde musí být
zastoupeny všechny základní složky nemocnice, tj.
jak zdravotníci, tak i technické – podpůrné složky.
Musí být stanovena
mobilizace
pracovníků
z oddělení, která nejsou hlavním náporem pacientů
postižena k pomoci na odděleních, která se aktuální
péči věnují. Mobilizace vnitřních zdrojů je
podstatným posílením zasahujících složek.
Důležitý je tok informací v rámci dot yčného zařízení
– od zasahujících složek po řídící složky a naopak.
Je vhodné, aby patřičné formuláře byly již předem
připraveny a všichni zaměstnanci byli proškoleni
v jejich použití. Tyto formuláře by se neměly lišit
o běžné dokumentace. Nesmíme zapomenout na
spojení mezi nemocnicí a službami přednemocniční
neodkladné péče, je vhodné vyt vořit systém, který
může sloužit jak v případě normální ho provozu, tak i
v případě mimořádných událostí.
Je nutné již předem stanovit místa, která budou
zajišťovat nepřetržitý příjem a neodkladnou péči,
lokalizaci míst, kde tato péče bude poskytována,
seznam vybavení pro danou lokalitu a seznam
vyškolených pracovníků. Je nutno stanovit úroveň
péče na základě triáže.
Neméně důležitou složkou poskytování péče je také
podávání relevantních informací, jak příbuzným
obětí, tak i mediím s tím, že by média měla přispívat
o uklidnění situace a eventuálně pomoci při řešení
situace – výzvy k dobrovolníkům, například
k dárcům krve.
Lidské zdro je
Jak jsem se již zmínil, nemocnice musí spoléhat
pouze na své vlastní pracovníky. Účelem při
mimořádné události je zajistit během reakční fáze
přítomnost pracovníků s nejvyšší kvalifikací, praxí,
zažitými zkušenostmi a dobře obeznámenými
s prostředím nemocnice. Musíme
mít
stále
aktualizovaný
seznam
veškerého
personálu,
aktualizovaný seznam nejdůležitějších pr acovníků,
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pravdi vé a včasné informace. Je vhodné jmenovat
proškolenou osobu, která bude informace podávat,
včetně nepříznivých zpráv. Zde je nutná potřebná
empatie, na druhé straně se musíme postarat o tyto
pracovníky, vzhledem k vysoké psychické zátěži.

aktualizovaný gr af kompetencí a určení pracovníků
s pravomocemi velení.
V rámci otázky lidských zdrojů musíme definovat
jednotlivé provozní tým y, které se budou zabývat
řízením krize, poskytování péče a logistice. Vhodné
je vycházet z denního pracovního režimu a
pravomocí jednotlivých pracovníků.
Je možno též počítat se záložními lidskými zdroji,
kterými mohou být pracovníci terénní, t.j.
ambulantní lékaři a jejich sestry nebo dobrovolníci
z řad červeného kříže nebo dalších nevládní ch
dobrovolnických organizací.
Otázka lidských zdrojů je jednoznačně spjata
s dalším vzděláváním pracovníků, jak jsem se zmínil
výše. Nejen na základě procvičování musíme tvořit
traumatologické plány, ale též i po jejich vzniku
musíme neustále pracovat s jednotlivými skupinami
pracovníků a neustále opakovat základní principy
řešení mimořádných událostí. Každý si musí
bezpodmí nečně osvojit všechny potřebné dovednosti
na funkci, na kterou je zařazen. Školit – cvičit a stále
mít k dispozici základní materiály, které se týkají
řešení mimořádných událostí. V rámci školení je
také nutno zjišťovat, zda přístup posluchačů není
pouze pasivní, je nutno zavést interaktivní hr y,
abychom mohli posoudit, zda frekventanti danou
problematiku zvládají.

