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Vážené kolegyně, kolegové a účastníci konference,
dovolte mi, abych vás oslovil při příležitosti konání již desátého ročníku konference
Medicína katastrof - zkušenosti, příprava, praxe, která se již tradičně pořádá koncem
listopadu v Hradci Králové. Tato konference se v průběhu desetiletí vypracovala mezi
několik málo odborných setkání v České republice, kde se v rámci otevřeného fóra
setkávají odborníci z akademického prostředí i z praxe v oboru medicíny katastrof.
10. ročník konference nám všem opět poskytuje možnost seznámit se s širokým spektrem
témat v rámci prezentací i posterových sdělení. Zaměření prezentací v letošním roce
postihuje široké spektrum oblastí medicíny katastrof, od vzdělávání v ČR a na Slovensku,
přes zkušenosti z praktických cvičení i reálných mimořádných událostí, legislativní
hlediska přípravy, až po vybrané aspekty zdravotnického zabezpečení při ohrožení
CBRNE. Věřím, že předložený sborník příspěvků a hlavně prezentovaná sdělení
přednášejících budou vnímány jako pozitivní počin a inspirace pro nikdy nekončící snahu
o zlepšení a zkvalitnění přípravy zdravotnických subjektů na řešení možných následků
různých typů mimořádných událostí.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se v předchozích deseti letech podíleli na
zdárném průběhu konference, ať už se jedná o aktivní vystupující, moderátory
jednotlivých sekcí, organizátory, ale i účastníky, bez jejichž zájmu o danou problematiku
by nebyl důvod konferenci pořádat.
Všem účastníkům konference přeji mnoho příjemných pracovních i společenských setkání
a získání nových poznatků pro profesní rozvoj v oblasti medicíny katastrof.

Za organizační výbor konference
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVZ UO

Obsah sborníku konference
MEDICÍNA KATASTROF
TRAUMATOLOGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA
Miloslav Beneš, Roman Bosman............................................................................................. 1
Havárie autobusu - co traumaplán neví
Martin Brejcha ...................................................................................................................... 6
Bio Hazard Tým ZZSPk, aneb náš pokrok ...
Petr Bruthans, Anna Lálová ................................................................................................... 8
Činnost ZZS při MU - porovnání ČR a Israel
Jaroslava Doležalová, Lubomíra Rumlová, Karel Eminger .................................................. 10
Nový rychlý biologický test pro detekci toxických látek ve vodě
Bronislav Dvořák, Zina Vetchá ........................................................................................... 15
Hromadné postižení zdraví – nehoda autobusu
Václav Fišer ....................................................................................................................... 17
Potenciál pracoviště krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické
záchranné služby v současném systému zdravotnictví
Monika Guľašová ................................................................................................................ 23
Psychologická príprava na NHPO vo Falck, záchranná, a.s. (projekt debriefing)
Tomáš Halačka .................................................................................................................... 27
Deset let výuky první pomoci v Kraji Vysočina
Tomáš Halajčuk, Miroslav Procházka, Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš ....................... 31
Jeden rok v Medicíně katastrof, aneb co se stalo ve světě od konference ke
konferenci
Pavel Hrdlička, Martin Brejcha ........................................................................................... 34
HN - dopravní nehoda autobusu na D5
Lucie Jarešová ..................................................................................................................... 36
Péče o popáleniny z historického pohledu
Stanislav Jelen ..................................................................................................................... 39
Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému MediScheduler
Stanislav Jelen, Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Václav Procházka, Jan Krejča .............. 43
Embolizace při poranění jater a sleziny-kdy a jak
Jana Kubalová ..................................................................................................................... 46
Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK – co
jsme zvládli za 10 měsíců činnosti od ledna 2013
Vlasta Neklapilová ............................................................................................................... 50
Sarin - zahraniční zkušenosti
Petr Nestrojil ....................................................................................................................... 55
Traumateam ČR a jeho zapojení do Civil Protection ES
Michal Plodr, Anatolij Truhlář, David Tuček, Monika Praunová, Jiří Mašek ....................... 64
Výsledky resuscitací u OHCA: Královéhradecký kraj (2012)
Jan Psutka, Vladimír Malý, Vojtěch Humlíček, Petr Mrvečka ............................................... 65
MEDEVAC 2011-2013

Jaroslav Slezák, Radek Strnad.............................................................................................. 67
Rescue týmy - zásah ZZS v nebezpečné zóně
Roman Sviták, Roman Bosman, Kristýna Junková ................................................................ 68
Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči, evropská
doporučení pro krvácení u traumat 2013
Robin Šín, David Šteindl, Tomáš Jirkal ................................................................................ 71
Analýza taktických cvičení IZS z pohledu zdravotnické záchranné služby v
Karlovarském kraji v roce 2013
Josef Štorek.......................................................................................................................... 75
Stav krizové připravenosti lůžkových zdravotnických zařízení – srovnávací
studie 2011 a 2013
Pavel Urbánek ..................................................................................................................... 79
Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně
Jaroslav Valášek, Jaroslav Slezák ........................................................................................ 81
Mimořádné události s hromadným postižením osob na území hl. m. Prahy v
roce 2013
Renata Valentová ................................................................................................................. 82
Role Koordinačního střediska MEKA a SPIS při mimořádných událostech
Martina Vitková, Martin Žiak............................................................................................... 87
Ťažko na cvičisku ľahko na bojisku

Sborník příspěvků 10. ročníku konference Medicína katastrof

Havárie autobusu - co traumaplán neví
Miloslav Beneš, Roman Bosman
Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory
benesm@fnplzen.cz, bosman@fnplzen.cz

ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá problematikou praktického naplnění legislativou stanoveného úkolu zpracováním traumatologického plánu zdravotnického zařízení akutní lůžkové péče (zde
fakultní nemocnice) a jeho realizací při skutečné havárii autobusu. Ukázalo se, že obsah
traumatologického plánu, definovaného prováděcí vyhláškou zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, nezahrnuje všechny aspekty činnosti lůžkového zdravotnického zařízení
(LZZ) při hromadném příjmu raněných.
Klíčová slova: traumatologický plán, úkoly a činnosti IZS a LZZ, spolupráce záchranného
řetězce
Traumatologický plán se tak stává pro nemocnici
dokumentem, který ji na jedné straně umožňuje
organizovat, místními podmínkami, možnostmi a
výsledky jednání, definovat úlohu v přípravě na
řešení nestandardních činností. Na druhé straně je pro
nemocnici právně závazným dokumentem, který
určuje pozici nemocnice, jak v samotné přípravě, tak
vlastním řešením mimořádných událostí spojených
s hromadným postižením zdraví. Do struktury
traumatologického plánu se tak promítá obecně
stanovená povinnost nemocnice jako poskytovatele
zdravotních služeb v rozsahu a obsahu zákonem
stanovené zdravotní péče. Zároveň však v sobě
zahrnuje opatření, která podmiňují organizační,
materiálovou, prostorovou a odborně zvládnutou
ambulantní, a lůžkovou péči v nemocnici ve
výstupech v „nestandardním“ provozu. Provozu,
který vyžaduje zvládnutí i prvků krizového řízení a
krizového plánování. Tím je příprava a vlastní
zvládnutí role nemocnice při řešení návaznosti
článků záchranného řetězce tj. návaznosti urgentní
přednemocniční péče na místě mimořádné události
(složky IZS - ve vztahu k nemocnici prioritně ZZS)
a urgentní nemocniční péče spojenou s přípravou
a ošetřením velkého počtu raněných (poskytovatelé
lůžkové péče - nemocnice).

1. ÚVOD
Traumatologický plán (traumaplán) definovaný nově
přijatými zákony se jeví jako „konečně správné“
řešení problematiky činností spojených s přípravou a
vlastní realizací otázek poskytování zdravotních
služeb při mimořádných událostech s hromadným
postižením zdraví.
Rok 2011 v podobě zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a zákona č. 374/2011 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě a jejich prováděcích
vyhlášek přinesl pro zdravotnická zařízení nový úkol.
Zpracovat dokument, který řeší otázky spolupráce
v rámci vazeb orgánů krizového řízení a nemocnice a
otázky spolupráce a součinnosti záchranného řetězce
- traumatologický plán.
V podobě stanovené vyhláškou č. 101/2012 Sb.,
o podrobnostech obsahu traumatologického plánu
poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní
péče a postupu při jeho zpracování a projednání,
zařazuje do standardně poskytované zdravotní péče
v charakteru jednodenní a lůžkové péče (akutní
intenzivní, akutní standardní, následné a dlouhodobé)
i nový prvek. Přípravu a schopnost vlastního
provedení zdravotní péče v podmínkách, které
vyžadují řešení mimořádných a krizových situací.
Lůžková zdravotnická zařízení (LZZ) se tak dostávají
do
procesu
krizového
plánování,
kdy
traumatologický plán řeší jednu z jeho specifických
částí. Schopnost plánovat, procvičit a v případě
potřeby i realizovat opatření vedoucí k řešení
mimořádných událostí spojených s hromadným
postižením zdraví. Postižení, která typem a
množstvím vyžadují praktické zvládnutí postupů a
činností urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Zde je nutné upozornit z hlediska krizového
plánování,
že
nemocnice
se
zpracováním
traumatologického plánu přibližuje úkolům plněnými
složkami integrovaného záchranného systému a to
záchranným
a likvidačním
pracím. Lůžková
zdravotnická zařízení sice svou činností a legislativní
povinností nenaplňují tyto dva aspekty praktické
činnosti složek IZS při mimořádných událostech, ale
stávají se prvkem participujícím na jejich splnění.
Tím se dostávají do vazeb, úkolů a činností, které jim
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Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY)
07.04 hod - převzetí informace od ZOS ZZS havárie BuS, 11 lehce raněných, 1 exitus na místě, 2
těžce zranění transport LZS.

před platností zákona nebyly takto jednoznačně
stanoveny.
Z uvedeného vyplývá, že nově přijatou legislativou
v oblasti
zdravotnictví
jsou
nemocnice
(poskytovatelé lůžkové zdravotní péče v rozsahu § 8
a § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách) povinny řešit
i úkoly definující
připravenost subjektu na zvládání mimořádných
událostí spojených s hromadným postižením zdraví.

Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY)
07.06 hod - požadavek na ZOS ZZS k upřesnění
předchozího hlášení (pohlaví, věk, typ poranění,
intubace, krevní oběh, předpokládaný dolet),
- upřesnění od ZOS ZZS - 3 těžce poranění, 11
středně a lehce poraněných. Předpokládaný transport
i do nemocnice Rokycany.

Jednou z těchto je i zapojení nemocnice do likvidace
následků havárie s velkým počtem raněných a obětí.
Takovou událostí byla pro FN Plzeň dopravní nehoda
autobusu se studenty z francouzského gymnázia
z Notre-Dame v Remeši. A právě tato havárie dne
8. 4. 2013 plně prověřila zákonem stanovenou
povinnost
nemocnice
nově
zpracovaný
traumatologický plán.

Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY)
07.08 hod - vedoucí lékař - vyhodnocení informací závěr: aktivace traumatologického plánu nemocnice
na stupni II. (pozn. stupně I. - IV. dle počtu,
závažnosti a typů poranění, kdy II. stupeň = 3 těžce
poranění, 15 středních a lehkých poranění).
Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY)
07.12 hod - odposlech LZS AČR - první letecký
transport těžce raněného do FN Plzeň

Plán, který má přesně definovat povinnosti, možnosti
a vazby nemocnice při zvládnutí tak mimořádné,
nestandardní a zatěžující činnosti, jakou je úspěšné
zvládnutí mimořádné události s velkým počtem
raněných.

Zdravotnické operační středisko ZZS (ZOS ZZS)
07.22 - 07.45 hod - informace na místo třídění a
příjmu ve FN Plzeň o transportu do nemocnice priorita příjmu EMERGENCY.

2. SLED UDÁLOSTÍ - ČAS A OBSAH
Z POHLEDU NEMOCNICE
2.1.

Přehled činností den „D“- léčebná péče

Den 8. 4. 2013
Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY) - vysoko
prahový příjem
06.40 hod - příjem prvotní informace od ZOS ZZS
o dopravní nehodě BuS - počet cca 47 osob,
požadavek na příjem většího počtu raněných (pozn.
na KOPIS HZS hlášeno svědkem v 06.38 hod).

Rozpis příjmu dle
07.20 h - transport
07.25 h - transport
07.27 h - transport

TRIAGE:
2 těžce zranění - LZS
1 těžce zraněný - ZZS PK
1 těžce zraněný - LZS

07.11
07.22
07.26
07.45

1
1
2
1

h - transport
h - transport
h - transport
h - transport

středně
středně
středně
středně

zraněný - ZZS PK
zraněný - ZZS PK
zranění - ZZS PK
zraněný - ZZS PK

07.32 h - transport 29 lehce zranění - BuS HZS PK

Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY)
06.42 hod - příjem informace od ZOS ZZS
o dopravní nehodě BuS - počet cca 40 - 50 osob,
požadavek na příjem většího počtu raněných
(podával jiný operátor ZOS ZZS).

Kontaktní místo FN Plzeň (EMERGENCY)
08.18 hod - odposlech hovoru mezi LZS AČR a ZOS
ZZS o ukončení akce na místě události - na KM FN
Plzeň bez informace o této skutečnosti.

Kontaktní místo FN Plzeň (Oddělení příjmu) - nízko
prahový příjem
06.47 hod - příjem informace od ZOS ZZS
o dopravní nehodě s požadavkem aktivace určitých
typů oddělení - bez bližší specifikace,
KM FN - požadavek
na ZOS ZZS k upřesnění
postupu složek IZS - vyhlášení traumatologického
plánu v rámci města Plzně (TP ZZS PK) - nesděleno.
(Pozn. - TP PK neaktivován)

2.2.

Přehled činností - léčebná péče

Dny 8. 4. - 25. 4. 2013
07.20 - 13.55 hod - přehled činností
- vlastní příjem, ošetření a propuštění pacientů je
časově a místně vyjádřen v Tab. 1: Léčebná péče
v nemocnici
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Tab. 1:Léčebná péče v nemocnici

2.3.

Krizový štáb FN Plzeň
15.45 hod - zajištění příjezdu a prvotních informací
pro osobně se dostavené zástupce Francie - vedoucí
konzulárního oddělení a velvyslance.

Přehled činností - podpora léčebné péče

Dny 8. 4. - 12. 4. 2013
08.15 - 14.00 hod - přehled činností
- řízení, organizace, spolupráce, předávání informací,
bezpečnost, materiál, … .

Krizový štáb FN Plzeň
18.00 hod - zajištění příjezdu zástupců realizačního
týmu Francie (příjezd z letiště) - lékaři, zástupci
bezpečnostních
složek
Francie,
koordinátoři
pojišťovny AXA,
- řešení požadavků - osobní data pacientů, informace
o zdravotním stavu, dokumentace o zdravotním
stavu, možnost osobních návštěv, příprava na možné
propuštění, zajištění potřeb pro osoby blízké
(ubytování,
stravování,
tlumočení,
návštěvy
raněných, doprovod v nemocnici), vydávání sdělení
sdělovacím prostředkům, bezpečnost pacientů.

Den 8. 4. 2013
Krizový štáb FN Plzeň
08.15 hod - dosažení pohotovosti krizového štábu úkoly dle traumaplánu (seznámení s dosavadním
způsobem plnění plánovaných úkolů, řešení otázek
součinnosti s IZS, smluvními a dobrovolnickými
organizacemi, bezpečnosti, zásobování, organizace
předávání informací v rámci IZS, osobám blízkým,
sdělovacím prostředkům, …).
Krizový štáb FN Plzeň
08.25 hod - prověření spojení dle Plánu vyrozumění
a Plánu podávání hlášení,
- předání informace a požadavků na MZ ČR-OBKŘ,
orgánům krizového řízení KÚ PK a Magistrátu města
Plzně, složkám IZS, smluvním organizacím, na
francouzskou alianci Plzeň, příslušná pracoviště FN
Plzeň,
- průběžné řešení plánovaných a nově vzniklých
úkolů s prioritou „vnějších vstupů“ do provozu FN,
- řešení nepřítomnosti tiskové mluvčí - pravomoc
sdělování informací - ředitelka FN Plzeň a KŠ FN,
- aktivace „krizové linky“ v nemocnici - telefonní
číslo předáno na KOPIS HZS a francouzské
velvyslanectví,
- řešení úkolu nabídek služeb dobrovolníků.

Krizový štáb FN Plzeň
20.10 hod - na
základě
požadavku PČR,
v součinnosti s HZS PK, převzetí osobních věcí
zraněných hospitalizovaných v nemocnici - 75
položek v rozsahu drobných osobních věcí (tyto jako
jedna položka) až velkých zavazadel - dva malé
nákladní vozy.
Krizový štáb FN Plzeň
20.45 hod - prověření realizace všech organizačních
pokynů,
- upřesnění seznamů - počty, jména, oddělení,
- upřesnění informací o zdravotním stavu,
- zajištění tlumočení 24/7.
Den 9. 4. 2013
Krizový štáb FN a jednotlivá nemocniční oddělení
05.15 hod - převzetí nastavených hlášení a vlastní
kontrola na jednotlivých pracovištích.

Krizový štáb FN a příjmová místa FN Plzeň
12.40 hod - ve spolupráci s Magistrátem města Plzně
- organizace propuštění a přesunu 17-ti ošetřených do
„evakuačního“ střediska, (pozn. - 23 osob zůstává
hospitalizováno v nemocnici).

Krizový štáb FN Plzeň
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08.45 hod - zajištění příjezdu a požadavků zástupců
Francie - vedoucí konzulárního oddělení.

- příprava podkladů pro rozbor plněných opatření
v rámci FN Plzeň a v součinnosti s ostatními subjekty
a jednotlivci.

Krizový štáb FN Plzeň a zástupci Francie
14.30 hod - doklad o dosavadní činnosti ze strany FN
Plzeň, závěry od realizačního týmu Francie
- projednání itineráře k propuštění a přesunu 18-ti
raněných dne 10. 4. 2013 do Francie (v 08.00 hod a
12.00 hod).

Den 16. 4. 2013
FN Plzeň - propuštění 2 pacientů - dospělí
Den 20. 4. 2013
FN Plzeň - propuštění 1 pacienta - dospělý
Den 22. 4. 2013
FN Plzeň - propuštění 1 pacienta - dospělý

Krizový štáb FN Plzeň, nemocniční oddělení
14.10 - 18.00 hod - plnění úkolů dle traumaplánu
(k Č + 24 hod)
- příprava na propuštění pacientů (lékařské zprávy,
osobní věci, organizace předání, …),
- zajišťování úkolů dle požadavků - návštěvy,
vyzvednutí osobních věcí z depozitáře, návštěvy osob
blízkých, podávání informací - složky IZS, osoby
blízké, média, … .

Den 24. 4. 2013
FN Plzeň - exitus 1 pacienta (požadavek francouzské
ambasády na potvrzení - z FN již sděleno manželce a
PČR)
Den 30. 4. 2013
FN Plzeň - V OKM, VS CPL, PhDr. Šestáková
- jednání na Magistrátu města Plzně - vyhodnocení
psychosociální intervenční služby - organ. Bc. Karel
Šimr, (zápis z jednání - 7. 5. 2013 - e-mail)

Krizový štáb FN Plzeň a zástupci Francie
18.00 hod - upřesnění úkolů a opatření přijatých ve
14.30 hod - dle aktuálního zdravotního stavu
- požadavek na zpracování propouštěcích zpráv ve
francouzštině, na předání kompletní dokumentace ke
každému pacientovi (v listinné podobě, na CD),
- tlak médií na informace.

Den 13. 5. 2013
HZS PK
- schůzka základních a ostatních složek IZS hodnocení postupů při havárii BuS - N LPP - MUDr.
P. Dominik, Mgr. S. Chabrová, Koordinátor TC MUDr. V. Šimánek Ph.D., V OKM - Ing. M. Beneš,
- hodnocení v rámci FN Plzeň - výstupy zapracovat
do traumatologického plánu nemocnice.

Den 10. 4. 2013
Krizový štáb FN Plzeň, oddělení nemocnice, zástupci
Francie
- řešení propouštění 18-ti pacientů a odjezd
realizačního týmu Francie,
- zajištění léčby pro ostatní + servis pro osoby blízké,
- tlak médií na informace.

Den 4. 6. 2013
Francouzská aliance Plzeň
- recepce francouzského velvyslance s pozvanými
zástupci složek IZS, organizací i jednotlivců
k poděkování za přístup a vysoce profesionální
zvládnutí všech činností spojených s havárií autobusu
a vyjádření díku za všestranné poskytnutí pomoci.

Dny 11. - 12. 4. 2013
Krizový štáb FN Plzeň, oddělení nemocnice, zástupci
francouzské ambasády
- stabilizace činností nemocnice (ošetřování 5-ti
pacientů)
- řešení požadavků na informace:
- francouzská ambasáda
- zástupci pojišťovny AXA
- osoby blízké
- média.

3. CO TRAUMAPLÁN NEVÍ KONFRONTACE SE SKUTEČNOSTÍ
Otázky, na které by praktické využití traumaplánu
mělo znát odpověď:

3.1.
·

Krizový štáb FN Plzeň
14.00 hod - prověření splnění stanovených úkolů v rozsahu traumaplánu a určených úkolů dle řešených
situací,
- ukončení činnosti dobrovolníků - překladatelů.

2.4.