Obecné zdro je
Finanční náročnost akutní akce by nás neměla
limitovat. Vždy se najdou zdroje u provozovatele, ve
fondech krajského úřadu i vládě. Zde je spíše
uvažovat o rezervách, které pro případ řešení
mimořádných událostí musíme udržovat a v tomto je
nutno mít uzavřeny dohody s našimi dodavateli, aby
byli schopni pružně reagovat na naše požadavky.
Základní paket potřebných prostředků musí být
definován tak, aby jeho obměna mohla být využita i
při běžném provozu.
Dále je nutno definovat logistickou kapacitu, které
můžeme dosáhnout při přílivu pacientů, přesahující
kapacitu zdravotnického zařízení. Proto jsme
v rámci Li bereckého kraje nechali jednotlivá
lůžková zařízení zpracovat tabulku, ve které udávají
kolik pacientů jsou schopni přijmout v čase 0, čase +
60 minut a v čase + 120 minut a v jakém rozsahu
jsou jim schopni poskytnout péči. Každá nemocnice
si musí stanovit, kde má prostory pro třídění, kde
jsou prostory pro samotnou léčbu, čekárny, kde jsou
lůžka navíc, samozřejmě ambulance včetně přístupu
a výstupu, místnost pro návštěvy pacientů, místnost
pro styk s medií.
V neposlední řadě zde musí být zabezpečena
bezpečnost pacientů i personálu. Proto je vhodné,
aby v případě mimořádné události byl prostor
zdravotnického zařízení byl hlídán a patřičně
uzavřen s tím, že ochrana objektu musí zajistit péči
postiženým,
kteří se
nedostanou
k ošetření
zdravotnickou záchrannou službou, nebo jinými
složkami integrovaného záchranného systému. Dále
musí umožnit přístup na místa, která slouží
k informovanosti příbuzných a medií s tím, že tím
nesmí být jakkoliv narušen proces poskytování
zdravotní péče.
Doporučení WHO Evropa má 39 stran. Je to
materiál hutný, není zde zbytečných slov. Proto
doporučuji
k prostudování
při
přípravě
traumatologického
plánu
nemocnice.
Každá
nemocnice bude mít z těchto zkušeností mnoha
evropských odborníků jen profit.
MUD r Jiří Wachsmuth, promoce
1973, atestace chirurgie I. st. a
urgentní medicína. V záchranné
službě od roku 1978 v Havlíčkově
Brodě jako externista a poté
v Liberci. Od roku 1995 v plném
úvazku ÚSZS(ZZS) Libereckého
kraje jako vedoucí lékař LZS, odborný zástupce,
ředitel, krizový manager, zástupce ZZS LK
v orgánech Euroregionu Nisa. Spoluzakladatel
Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví.

Poskytování péče
Základem poskytování péče postiženým při
mimořádných událostech je třídění dle závažnosti
postižení. Účelem je
poskytovat s využitím
dostupných zdrojů co nejlepší péči co největšímu
počtu pacientů. Prvotní třídění zajišťují složky
přednemocniční neodkladné péče, Při vstupu do
nemocnice musí dojít k přetřídění, protože třídění je
dynamickým procesem a mělo by brát v úvahu stav
pacienta a možné změny stavu. Proto tento úkol by
měl být svěřen velmi erudovanému odborníkovi.
Další postup vyšetření a léčení by měly být předem
stanovený s ohledem na nejčastěji se vyskytující
stavy, zvláště ty, které vyžadují neodkladnou péči,
například traumata, stavy po resuscitaci. Připravené
algoritmy pro hlavní patologické stavy jsou užitečné
za všech okolností. Definujme standart kvality, které
nemocnice bude během fáze reakce na krizi
dodržovat. Minimální standart je vymezen podle
běžných
měřítek
kvality
zdravotní
péče.
K poskytování
péče
patří
také
dokonalá
dokumentace. Definujme, jak se budou provádět
záznamy pacientů, jejich demografických údajů a
záznamů o léčbě, tak abychom zajistili ochranu
pacienta a kvalitu péče. Účelem je dodržovat
zákonné povinnosti. Při tomto je nejlépe používat
běžné způsoby evidence a nevytvářet zvláštní
záznam y pro období krize.
Důležitá
je
také
informovanost
příbuzných
o zdravotním stavu postižených. Je to jejich právo,
navíc nám mohou poskytnout další potřebné
informace, proto minimálním standardem jsou
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Monitorace mimořádných událostí a katastrof
KS MEKA
Jiří Zeman
Koordinační středisko M edicíny katastrof,
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500
jiri.zeman@sarsystem.cz

ABSTR AKT
Koordinační středisko medicíny katastrof sleduje mimořádné události a katastrofy pomocí
informačního portálu, který je dostupný na internetové adrese www.monitor.czert.info. Tento
systém shromažďuje významné informační zdroje a může plnit i další funkce, které je možné
využít i v budoucnu.
Klíčová slova: mimořádné události, katastrof y, monitorovací systém , informační zdroje

ABSTRACT
Monitoring of emergencies and disasters CC DIME
Coordination Centre of Disaster Medicine monitors emergencies and disasters by using the
information portal, which is available online at www.monitor.czert.info. This system collects
relevant information sources and can perform other functions that can be used also in the
future.
Keywords: emergencies, disasters, monitoring system, information sources

1. ÚVOD
Sledováním mimořádných událostí (dále MU) a
katastrof se zabývá mnoho informačních zdrojů.
Informace o těchto událostech jsou následně také
často významnou měrou sdílena masmédii. Pro
samostatný systém jsm e se ovšem rozhodli
především z důvodu shromáždění více informačních
zdrojů na jednom místě, monitoringu i lokálních
událostí a možnosti archivace dat i přímého
vyhledávání. Jinými slovy, koordinátor, členové
Traumateamu ČR (dále TT ČR) a veřejnost nemusí
hledat mnoho samostatných zdrojů na Internetu,
relevantní a kompletní informace jsou na jednom
místě i s předstihem před masmédii. Současně
informace jsou komplexní a detailní ve vztahu ke
koordinaci potřebné pomoci v místě události.

·

monitoraci a evidenci informací o mimořádných
událostech a katastrofách v ČR, i ve světě,

·

organizační zabezpečení národního
Traumateamu ČR,

·

zajištění a koordinaci poskytování systému SPIS,

·

spolupráci se sektorem neziskových nevládních
organizací pro potřeby zajištění úkolů resortu
zdravotnictví v oblasti KS MEKA.

Z organizačního hlediska je KS MEKA zodpovědné
zejména za tvorbu validních podkladů pro rozhodnutí
o možnosti nasazení TT ČR a i z tohoto důvodu je
sledování MU a katastrof nesmírně důležité.

3. DISASTER MONITORING
Disaster Monitoring vznikl ve spolupráci s
Kabinetem informačních studií a knihovnictví
Filozofické fakulty Masarykovy univerzit y a
organizací Search and Rescue Czech Republic, která
se zabývá informační, komunikační, organizační a
materiální podporou pátracích a záchranných akcí.
Systém
je
veřejně
dostupný
na
adrese
www.monitor.czert.info, kdy domén a CZER T je
zkratkou Czech Emergency Response Teamu a pod

2. KS MEKA
Koordinační středisko Medicíny katastrof (KS
MEKA) zajišťuje na centrální úrovni a v úzké
spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizové řízení
Ministerstva zdr avotnictví ČR a při odborné garanci
ze strany České odborné společnosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně
následující činnosti:
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tímto označením by vystupoval
mezinárodního nasazení i TT ČR.

v

Virtual OSOCC a v současné době již tvoří oba
systémy jednotné rozhraní,

případě

V současné době je použito celkem asi 15
informačních zdrojů, nicméně počet se mění
v případě katastrofy velkého rozsahu, kdy navíc
zařazujeme i přímé samostatné zdroje pro aktuální
informace.

·

RSOE-EDIS – Emergency and Disaster
Information Ser vice – lokální mimořádné
události z celého světa, využívána především
přehledová mapa a souhrn lokálních a
krátkodobých událostí, který může poskytnout
dodatečné informace o postižené zemi, případně
s předstihem upozornit na mimořádnou událost
velkého rozsahu,

·

EMM – Europe Media Monitor – zprávy ze
světových zpravodajských portálů ve 43
jazycích, třídí články, analyzuje a shromažďuje
zpravodajské informace, vydává upozornění a
produkuje
intuitivní
vizuální
prezentace
nalezených informací,

·

ReliefWeb – včasné, spolehlivé a relevantní
humanitární informace a analýzy,

·

Google News – specifický monitoring médií dle
zadaných kritérií,

·

v případě potřeby další informační zdroje.

Základní pilíře tvoří:
·

·

Virtual OSOCC – Virtual On-Site Operations
Coordination Centre – hlavní zdroj informací
pokud je katastrofa významná pro mezinárodní
subjekty a jedná se o hlavní koordinační nástroj
OSN. V současné době je zde zaregistrováno asi
15.000 krizových manažerů a specialistů
z celého světa,
GDAC S – Global
Disaster
Alert
and
Coordination
System – varovná
hlášení
o živelných pohromách z celého světa v reálném
čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci,
včetně mediálního monitorování a mapových
katalogů. Varování před katastrofami jsou
spouštěna buď automaticky nebo prostřednictvím

Obr. 1: Webové rozhraní
hloubce, místě a času všech zemětřesení ze světové
sítě seismologických stanic. Tato data přebírá např.
GDAC S, kde je po výpočtovém modulu nastaven
alert level: zelený – nízký předpoklad potřeby
mezinárodní pomoci, oranžový – potenciálně
závažná událost, červený – vysoký předpoklad

4. INFORMAČNÍTOK
Abychom si představili tok informací – základ tvoří
organizace, které poskytují XML data, např. USGS –
U.S. Geological Survey poskytuje informace o síle,
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systémů a shromažďuje je na jednom místě. Tímto
způsobem můžeme přistupovat k relevantním,
zhodnoceným a aktuálním informacím bez složitého
prohledávání Internetu nebo čekání na potenciálně
zkreslené informace v masmédiích.

vážného
ohrožení
nebo
přímého
postižení
obyvatelstva
přírodní
nebo
technologickou
katastrofou a tím současně potřeby mezinárodní
intervence.
Disaster Monitoring KS MEKA přebírá především
takto vyhodnocená a zpracovaná data sekundárních

Obr. 2: Výpočetní modul GDACS
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