Další činnosti

Den 15. 4. 2013
Krizový štáb, OKM, N POP FN Plzeň
- návrh
děkovných
dopisů
ředitelky
FN
zaměstnancům
nemocnice
(včetně
osobního
poděkování) a zástupcům organizací i jednotlivcům
působícím ve FN - složky IZS (základní + ostatní),
dobrovolníci, státní i zájmové organizace (viz.
internetové stránky FN Plzeň),

·

·
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Oblast zpracování traumaplánu
lze při projednání možností a podmínek
zpracování traumaplánu LZZ s příslušným
správním orgánem stanovit „závazná kritéria“
poskytnutí pomoci při MU v podobě kapacity
ošetření a příjmu (typů postižení zdraví, typů a
množství lůžek, vazeb možné součinnosti, …),
která budou závazná pro všechny zúčastněné
v době realizace?,
je řešena rozdílnost priorit osnov traumaplánu
nemocnice a poskytovatele ZZS zejména ve
vztahu k postupům pro předávání informací mezi
ZOS ZZS a KM nemocnice (obsah, četnost,
oprávněnost)?,
stanovení míst příjmu výzvy od ZOS ZZS
o mimořádné události v nemocnici - vždy
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·

3.2.
·

·

·

·

·
·
·

·

·

·

kontaktní místo (KM)? Zákonem určeno pouze
pro LZZ s akutní lůžkovou péčí, traumaplán
zpracovávají i ostatní nemocnice s jiným
lůžkovým fondem,
lze při projednání traumaplánu se správním
orgánem stanovit pro „ostatní“, kteří ovlivňují
jeho realizaci u LZZ, formu součinnosti základní
a ostatní
složky
IZS,
smluvní
organizace, s možností
jejich
vyrozumění
nemocnicí a zajištění deklarované spolupráce a
pomoci 24/7?

·

·

·
·

Oblast aktivace traumaplánu

·

lze aktivaci traumaplánu LZZ podmínit aktivací
traumaplánu kraje?, ZZS?, jiného LZZ?, nebo
počtem raněných?,
je rozdíl v aktivaci „velkých“ nemocnic v rámci
Prahy a „velké“ nemocnice s teritoriální
působností ve vztahu k typu a počtu raněných?,
lze aktivaci traumaplánu LZZ odvozovat od
stupně poplachu Poplachového plánu složek IZS
- bude aktivován?, lze „převést“ stupně tohoto
plánu do traumaplánu LZZ?,
jaké informace potřebuje LZZ pro svoji vlastní
činnost ve vztahu k vyhlášení traumaplánu,
přípravy zdravotnických a nezdravotnických
provozů?,
od koho tyto informace dostává a od koho je
může vyžadovat?,
jak by měla tato informace být formulována,
zejména ve vztahu ZOS ZZS a cílová LZZ?,
komu a jaké lze předávat informace o
zraněných?, kdy „každý“ požaduje jméno,
příjmení, datum narození, potvrzení hospitalizace
a aktuální zdravotní stav,
kdo je pro nemocnici, kam jsou pacienti
transportováni, „osobou určenou pacientem“ viz. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, § 33, odst. 1, „osobou blízkou“ - viz. §
33, odst. 3 uvedeného zákona, které může být
informace o jeho aktuálním zdravotním stavu
sdělena?,
kdo je pro nemocnici „oprávněnou osobu“ - viz.
§ 38, odst. 1, písm. c) a odst. 6, které má být
sdělena informace o hospitalizaci?,
jaké pravomoci má ve vztahu k informacím
o zraněných
(osobní
data,
potvrzení
hospitalizace, sdělení aktuálního zdravotního
stavu) zástupce jiného státu - velvyslanec,
pracovník konzulární složky?, kdo prokazatelně
sděluje za LZZ?,

·

·
·

·
·

·

jaké informace o pacientech lze předávat
lékařům, bezpečnostním složkám, zástupcům
pojišťoven z jiného státu?,
jak řešit podávání informací po telefonu ve
vztahu k těžko prokazatelným osobám blízkým,
známým, kamarádům?, jak do jiného státu? obsah, forma,
kdo zastupuje tiskovou mluvčí?, kdo formuluje a
předává informace přes IZS (HZS)?, pro média?,
kdo koordinuje aktuálnost a souhlasnost
informací v průběhu aktivace traumaplánu?, lze
stanovit předem jejich formulaci a obsah?,
je určena osoba (pracovní skupina) provádějící
soupis a hodnocení všech činností s oprávněností
vydávat úkoly a předávat informace?,
kdy a v jaké podobě iniciovat a nebo přijmout
spontánní pomoc dobrovolníků?; kdo a jak je
v LZZ eviduje a přiděluje identifikaci, určuje
jejich úkoly a místa působení?,
kdo, jak dlouho a jako formou se stará o osoby
blízké z jiného státu?,
jaké je zajištění provozu nemocnice v době 1, 2,
24 hodin, kdy zaměstnanci plní „nestandardní“
funkce, kdo a v jakém režimu řeší úkoly po 24
hodinách? (1, 2, 24 hod - termíny stanovené
vyhláškou),
jakou formou a v jakém časovém horizontu je
proveden přechod do běžného provozu?,
kdo a v jaké podobě zpracovává vyhodnocení
řešené situace v LZZ (ZZS má vyhláškou
stanovenou „Zprávu o činnosti ZZS“ do 7 dní),
je vyhodnocení součástí celkového hodnocení
události, v případě této, zpracované HZS PK?,
lze provést přípravu na skutečnou situaci?, jaké
formy cvičení uplatnit, pod jakým námětem a
s kým cvičení realizovat?

4. ZÁVĚR
Skutečná nehoda autobusu, a její následné řešení,
prokázala oprávněnost a potřebnost dokumentu, který
by popsal a následně řešil hromadný transport a
příjem raněných - traumatologický plán.
Zároveň byla potvrzena potřeba nejen zpracovat
tento dokument, ale směřovat jeho náplň k praktické
použitelnosti. Tento krok je a bude na každém LZZ
(dříve nebo později), které je nyní legislativně
definovaným subjektem pro poskytnutí následné
neodkladné urgentní péče velkému počtu zraněných.
Proto je dobré vědět, proto je dobré si klást otázky
a bylo by dobré hledat a znát na ně odpovědi. My
jsme si je našli, a co vy?
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BHT ZZSPk, aneb náš pokrok …
Martin Brejcha
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, E Beneše 19, 301 00 Plzeň
martin.brejcha@zzspk.cz

ABSTRAKT
Autor ve své prezentaci představuje vývoj Bio Hazard Týmu ( BHT ) Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje. Tento tým byl minulý rok na této konferenci prezentován jako zcela
nová součást ZZSPk. Během uplynulého roku došlo k avízované změně ve vybavení týmu. Byla
navázána úzká spolupráce s odborníky na problematiku OOP. Výsledkem byl realizovaný nákup
ochranných kombinéz Prochem 3000, které byly na náš požadavek speciálně upraveny. Přechod
mezi kombinézou a ochrannými rukavicemi nám zajišťují těsnící kroužky. Pryč je doba
amatérského oblepování zápěstí lepenkou. Ochranu dýchacích cest zajišťuje místo roušky
maska CA 6spojená flexi hadicí s filtračně ventilační jednotkou se 3 filtry. Ventilační jednotku
máme na zádech na dekontaminovatelném postroji. Holinky Dunlop nám zajišťují vysoký
komfort ochrany i pohodlné nošení. Na radu odborníkům nechybí v naší výbavě ani funkční
prádlo či dekontaminovatelné brašny na pomůcky, které musíme mít při sobě.
Nic z toho co máme, by nebylo bez vydatné pomoci Ing. Častulíka. Tímto mu velice děkujeme.
Klíčová slova: Bio Hazard Tým, OOP, ZZSPk
spolupráce s Ing. Častulíkem. Našli jsme v něm
odborníka ochotného posoudit výběr našich OOP,
které jsme plánovali zakoupit z dotací na krizovou
připravenost. Dle jeho doporučení jsme některé OOP
vyřadili ze seznamu a o celou řadu nových položek
se nám náš seznam rozrostl. V okamžiku, kdy naše
záchranná služba obdržela zmíněné finanční
prostředky, bylo jasné, co si za ně pro náš tým
pořídíme.

Před rokem jsme odbornou veřejnost seznámili
s naším Bio Hazard Týmem. Prezentovali jsme naše
vybavení a zmínili jsme náší přípravu v Centru
biologické
ochrany
v Těchoníně.
Nechybělo
představení našeho vybavení a vize do budoucna.
V podstatě do roka a do dne zaznamenal náš tým
obrovský posun. Setrvali jsme v našem pravidelném
setkávání a přípravě každý měsíc. Absolvovali jsme
seminář ve Zlíně. Tam došlo k navázání úzké

Obr. 1: BHT před rokem ...
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naše potřeby již nevyhovující. Jsme si plně vědomi,
že se máme stále co učit a zdokonalovat se. Pomáhá
nám v tom úzká spolupráce nejen s HZS, ale
i SÚJCHBO, KHS, SKPZ ČLS JEP a dalšími.

Oblek Prochem 3000 byl vylepšen o integrovanou
ponožku, celoobličejová maska s filtračně ventilační
jednotkou a 3 kanystrovými filtry zajišťuje pohodlné
nošení, dobrý výhled ale hlavně kvalitní ochranu
dýchacích cest. Komfort a tepelnou pohodu nám
zajišťuje termoprádlo v letním a zimním provedení.
Vše doplňují kvalitní holinky Dunlop. Nechybí
praktické doplňky v podobě kukly a brašny přes
rameno a osobní dekontaminační balíček, vysílačku,
mobil a podobné drobnosti. O těsnící přechod mezi
kombinézou a rukavicemi se nám starají těsnící
kroužky. Rukavice používáme troje, barevně
odlišené a dostatečně dlouhé.

Rád bych touto cestou poděkoval každému, kdo
podal našemu BHT pomocnou ruku. Obrovský podíl
na tom, čeho jsme dosáhli a kam jsme se posunuli,
má zmiňovaný Ing. Častulík.

Bio hazard Tým byl již dvakrát aktivován k zajištění
převozu pacienta v biovaku. V obou případech se
jednalo o pacienty s TBC. První pacient navzdor
veškeré péči dva dny po transportu zemřel. Druhá
pacientka žije dodnes…
Začátkem
listopadu
proběhlo
v plzeňském
Parkhotelu setkání našeho BHT s odborníky v oboru
biologické a chemické obrany. Zvát si partnery
k nám do Plzně se ukázalo jako skvělý nápad. Na
rozdíl od konferencí a kongresů nejsou přednášející
limitováni časem. Na vážná témata a obsáhlou
diskuzi je tak mnohem více času. Praktický přínos je
zřejmý.
V roce 2014 budeme v tomto trendu pokračovat.
Sami jsme si dokázali, že kontakty z akcí jako je
MEKA je možné využít v praxi. Čekají nás další
odborné akce a těšíme se na novinky a postřehy
nejen přednášejících, ale i ostatních Bio Hazard
Týmů z celé České republiky.
Obr. 2: Nové vybavení člena BHT ZZSPk

V příštím roce bychom rádi pořídili nový biobox. Již
letos s jeho pořízením budeme počítat při přípravě
krizového rozpočtu. Stávající bivak EBV 30 je pro
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Činnost ZZS při MU - porovnání ČR a Israel
Petr Bruthans, Anna Lálová
ZZS ÚK p.o., Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 400 11
bruthans@seznam.cz, lalova.anna@zzsuk.cz

ABSTRAKT
Kulturní a politické odlišnosti Státu Istrael a České republiky a jejich geografická poloha vedou
k odlišnému přístupu záchranných složek k řešení mimořádných událostí (dále MU). Velmi se
liší charakter a počet hromadných nehod, zdravotníci mohou být během poskytování péče dále
ohrožováni opakovanými útoky. Cílem je nejen ošetřit co nejdříve maximum raněných, ale
hlavně je i sebe co nejrychleji dostat z terénu do bezpečí. Využíváni k transportu jsou nezranění
i lehce ranění, triage provádí co nejvíce záchranářů. Lehce ranění jezdí do nemocnice sami.
Klíčová slova: Mimořádná událost, hromadné neštěstí, triage, MDA Israel

1. ÚVOD

3.2.

Mimořádné události, které se odehrají v Čechách a
Israeli, se hned v několika ohledech velmi liší.
Zatímco Česká republika se potýká hlavně
s nehodami v souvislosti s dopravou a průmyslem,
Israel velmi často řeší jiné problémy – raketové
útoky a sebevražedné atentáty. Odlišná je hlavně
jejich četnost, ale také rizika pro zasahující – velká
kumulace zachraňujících lidí může lákat teroristy
k opakovaným útokům právě během záchranných
prací. V důsledku těchto faktů se přístup zasahujících
složek v zemích liší, další vliv na některé postupy
může mít třeba absolvovaná povinná vojenská služba
obou pohlaví, nebo soudržnost věřících obyvatel
židovského státu.

MDA je pro mimořádné události vybavena
speciálním vozidlem, které rychle přepraví na místo
neštěstí malý mobilní dispečink. Ten přebírá
komunikaci a koordinaci posádek v místě, běžný
dispečink tudíž není událostí tolik zasažen a zvládá
lépe standartní provoz. Další speciální vozidla dojíždí
na místo neštěstí s vybavením, stejně jako v ČR.
MDA klade obzvláště velký důraz na dostatečné
množství transportních prostředků, dále používá při
zřizování shromaždiště velké barevné plachty
položené na zem, kam se potom pokládají pacienti,
což funguje pro snazší orientaci záchranářů. ZZS
v ČR používá dle STČ 09 barevné vlajky. Vzhledem
k chladnějšímu klimatu se u nás při větším neštěstí
používají zdravotnické stany.

2. PNP V ISRAELI

3.3.

V Israeli zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči
organizace Magen David Adom (dále MDA). Jedná
se o místní pobočku Červeného kříže, která využívá
kromě
zaměstanců
také
plně
kvalifikované
dobrovolníky. MDA disponuje posádkami RLP a
RZP, není ale výjimkou větší počet zdravotníků
v jedné posádce, než je zvykem v ČR. Celostátní
tísňová linka záchranné služby je 101.

Úkoly na místě, třídění a transport

Úkoly jednotlivých posádek MDA jsou přesně
stanoveny celostátním plánem MU, podle pořadí
dojezdu na místo neštěstí a dle typu posádky (RLP
shromaždiště, RZP třídění). V České republice se
složky IZS řídí dokumentem ministerstva vnitra STČ
09, který přesně určuje pouze úkoly vedoucího lékaře
zásahu. Pokud tedy tuto oblast nespecifikuje krajský
traumaplán, musí vedoucí lékař sám zorganizovat
veškeré zdravotnické činnosti v místě události.

3. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
3.1.

Vybavení

Ke třídění raněných v terénu se používá v obou
zemích systém START. V ČR ale není v STČ 09
určeno jak postupovat u lidí nezraněných. V Israeli je
standartem využívat nezraněné a i lehce zraněné na
pomoc s transportem vážněji poraněných lidí na
shromaždiště. Obě země využívají k označování
pacientů třídící karty, v ČR není karta jednotná.
K lékařskému přetřídění na shromaždišti používá
MDA systém TRST, který označuje pacienty
podobnými barvami jako START. Jednotlivé úseky

Velení na místě

Události s výskytem velkého počtu zraněných bývají
v Israeli často spojené s terorismem, proto velení na
místě zásahu přísluší většinou policii nebo armádě.
Armáda se na místo neštěstí posílá vždy, i pokud
událost zdánlivě s terorismem nesouvisí. V České
republice máme jinou skladbu nejčastějších příčin
MU, velící složkou bývá proto převážně HZS.
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pacienti na shromaždišti rychleji. Dispečer také před
zahájením transportů už ví, kolik „červených“
pacientů se zhruba celkem poveze, takže je může
přesněji směrovat podle kapacity nemocnic. Určitou
výhodu toto čekání znamená i pro nemocnice – jejich
personál má o pár minut déle na přípravu příjmu
většího počtu raněných.

shromaždiště mají vlastní velitele, kteří mají přehled
o svěřených pacientech, velitel odsunu může spoléhat
na jejich informace.
Posádky záchranné služby v ČR zahajují transport
prvních pacientů do zdravotnických zařízení na
pokyn vedoucího lékaře ve chvíli, kdy je dost
třídících týmů i ošetřujícího personálu
na
shromaždišti. Posádky MDA obvykle před zahájením
transportu nejprve dostanou všechny pacienty do
shromaždiště, výjimkou jsou jen velmi akutní stavy,
které jedou napřed. Třídění v terénu tak probíhá ve
větším počtu lidí, než kdyby se zároveň už i
hromadně transportovalo, takže jsou poslední

Další rozdíl v transportu mezi oběma zeměmi je fakt,
že MDA netransportuje „zelené“ lehce raněné
pacienty (podle TRST, ne START). Ti si k ošetření
odjíždí vlastními silami, poté co pomůžou
s transportem ostatních na shromaždiště.

Obr. 1: Třídící plachty

4. ZÁVĚR

5. POUŽITÉ ZDROJE

Při srovnávání postupů v obou zemích je patrné, že
v Israeli je kladen větší důraz na rychlost třídění
metodou START a odsunu raněných k prvnímu
ošetření na shromaždišti. Být co nejdříve pryč
z nebezpečného
místa
neštěstí
snižuje
pravděpodobnost rozsáhlých ztrát na životech
v případě opakovaného útoku. Česká záchranná
služba se zatím s takovými hrozbami příliš
nepotýká, ani nemusí řešit hromadná neštěstí
zdaleka tak často. Reálnou účast na řešení MU
nahrazuje cvičeními, při kterých by se záchranáři
měli naučit v podmínkách hromadného neštěstí
obstát.

Soubor typových činností, STČ 09 [online]. Verze
2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha :2008 [cit. 22. října
2013].
Dostupné
na
WWW:
<http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs587832.aspx>
The wishing ambulance[online]. [ ןולייא ידואcit. 22.
října 2013]. Dostupné na WWW: <http://en.mdaambulancewish.org.il/AmbulanceWish/Homepage.aspx>
Magen David Adom in Israel [online]. [ טסיסנוקcit.
22. října 2013]. Dostupné na WWW:
<http://www.mdais.com/>
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Nový rychlý biologický test pro detekci toxických
látek ve vodě
Jaroslava Doležalová, Lubomíra Rumlová, Karel Eminger
Ústřední vojenská nemocnice –Vojenská fakultní nemocnice Praha, 169 02
jaroslava.dolezalova@uvn.cz, lubomira.rumlova@uvn.cz, karel.eminger@uvn.cz

ABSTRAKT
Nový biologický test toxicity je založen na sledování změn měrné vodivosti suspenze kvasinek
Saccharomyces cerevisiae jako důsledku inhibice jejich fermentační aktivity v toxickém
prostředí. Test byl ověřen na deseti látkách s odlišným mechanizmem toxického účinku a
výsledky byly porovnány se standardním testem založeným na inhibici pohyblivosti Daphnia
magna (EN ISO 6341).
Konduktometrický test s kvasinkami S. cerevisiae je expresní metoda vyvinutá primárně pro
polní podmínky. Je vhodný všude tam, kde je výsledek – informace o možné toxicitě vody –
požadován v co nejkratší době.
Předností testu je rychlost (celková doba potřebná k získání výsledků je přibližně 60 minut),
jednoduchost provedení a zejména skutečnost, že jako testovací organismy používá sušené
instantní kvasinky, které jsou uchovávány dlouhodobě za běžných skladovacích podmínek a jsou
pro testování kdykoli k dispozici.
Klíčová slova: biologický test, toxicita, vodivost, kvasinky S. cerevisiae

ABSTRACT
New rapid biological test for the detection of toxic substances in water
The new biological test of toxicity is based on the monitoring of yeast Saccharomyces cerevisiae
suspension conductivity changes as a result of yeast fermentation activity inhibition in toxic
condition.
The test was verified on ten substances with various mechanism of toxic effect and the results
were compared with a standard test based on Daphnia magna mobility inhibition (EN ISO
6341).
The conductometric test with yeast S.cerevisiae is an express method primarily developed for
field conditions. It is applicable in case of need of fast information about water toxicity.
Fast completion is an advantage of this test (time for completion is about 60 minutes), the test is
simple and the test organism - dryed instant yeast - belongs among its advantages above all
because of its long-term storage life and because it is available whenever.
Key words: biological test, toxicity, conductivity, yeast S.cerevisiae
také úmyslně při teroristickém útoku. Počet snadno
přístupných toxických látek zneužitelných k tomuto
účelu je veliký.

1. ÚVOD
Znečištění zdrojů vody v oblastech působení vojsk,
zejména v zahraničních misích AČR, je velmi časté.
Voda může
být
znečištěna nejen různými
anorganickými i organickými toxikanty, ale i
neznámými produkty jejich vzájemné reakce nebo
rozkladu.

V Armádě České republiky nese zodpovědnost za
zdravotnickou protichemickou expertizu vody a
potravin vojenská zdravotnická služba a veterinární
služba AČR. Chemické metody pro detekci
toxických látek ve vodě, které mají jejich pracovníci
v polních podmínkách k dispozici, jsou omezeny na
relativně malý počet toxikantů. Chemický rozbor

Voda může být kontaminována nesprávným
zacházením s chemickými látkami či odpady, ale
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2. METODY

vody odhalí přítomnost a koncentraci určitých
konkrétních toxických látek a ve výsledku je možné
konstatovat, zda obsah zkoumaných látek překračuje
či nepřekračuje hygienické limity; neposkytuje však
jistotu, že voda neobsahuje nějakou další toxickou
látku, jejíž důkaz či stanovení chemickou analýzou
nebylo provedeno.

2.1.

Testovací organismus

Při výzkumu nových biotestů, vhodných i pro polní
podmínky, je důležitý především výběr testovacího
organismu. Kvasinky Saccharomyces cerevisiae
splňují všechny požadavky kladené na biologický
objekt vhodný pro rychlé testy toxicity. Jejich velkou
předností je možnost dlouhodobého skladování
v sušeném stavu (18 měsíců za běžných skladovacích
podmínek). Po přidání vody okamžitě ožívají a jsou
připraveny k použití při testech toxicity. V naší práci
jsme použili sušené instantní kvasinky Saf-instant
firmy Lesaffre (Francie).

Odezvu na přítomnost širokého spektra chemických
kontaminantů, včetně jejich směsí a produktů jejich
vzájemné
reakce,
mohou
poskytnout
pouze
nespecifické biologické testy toxicity.
Soubory biologických testů používají ke kontrole
jakosti vod všechny vyspělé státy. Laboratoře
v České republice používají standardní metody
stanovení jakosti vod dle platných norem. Jako
testovací organismy jsou používány nejčastěji
sladkovodní ryby Brachydanio rerio, perloočky
Daphnia magna a sladkovodní řasy. Hlavním
nedostatkem standardních biotestů je čas, potřebný
k získání výsledků (24 až 96 hodin). Tato doba je
příliš dlouhá v případech, kdy je nutné mít informace
o toxicitě vody v reálném čase (ekologické havárie,
sledování toxicity odpadních vod, kontrola pitné
vody). Další nevýhodou těchto biotestů je nutnost
průběžně množit testovací organismy a udržovat je
v předepsaném fyziologickém stavu. Například
u dafnií se pro testování používají pouze samičky
staré méně než 24 hodin.

2.2.

Použité toxické látky

Pro ověření testu bylo vybráno deset toxikantů.
V prvé řadě to byli zástupci tří skupin potenciálně
vojensky
zneužitelných
látek: atropin
(látka
psychicky a fyzicky zneschopňující), fenitrothion
(organofosfát se základní strukturou stejnou jako
mají nervově paralytické látky) a kyanid draselný
(látka všeobecně jedovatá – inhibitor dýchacího
řetězce). Dalšími toxickými látkami byl akonitin
(rostlinný toxin), chlorid rtuťnatý a dusičnan
olovnatý (zástupci solí těžkých kovů), sulfid sodný
(toxická a žíravá látka, nebezpečná pro vodní
organizmy), oxid arsenitý (protoplazmatický jed),
síran thallný (nervový jed teroristicky snadno
zneužitelný) a fenol (fenoly z průmyslových odpadů
jsou častým zdrojem znečištění přírodních vod).

Jediným standardním celosvětově používaným
biotestem, který nemá výše uvedené nedostatky, je
bakteriální bioluminiscenční test s bakteriemi Vibrio
fischeri. Test používá lyofilizované bakterie, které
jsou dlouhodobě skladovatelné při teplotě -18 °C a
kdykoli použitelné k měření bez dlouhé přípravy. Ale
i tento test má pro své použití několik omezujících
faktorů (rušivé vlivy pH, zbarvení a zakalení vzorků
atd.).

2.3.

Metodika testu

Test je založen na sledování změn měrné vodivosti
suspenze kvasinek. Vychází ze skutečnosti, že po
přidání kvasinek do 10% roztoku cukru ve vodě
rychle nastupuje kvašení a měrná vodivost suspenze
stoupá. V přítomnosti toxických látek je růst měrné
vodivosti (v závislosti na druhu a koncentraci
toxikantu) zpomalen.

Kontrola nezávadnosti vody metodami nespecifické
biologické detekce toxických látek však nemůže
záviset na použití pouze jednoho testovacího
organismu. Aby mohl být člověk bezpečně chráněn
před použitím vody obsahující toxické látky, je nutné
používat různé metody biotestů, které se budou ve
spektru detekovaných látek a v indikační citlivosti
vhodně doplňovat.

Provedení testu: Do tří až pěti zkumavek se pipetuje
po 20 ml zkoumané vody, přidají se 2 g cukru. Po
rozpuštění se změří měrná vodivost cukerného
roztoku. Stejným způsobem se připraví tři až pět
zkumavek s roztokem cukru ve vodě, která
neobsahuje toxické látky, a změří se jejich měrná
vodivost (kontrola).

V průběhu řešení projektu obranného výzkumu
„Nové biologické metody pro zjišťování toxicity
vody v polních podmínkách – TOXVODA“ (20082011) jsme navrhli a ověřili tři nové rychlé
biologické testy toxicity, které jako testovací
organismus používají kvasinky Saccharomyces
cerevisiae. V současné době je na našem pracovišti
vyvíjen set pro biologickou detekci toxických látek
ve vodě – SETOX, který zabezpečí praktické
provádění těchto testů. Jedním z nich je test
konduktometrický,
jehož
popis
a
výsledky
předkládáme v tomto příspěvku.

Do každé zkumavky se přidá 1,0 g sušených
kvasinek a dobře se promíchá. Po uplynutí expoziční
doby se opět změří měrná vodivost suspenzí
v jednotlivých zkumavkách.
Vhodná teplota pro konduktometrický test se
pohybuje od +20 ° C do +35 °C. Je bezpodmínečně
nutné, aby po celou dobu zkoušky měla pokusná
suspenze kvasinek stejnou teplotu jako suspenze
kontrolní.
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suspenze. Pokud se průměrná hodnota korigované
měrné vodivosti pokusné suspenze bude lišit od
průměrné korigované měrné vodivosti kontrolní
suspenze o 10 nebo více procent, předpokládá se, že
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Hodnotu EC50 jsme určili regresní analýzou jako
koncentraci látky ve vodě, která při expozici
30 minut způsobila 50% změnu průměrné korigované
měrné
vodivosti
ve
srovnání
s průměrnou
korigovanou měrnou vodivostí kontroly.
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Nejnižší pozorovatelnou koncentraci (EC 10 ) jsme
stanovili jako koncentraci látky ve vodě, která při
zvolené expozici způsobila 10% změnu průměrné
korigované měrné vodivosti ve srovnání s průměrnou
korigovanou měrnou vodivostí kontroly.
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Původně jsme pracovali s expoziční dobou 1 hodina.
V průběhu práce bylo zjištěno a potvrzeno, že
výrazné rozdíly v měrné vodivosti pokusné a
kontrolní suspenze kvasinek se dostavují velmi
rychle a od 15. minuty jsou víceméně konstantní
(obr. 2). Expoziční doba konduktometrického testu
byla proto později stanovena na 30 minut.
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3. VÝSLEDKY
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Grafy závislosti odezvy vodivosti suspenze kvasinek
na koncentraci některých toxikantů (dose-response
křivky) jsou zachyceny na obr. 1.
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Závislost měrné vodivosti na expoziční době při
různých koncentracích kyanidu draselného je
zachycena na obr. 2.
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Nejnižší koncentrace dosud zkoumaných toxických
látek prokazatelné konduktometrickým testem a
hodnoty EC50 jsou uvedeny v tab. 1. Pro srovnání
jsou zde uvedeny také letální dávky těchto toxikantů
pro člověka.

110.0

U fenitrothionu nebylo možné v důsledku jeho nízké
rozpustnosti ve vodě hodnoty EC10 a EC 50 stanovit.
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Obr. 1: Procento maximální odezvy vodivosti
suspenze kvasinek v závislosti na koncentraci
toxikantů
Aby byla eliminována rozdílná měrná vodivost
zkoumaného vzorku vody a kontroly, provede se
korekce změřených hodnot měrné vodivosti tak, že se
od měrné vodivosti suspenze kvasinek odečte
příslušná hodnota měrné vodivosti cukerného
roztoku. Dále se spočítá průměrná hodnota takto

1hEC10
(mg.l-1)
14,7
135
8
55
15
12,5
16
13
10

1hEC50
(mg.l-1)
38,7
179,2
558,1
523,7
110,0
42,4
187,2
41,5
79,8

Letální
dávka pro
člověka (mg)
5
100
1 000
1 000
500
200
150
1 000
10 000

Tab. 1: Hodnoty EC10 pro konduktometrický test
s kvasinkami S. cerevisiae v porovnání s letálními
dávkami pro člověka
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Obr. 2: Závislost měrné vodivosti na expoziční době při různých koncentracích kyanidu draselného
organismu. Sušené instantní kvasinky je možné
skladovat za běžných podmínek po dobu 18 měsíců a
nevyžadují žádnou přípravu před použitím k testům.

4. DISKUSE
Citlivost kvasinek S. cerevisiae na působení
toxických látek je již dlouho známá díky výzkumům
i
praktickým
zkušenostem
z pivovarnictví.
V posledních letech se objevují také práce zaměřené
na využití S. cerevisiae pro detekci toxikantů ve vodě
[Weber2000],
[Weber2006],
[Hrenovic2005],
[Esteve2009]. Popisované testy jsou založené na
sledování změn fermentační aktivity kvasinek nebo
inhibice jejich metabolické aktivity. Výsledky jsou
k dispozici za více než 24 hodin a testy nejsou
vhodné pro použití v polních podmínkách.

Konduktometrický test prokázal dostačující citlivost
u sedmi z deseti dosud zkoušených toxikantů (viz
Tab.1). To je v souladu s tvrzením, uvedeným
v úvodu tohoto příspěvku: aby mohl být člověk
bezpečně chráněn před použitím vody obsahující
toxické látky, je nutné používat různé metody
biotestů, které se budou ve spektru detekovaných
látek a v indikační citlivosti vhodně doplňovat. Proto
jsme vypracovali další dva testy s kvasinkami
S. cerevisiae: letální test, který je založen na
sledování změn počtu živých a mrtvých kvasinek
v přítomnosti toxických látek a enzymatický test,
který detekuje přítomnost toxikantů na základě
sledování inhibice oxidoreduktáz.

Při posuzování vhodnosti biologického testu pro
použití
v polních
podmínkách
jsou
zásadní
následující požadavky:
·
·
·

·

·

Testy musí s dostatečnou citlivostí indikovat co
nejširší spektrum toxických látek.
Testy musí být provedeny a vyhodnoceny v co
nejkratším čase.
Provedení testů musí být nekomplikované.
Obsluhu musí personál zvládnout na základě
jednoduchého návodu.
Laboratorní a instrumentální vybavení musí
vyhovovat polním podmínkám a být prostorově
nenáročné.
Testy musí být k dispozici kdykoli, bez dlouhé
přípravy testovacích organismů. Nejvhodnější
jsou
biologické
objekty
nacházející
se
v klidovém stavu, které jsou dlouhodobě
skladovatelné a které se snadno a rychle oživí po
vložení do vodného prostředí.

Citlivost těchto testů vůči dosud zkoušeným
toxickým látkám je rozdílná. Každý z testů totiž
zachycuje změny jiné fyziologické či metabolické
aktivity buněk. Důležité je, že současné použití
těchto testů vedlo ke spolehlivé a dostatečně citlivé
detekci
všech
dosud
použitých
toxikantů
[Rumlová2012].

5. ZÁVĚR
Konduktometrický test založený na sledování změn
měrné vodivosti suspenze kvasinek Saccharomyces
cerevisiae jako důsledku inhibice jejich fermentační
aktivity v toxickém prostředí je zcela novou rychlou
metodou biologické detekce toxických látek ve vodě
v polních podmínkách. Společně s dalšími dvěma
biotesty využívajícími kvasinky S. cerevisiae bude
součástí setu pro biologickou detekci toxických látek
ve vodě – SETOX, který je na našem pracovišti
v současné době vyvíjen.

Konduktometrický test je velmi rychlý - výsledek je
k dispozici za cca 60 minut. Provedení testu je
jednoduché a zvládne ho zaškolený pracovník.
Vybavení rovněž splňuje požadavky na testování
vody
v polních podmínkách. Požadavek
na
pohotovost testů byl splněn výběrem testovacího
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Hromadné postižení zdraví – nehoda autobusu
Bronislav Dvořák, Zina Vetchá
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
CLZS Armády ČR Plzeň – Líně, PS 150, 304 50 Plzeň
zinahola@seznam.cz

ABSTRAKT
Popisujeme kazuistiku hromadného postižení zdraví z pohledu posádky LZS přítomné na místě
nehody jako třetí v pořadí. Vrtulník LZS Kryštof 7 přilétá na místo neštěstí dne 8. 4. 2013 v čase
07.00 předpokládaný počet raněných cca 40 osob převážně mladých lidí. Venkovní teplota se
pohybuje okolo – 4°C. ZOS přebírá výzvu v 6.38 a vysílá 6.41 první výjezdovou skupinu RLP a
následně další výjezdové týmy. Do 30 minut je na místě přítomno 5 lékařských týmů k zajištění
hromadného neštěstí. V prezentaci popisujeme průběh zásahu z pohledu LZS zahrnující
ošetřování, třídění a odsun raněných. Dalším úhlem pohledu je důležitost koordinace,
komunikace a zpětné vazba se ZOS.
Klíčová slova: třídění, hromadné neštěstí- HN, zpětná vazba

Mass disability health – bus accident

ABSTRACT
We describe case interpretation of mass disability health from HEMS´s crew view which is on
the accident place as a third. Helicopter Kryštof 7 fly in the place on the 8 of April 2013 at
7.00. Expected quantity of injured person is about 40, mostly young people. Outside
temperature is about – 4°C. Medical operation center take over the call at 6.38 and send first
medical group at 6.41. Afterwards is activated another rescue teams. Five medical team is
situated on the place of destination to 30 minutes to provide first medical aid. We describe
course of reaction from view HEMS including treatment, triage and transfer of injured person.
Next point of communication and feedback with medical coordination center.
Keywords: triage, mass accident, feedback
neboť téměř nikdo nehovořil česky ani anglicky.
Zaznívala francouzština.

1. ÚVOD
Vlivem stresu první posádka na místě netřídí zraněné
dle standardních postupů smluvených při hromadném
neštěstí a ošetřuje zraněné jako při běžném zásahu.
Tudíž dochází ke ztrátě drahocenného času a
nefunguje zpětná vazba z místa neštěstí. První
relevantní informace přichází od vedoucího lékaře
LZS MUDr. Dvořáka, který díky svým zkušenostem
přebírá funkci vedoucího lékaře zásahu, což je plně
v souladu s pravidly při hromadném neštěstí. Nový
vedoucí lékař rozdělil úkoly a vedl záchranné práce
spolu s velitelem zásahu. Na základě jeho informací
bylo vyhodnoceno, že síly a prostředky, které byly na
místě neštěstí, stačily. Správným postupem HZS
Rokycany došlo k vyvedení chodících raněných od
místa zásahu a jejich shromáždění na jednom místě.
Nyní mohlo docházet k třídění raněných, ale vyskytl
se další problém, kterým byla komunikační bariéra,

2. METODY
Mezi metody používané při HN řadíme třídění,
rychlé ošetření, kooperace se ZOS a odsun raněných.
Existují smluvené postupy, které bychom měli při
hromadných neštěstích dodržovat a řídit se jimi, aby
spolupráce všech složek IZS mohla plynule
navazovat. Budou zmíněny v prezentaci. Dále
okrajově nastíníme systém třídění, který bude
vysvětlen v přednášce. Při třídění používá ZS
identifikační karty. P1(barva červená) - léčbu zahájit
okamžitě, P2(barva žlutá) - léčbu zahájit do dvou
hodin, P3(barva zelená) - chodící ranění, ošetření
musí počkat až 4 hodiny, P1 HOLD (barva modrá) jejich přežití je nejisté, přijdou na řadu dle kapacit až
po zajištění P1. Po základním roztřídění a určení
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středně těžce označeni (P2) - transport sanitou,
2 osoby P1- transport LZS , 2 osoby P1- transport
RLP, 1 exitus na místě. Celkem byli ošetřeni
4 pacienti s označením P1. Celkový čas od přijetí
výzvy po ukončení trval 83 minut. Přijetí prvního
pacienta v 7.10 a ukončení akce 8.01. K odsunu
raněných bylo vyžito 6 velkých sanitních vozů,
5 lékařů, 2 vrtulníky.

priorit jsou zranění směřováni do zdravotnických
zařízení. Studenti v počtu 29 byli naloženi do
přistaveného autobusu HZS. Charakter zranění lehká,
zatím bez ID karet. Autobus jim poskytl klid, zázemí
před fotoaparáty novinářů, místo pro ošetření a teplo.
Vzpomeňme na teplotu vzduchu z úvodu prezentace.
Zázemí autobusu se osvědčilo a ukázalo jako velká
výhoda. Druhou chybou se ukázal, neohlášený
transport autobusu bez vědomí vedoucího lékaře.
Dispečink však pohybující se vůz zpozoroval na
monitoru a informace o pacientovi a cílovém ZZ si
po vysílačce vyžádal. K této chybě došlo vlivem
stresu na místě nehody, neboť lékařka, která na místě
zajišťovala v autobusu HZS péči o „zelené“ pacienty
po té, co bylo zjevné, že jsou všichni, rozhodla o
zahájení transportu do FN Lochotín. Cílové ZZ bylo
určeno vedoucím lékařem zásahu, pokyn k transportu
však nevydal, jelikož v té době zajišťoval spolu
s HZS vyproštění těžce raněného řidiče. O tom, že
transport
byl
zahájen,
informovali
hasiči
prostřednictvím KOPIS. (nestandardním způsobem).

4. ZÁVĚR
Závěrem lze říci, že zásah u tohoto hromadného
neštěstí vyvolal velkou diskusi a je třeba se z chyb do
budoucna poučit, abychom byli schopni zajistit
hladký a co nejefektivnější průběh při jakémkoli
hromadném neštěstí. V praxi se ukázalo, že složky
IZS v našem regionu umí zvládnout hromadné
neštěstí byť s chybami. Pokud se nám podaří
komunikovat, nezapomínat na důležitost zpětné
vazby, provádět správně třídění START a využívat
karty HN, jistě se počet chyb při podobných zásazích
podaří snížit na minimum.

3. DATA
Počty raněných byly upřesněny na 29 lehce raněných
osob (P3) - transport autobusem, 7 osob zraněných
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Potenciál pracoviště krizové připravenosti
poskytovatele zdravotnické záchranné služby
v současném systému zdravotnictví
Václav Fišer
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., Kamenice 1d Brno-Bohunice 625 00
fiser.vaclav@zzsjmk.cz, fiservaclav@seznam.cz

ABSTRAKT
V souvislosti s reformou zdravotnictví se v legislativě a praxi poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby objevil termín – pracoviště krizové připravenosti. Je nástupnickou obdobou
předchozích „krizových útvarů“ územních středisek zdravotnické záchranné služby na
kvalitativně vyšší úrovni. Účel, působnost a místo v organizaci je sice vymezen zákonem
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, přesto je po roce od účinnosti ustanovení
zákona ve zřízení pracovišť mnoho nejasného. Příspěvek je zamyšlením nad potenciálem
i slabinami těchto pracovišť v rámci systému zajišťování připravenosti zdravotnictví k plnění
úkolů na úseku bezpečnosti státu, ve zjevné spojitosti s Koncepcí krizové připravenosti
zdravotnictví ČR z roku 2007.
Klíčová slova: krizová připravenost, koncepce, plán, potenciál, pracoviště, zdravotnická
záchranná služba
a zákon o integrovaném záchranném systému
(č. 239/2000 Sb.). Tyto právní předpisy poskytly
potřebnou legislativní základnu pro budování
systému přípravy a reakce na mimořádné situace
v průřezu působnosti všech odvětví na nových
základech. Rezort zdravotnictví se však mimo jiné
díky praktické paralýze (nikoli faktickému zrušení)
odborného útvaru ve struktuře ministerstva v době
mezi roky 1994 až 2000 vyrovnával s novou situací
se značným zpožděním. Až do přijetí zákona
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě tak
byly sice podmíněně úkoly kladenými rezortu ze
zmíněných zákonů vyvíjeny dílčí „krizařské“
aktivity, bez opory potřebné realizační struktury ale
v důsledku protisměrně paralelně probíhajících
procesů transformace skutečná „krizová kapacita“
odvětví klesala (a zatím dále klesá).

1. ÚVOD
Jak vyplývá z abstraktu, pracoviště krizové
připravenosti je i není novinkou. Ve smyslu
kvalitativním je v systému zdravotnictví novým
prvkem zcela určitě a v soudobém právním prostředí
obecně
přináší
především
zpevnění
spojení
zajišťování bezpečnosti s odvětvím zdravotnictví.
Zatížení poskytovatelů (alespoň a snad jen zatím)
zdravotnické záchranné služby povinností zřídit ve
své struktuře tyto organizační prvky vybavené
konkrétně vymezenou působností je totiž zásadním
počinem vytvářejícím legislativní oporu pro
soustavnou a systémovou přípravu na poskytování
odpovídajících zdravotních služeb obyvatelstvu
postiženému
následky
mimořádných
událostí
(velkého rozsahu) nebo i krizových situací civilních
i vojenských.

Účelem příspěvku ale není komplexní zkoumání
a komentování příběhu krizové připravenosti českého
zdravotnictví.
Byť
se
alespoň
minimálním
poukázáním na širší souvislosti pro jeho správné
pochopení vyhnout nedá, zaměřuje se ve svém
omezeném obsahovém formátu pouze na jedinou
aktuálně významnou aktivitu – pracoviště krizové
připravenosti poskytovatelů zdravotnické záchranné
služby.

Zakotvení zřízení pracovišť v zákoně lze vnímat také
jako snad definitivní obrat k aktivitě zdravotnictví na
poli krizové připravenosti po období, diplomaticky
řečeno, dožívání a vytrácení dříve existující struktury
útvarů mobilizační připravenosti a úkolů civilní
obrany ve zdravotnictví spojené s vojenskou
doktrínou „předlistopadových“ let. Toto období mělo
pominout nejpozději s přijetím nových zákonů
o zajišťování
bezpečnosti
počínaje
ústavním
zákonem o bezpečnosti č. 110/1998 Sb. Z nich jsou
nejčastěji v praxi odkazovány tzv. zákony krizové
legislativy, zejména zákon krizový (č. 240/2000 Sb.)

2. ABYCHOM SI ROZUMĚLI
Předpokladem správného pochopení každého sdělení
je vysvětlení významu použitých pojmů. Plně to platí
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Ve výše uvedeném smyslu a kontextu platného
právního prostředí je pro zdravotnictví krizová
připravenost definována jako „schopnost systému
orgánů veřejné správy, poskytovatelů zdravotních
služeb a dodavatelů léčiv a zdravotnických
prostředků zajistit obyvatelstvu zdravotní péči
přiměřenou
reálné mimořádné
situaci
podle
připravených scénářů a schválených postupů odborně
způsobilými pracovníky při vnitřní i vnější
operabilnosti
systému“.
Tato
definice
je
legitimizována dokumentem Koncepce krizové
připravenosti
zdravotnictví
ČR,
projednaným
Bezpečnostní radou státu s usnesením č. 9 ze
3. dubna 2007. Ze znění je přitom zřejmé, že
zdravotnictví, které je nepostradatelnou součástí
systému reakce státu na krizové situace, vztahuje do
své připravenosti krizové i připravenost na
poskytování
adekvátní
zdravotní
péče
za
mimořádných okolností obecně.

i v terminologicky zdánlivě uspořádané problematice
krizového řízení a připravenosti. K zabývání se celou
problematikou terminologie však je opět dalece nad
rámec tohoto příspěvku. Proto se dotknu pouze
několika, které jsou ve vztahu k tématu zásadní. Jde
především o termíny krizové řízení a krizová
připravenost. Jakkoliv se totiž zdá být již napohled
rozdíl zřejmý, v dalších návaznostech se často
význam prolíná a samozřejmě i v praxi mate.
Takže tedy, bez ohledu na skutečnost, že termín
krizové řízení je běžně používán jako synonymum
pro kohokoliv jakoukoliv činnost jen trochu spojenou
s přípravou a řešením situací jakkoliv vybočujících
z klidového stavu počínaje snad již pracovními úrazy
a finančními potížemi, je krizové řízení závazně
definičně vymezeno ustanovením zákona § 2
písmeno a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení: „souhrn řídících činností orgánů krizového
řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení
bezpečnostních rizik a plánování, organizování,
realizaci
a
kontrolu
činností
prováděných
v souvislosti s:
1.
přípravou na krizové situace a jejich řešením
nebo
2.
ochranou kritické infrastruktury“.

Kapitolu věnovanou porozumění termínům lze
uzavřít asi tak, že hovoříme-li o krizovém řízení
v souvislosti s pracovišti krizové připravenosti
(zdravotnické záchranné služby), pak nejde o řízení
ve smyslu činností orgánu krizového řízení
(svázaných s přípravou a řešením krizových situací
dle krizového zákona). Jde o provádění činností
zaměřených na zajištění krizové připravenosti
poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve
smyslu definice krizové připravenosti zdravotnictví.
V tomto smyslu je také vymezení působnosti
pracovišť krizové připravenosti třeba chápat.

Z této definice je zřejmé přinejmenším tolik, že
hovoříme-li o krizovém řízení, jde správně vždy
o přípravu a řešení krizových situací prováděné
k tomu (ze zákona) určenými orgány. Pokud se
hovoří o krizovém řízení v jiné souvislosti, může jít
pouze o hovorovou významovou zkratku. V zásadě
buďto ve smyslu činnosti jiných subjektů,
prováděných za účelem přípravy a řešení krizových
situací na základě rozhodnutí orgánu krizového
řízení, nebo o činnosti prováděné ve spojení
s odvracením ohrožení (nějakých) chráněných zájmů.
Ve vztahu k tématu článku nejčastěji ve spojení
s přípravou a řešením následků mimořádných
událostí a použitím integrovaného záchranného
systému.

3. PŮSOBNOST PRACOVIŠTĚ

Naproti tomu termín krizová připravenost takto
zákonem vymezen není a jeho „definici“ je třeba
vyvodit ze souvislostí. Určujícími souvislostmi jsou
zde především opět ustanovení krizového zákona,
konkrétně § 29 odst. (1) a § 29a písmeno a)
krizového zákona, kterými je právnickým a fyzickým
osobám a subjektům kritické infrastruktury ukládána
za stanovených podmínek zpracovávat plán krizové
připravenosti. Obsah plánů je specifikován dalšími
předpisy. Z ustanovení lze jistě bez námitek vyvodit,
že jde o dokumenty dokládající schopnost určeného
subjektu provádět ve své působnosti činnosti k řešení
krizových situací na základě rozhodnutí orgánu
krizového řízení za účelem řešení krizových situací
nebo ochrany kritické infrastruktury, tj. na základě
krizového řízení. Tato schopnost je nazývána
krizovou připraveností a nejlépe je chápat ji ve
smyslu stavu, který lze hodnotit za účelem řízení
připravenosti.

Zřízení pracovišť v současné podobě tedy
předcházelo uložení povinnosti zřídit tzv. krizové
útvary územních a okresních středisek zdravotnické
záchranné služby novelizací vyhlášky č. 434/1992
Sb., o zdravotnické záchranné službě vyhláškou
č. 14/2001 Sb., vydanou v souvislosti se vstupem
zákonů o integrovaném záchranném systému
a krizového zákona do účinnosti. Přitom přestože
název tehdy zcela nového prvku v organizační
struktuře zdravotnické záchranné služby evokuje
spíše vztah k zákonu krizovému (tedy krizovým
situacím a krizovému řízení - viz výše), z velmi
stručně charakterizované působnosti krizového
útvaru naopak poměrně jednoznačně vyplývá
provázání se zákonem o integrovaném záchranném
systému a určení zdravotnické záchranné služby jeho
základní složkou. Tuto skutečnost dokládá jednak
znění samotné novelizační vyhlášky a jednak

3.1.

Historie

Před vstupem do popisu působnosti pracoviště
krizové
připravenosti
je
zapotřebí
krátce
připomenout, co vytvoření předcházelo. Bez toho by
bylo obtížnější pochopit některé současné problémy
s realizací jejich zřizování.
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ustanovení § 4 odst. (3) a § 2 písmeno f) a i) znění
vyhlášky č. 434/1992 Sb. po novelizaci.

·
·

V každém případě již v roce 2001 byli poskytovatelé
zdravotnické záchranné služby povinni zřizovat ve
své organizační struktuře útvary za účelem
koordinace
postupu
s
ostatními
složkami
integrovaného záchranného systému (při společném
zásahu), přičemž současně byli povinni nepřetržitě
zabezpečit, organizovat a řídit prostřednictvím
jednotného spojového systému:
·
přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci
zdravotních následků hromadných neštěstí a
katastrof,
·
součinnost s hasičskými záchrannými sbory
krajů a operačními a informačními středisky
integrovaného záchranného systému.

·
·

·
·
·

Ustanovení §§ 7, 9, 16 a 20 jsou přitom naprosto
zásadní. Vzhledem k jistě všeobecné známosti či
přinejmenším dostupnosti úplného textu Zákona lze
při
zachování
nezkresleného
významu
tato
ustanovení pouze charakterizovat:
1. § 9 výslovně stanoví, že pracoviště krizové
připravenosti je vždy součástí organizační
struktury poskytovatele zdravotnické záchranné
služby a to jako jeden z pěti konkrétně uvedených
celků; absence vymezení vztahu mezi takto
vyjmenovanými celky ale umožňuje význam
zřízení pracoviště a jeho působnosti v reálné praxi
relativizovat v podobě různých organizačních
modelů.
2. § 16 ve dvou odstavcích určuje pracoviště na
jedné straně jako nositele koordinace:
- zajištění nepřetržité krizové připravenosti
organizace a provádění s tím spojených
činností
- psychosociálních intervenčních služeb
- vzdělávání a výcviku v krizovém řízení,
urgentní medicíně a medicíně katastrof
- vzdělávání a výcviku složek IZS k neodkladné
resuscitaci,
- komunikačních prostředků pro plnění úkolů
ZZS v IZS a krizovém řízení.
a na straně druhé jej výslovně určuje ke
zpracování traumatologického plánu.
3. § 7 stanoví obecné podmínky zpracování
traumatologického
plánu
poskytovatele
zdravotnické záchranné služby, přičemž vlastní
zpracování odkazuje na zvláštní právní předpis,
kterým je vyhláška č. 240/2012 Sb., §13 a 14. Ze
zpracování traumatologických plánů pro nás
z právního předpisu vůči pracovišti krizové
připravenosti
vyplývá
upřesnění
Zákonem
stanovené působnosti. Či dokonce její rozšíření
(?),
jako
například
zpracovávání
analýz
(zdravotního) ohrožení území a součinnost při
uzavírání smluvních vztahů se spolupracujícími
subjekty.
4. § 20 pak především stanoví, že činnosti
připravenosti
poskytovatele
zdravotnické
záchranné služby na řešení mimořádných událostí
a krizových situací (což odpovídá obsahu pojmu
krizová připravenost, viz výše) jsou zajišťovány
nepřetržitě - prostřednictvím pracoviště krizové
připravenosti.

Bohužel, a tento nedostatek nebyl odstraněn ani
zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě (dále jen "Zákon"), nebyla povinnost zřídit
krizový útvar za stanoveným účelem provázena
jakýmkoliv ustanovením, z něhož by bylo možné
vyvodit organizační náležitosti útvaru. Například
předpokládaná systémová pozice útvaru či jaké jsou
kvalifikační požadavky na zaměstnance.

3.2.

Současnost

3.2.1. Ustanovení Zákona
Především je třeba říci, že i téma působnosti
pracoviště krizové připravenosti je natolik obsažné,
že ke komplexnímu představení rámec konferenčního
příspěvku nepostačuje. Účelu bude muset stačit
omezení pouze na zásadní legislativní rámec
představovaný Zákonem, s připomenutím dalších
předpisů. Nicméně prakticky je Zákon natolik
vypovídající, že dosažení účelu postačí.
Čím se tedy dostává pracoviště krizové připravenosti
poskytovatele
zdravotnické
záchranné
služby
zavedené Zákonem na kvalitativně vyšší úroveň
oproti předchozímu krizovému útvaru? Kromě
uložení povinnosti zřídit pracoviště přímo zákonem
namísto prováděcí vyhláškou jsou stejně zásadními
momenty konkrétně stanovená šíře a podrobnost
působnosti a dále jednoznačně vyznívající charakter
pracoviště jako organizačního celku zabezpečujícího
funkční vztah poskytovatele k jiným subjektům. Jde
především o další složky integrovaného záchranného
systému a samozřejmě také o orgány krizového
řízení, kde nová pracoviště krizové připravenosti
posilují dosavadní vazbu na územní orgán krizového
řízení v podobě členství ředitele poskytovatele
zdravotnické záchranné služby kraje v bezpečnostní
radě kraje/krizovém štábu ze zákona (krizového).
Konkrétně
určují
místo
připravenosti v organizaci
ustanovení Zákona:

§ 7 - Traumatologický plán,
§ 9 - Organizace zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
§ 16 - Pracoviště krizové připravenosti,
§ 20 - Činnosti k připravenosti poskytovatele
zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací
a návazně ustanovení:
§ 23 - Působnost ministerstva zdravotnictví.
§ 24 - Působnost kraje.

pracoviště
krizové
a působnost tato
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(krizový) se totiž opatřením obecné povahy
ministerstva vnitra stali poskytovatelé zdravotnické
záchranné služby subjekty kritické infrastruktury
a jsou tak zatíženi povinnostmi těchto subjektů
z krizového zákona (zejména určení styčného
bezpečnostního zaměstnance, zpracování plánu
krizové připravenosti a zajištění ochrany prvku
kritické infrastruktury). Plnění těchto povinností
jednoznačně spadá do úseku krizové připravenosti,
zabezpečovaného pracovištěm krizové připravenosti.
Shodou okolností je tak krizový zákon i předpisem,
který předepisuje pro zajištění plnění úkolů subjektu
kritické infrastruktury kvalifikaci zaměstnance:
„Styčným bezpečnostním zaměstnancem může být
určena pouze osoba splňující požadavky odborné
způsobilosti. Odborně způsobilou osobou se rozumí
ten,
kdo
dosáhl
vysokoškolského
vzdělání
absolvováním studia v akreditovaném studijním
programu
poskytujícího
ucelené
poznatky
o zajišťování bezpečnosti České republiky, o ochraně
obyvatelstva nebo o krizovém řízení nebo má alespoň
v jedné z těchto oblastí tříletou praxi.“ Tato
formulace sice není nejšťastnější vzhledem ke
srovnání VŠ vzdělání s tříletou praxí bez podmínění
jakýmkoliv vzděláním, nicméně přesto zakládá vůči
zaměstnancům pracovišť krizové připravenosti
požadavek
specializované
přípravy
k zajištění
způsobilosti pro plnění úkolů.

Ustanovení § 23 a § 24 pak ustanovení předchozích
čtyř paragrafů jen doplňují co do úpravy vztahu
ministerstva a kraje k zajišťování krizové
připravenosti - realizované pracovišti krizové
připravenosti. Ministerstvo má povinnost činnosti
krizové připravenosti poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby metodicky řídit a financovat a také
koordinovat spolupráci se složkami integrovaného
záchranného systému a orgány krizového řízení
podle příslušných zákonů. Tuto působnost vykonává
jako státní správu a to zřejmě přímo, bezprostředně.
Nicméně jde stále o řízení metodické, se závazností
na úrovni doporučení a není k tomuto účelu ze
zákona zmocněno vydávat další závazné podzákonné
akty řízení. Kraji pak ze Zákona přísluší "pouze"
kontrolovat
plnění
povinností
stanovených
poskytovatelům zdravotnické záchranné služby
Zákonem. Na rozdíl od ministerstva je ale tato
působnost působností samostatnou (!) a tedy
v rozsahu a podobě kraj od kraje odlišnou ….
3.2.2. Ustanovení dalších předpisů
Aby měla všechna pracoviště krizové připravenosti
pro plnění úkolů vyplývající z působnosti stanovené
Zákonem technické podmínky srovnatelné na alespoň
minimální požadované úrovni, doplňuje prováděcí
předpis povinné vybavení. Tímto předpisem je
vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a kontaktních pracovišť domácí péče. V příloze 7
část II. článek 3. stanoví zvláštní požadavky na
technické a věcné vybavení pracoviště krizové
připravenosti zdravotnického zařízení zdravotnické
záchranné služby v rozsahu:
a) připojení k veřejné telefonní síti pevné a
mobilní,
b) počítač s připojením k internetu a tiskárna,
c) kopírka,
d) skenovací zařízení,
e) nástěnné zobrazovací zařízení propojitelné s
počítačem
(např.
dataprojektor,
projekční
televize, monitor nebo televize s velkou
úhlopříčkou),
f) radiostanice pro radiové spojení se všemi
výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické
záchranné služby ve stanovené spádové oblasti
(tj. příslušném kraji),
g) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků,
h) náhradní zdroj elektrické energie,
i) umyvadlo.
Položky e), f) a h) ve výčtu vystupují jako výrazné
specifikum,
podporující
oprávnění
pokládat
pracoviště krizové připravenosti za samostatný útvar
se zásadní rolí v rámci plnění úkolů poskytovatele
zdravotnické záchranné služby.

Nezbytnost specializované přípravy a její charakter
jako
nepřetržitého
celoživotního
odborného
vzdělávání opodstatňuje řada dalších předpisů nejen
z oblasti legislativy krizové. Z té připomenu ještě
alespoň dva:
·
Směrnice MV č. MV-117572-2/PO-OKR-2011,
kterou
se
stanoví
jednotná
pravidla
organizačního uspořádání krizového štábu kraje,
krizového štábu obce s rozšířenou působností a
krizového štábu obce. Ze směrnice pro úkoly
zabezpečované pracovišti vyplývá konkrétní
obsah
zajištění
součinnosti
poskytovatele
zdravotnické záchranné služby s krizovými štáby
ostatních subjektů řešení krizových situací a
mimořádných událostí velkého rozsahu.
·
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a
jejím zajišťování (branný zákon). Zákon
bezprostředně
spojuje
úkoly
krizové
připravenosti
poskytovatelů
zdravotnické
záchranné služby se zajišťováním obrany
prostřednictvím ustanovené o zproštění výkonu
mimořádné služby z důvodů důležitého zájmu
bezpečnosti ČR, za který se považuje také
zabezpečení
činnosti
zdravotnických
záchranných služeb.

4. POTENCIÁL PRACOVIŠTĚ
Z předchozího
rámcového
průzkumu
obsahu
působnosti
v právním
prostředí
vyplývá,
že
pracoviště krizové připravenosti jsou zatížena
poměrně rozsáhlým spektrem úkolů, které mají

Specifičnost postavení pracoviště jako útvaru dále
zvýrazňují i další právní předpisy, tentokrát ze
skupiny výše zmíněné legislativy „krizové“.
V souvislosti s novelou zákona č. 240/2000 Sb.
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zohledňovat i osobnostní charakter a motivování
nelze při omezených zdrojích shledávat pouze ve
finančních prostředcích. Jinými slovy, při daných
možnostech je připravenost lidských zdrojů
limitujícím faktorem potenciálu!

buďto přímo plnit nebo přinejmenším zajišťovat
a koordinovat. Řada úkolů přitom sice není právními
předpisy uložena přímo pracovišti, tedy rozumějme
pracovníkům, ale celkem logicky se při jejich
spojitosti s definičním obsahem krizové připravenosti
očekává jejich realizace právě prostřednictvím
pracovišť krizové připravenosti. Dobrá. Z čeho ale
dovodit potenciál nového prvku v organizační
struktuře poskytovatelů zdravotnické záchranné
služby v rámci systému celého zdravotnictví?
Odpověď je zapotřebí hledat přes obsah pojmu
potenciál, který ve stručnosti představuje spojení
možností a schopností.

Takto postavený potenciál pracovišť krizové
připravenosti
je
dále
v současném
systému
zdravotnictví o to významnější, že jsou jediným
takovýto
organizačním
prvkem
v celé
síti
poskytovatelů zdravotních služeb ČR včetně ochrany
veřejného zdraví. V současnosti a pravděpodobně
i v blízké budoucnosti totiž žádné zdravotnické
zařízení jiného poskytovatele zdravotních služeb
nedisponuje podobně právně zakotveným útvarem
včetně velkých nemocnic zřizovaných ústředními
správními
úřady,
jako
např.
Ministerstvem
zdravotnictví a Ministerstvem obrany (například
kontaktní místa nemocnic takovýto charakter zcela
jistě nemají). Současné (české) zdravotnictví tedy
k zajištění úkolů na úseku bezpečnosti celkem
disponuje jedním pracovištěm krizového řízení
Ministerstva zdravotnictví a pak čtrnácti pracovišti
krizové připravenosti poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby v bezprostředním metodickém
vztahu k ministerstvu.

Možnosti v našem případě nalezneme především
v rámci již vymezené působnosti, v určeném
minimálním
vybavení pracovišť pro činnost
a zejména ve státní garanci financování krizové
připravenosti! Jen stručně shrňme – pracoviště
krizové připravenosti poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby jsou:
·
zákonem výslovně uvedené organizační útvary
zdravotnických
zařízení
poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby, kteří mají
postavení a úkoly základní složky integrovaného
záchranného systému,
·
zpracovateli vlastních základních dokumentů
krizové připravenosti, podkladů pro dokumenty
integrovaného záchranného systému a krizových
plánů orgánů krizového řízení včetně analýz
(zdravotního) ohrožení,
·
koordinátory
zajištění
nepřetržité
krizové
připravenosti organizace v celém rozsahu včetně
komunikačních
prostředků,
součinnosti
s krizovými štáby, úkolů ochrany kritické
infrastruktury a účasti na cvičeních,
·
koordinátory vzdělávání a výcviku na úseku
krizové připravenosti včetně složek IZS
k neodkladné
resuscitaci
a
poskytování
psychosociálních intervenčních služeb,
·
odborným protějškem ministerstva a kraje při
výkonu jejich působnosti vůči poskytovatelům
zdravotnické záchranné služby na úseku
krizového řízení / krizové připravenosti.

Potenciál pracovišť je proto možné vidět (také)
v podobě vědomostní i výkonné základny krizové
připravenosti zdravotnictví v celé komplexnosti.

5. ZÁVĚR
Jak vyplývá z předchozí kapitoly, je potenciál
pracovišť teoreticky značný. Ovšem bez ohledu na
mnohé existující překážky, které jej z pohledu praxe
činí právě jen teoretickým. Zatím totiž byla řeč pouze
o předpokladech
potenciálu,
viditelných
přes
ustanovení právních předpisů. Bohužel praxe
ukazuje, že ačkoliv od vstupu ustanovení Zákona
zřizujícího pracoviště krizové připravenosti do
účinnosti uplynulo již sedm měsíců a včetně
předchozího přípravného období od počátku platnosti
dokonce měsíců 22 (!), mnohé předpoklady k využití
potenciálu stále splněny nejsou a jejich rozbor by
patrně vydal na samostatný příspěvek. Jen několik
příkladů pro ilustraci:

Pokud se na tento souhrn působnosti podíváme jinak
než jen na výčet činností, v souvislostech Koncepce
krizové připravenosti zdravotnictví ČR, pak můžeme
za působností pracovišť vidět také příležitosti
a značný prostor pro uplatnění schopností.

·

Schopnosti jsou zde pochopitelně dány připraveností
pracovníků zařazených do pracovišť krizové
připravenosti realizovat možnosti na odborně co
nejvyšší úrovni a při co největší intenzitě činností.
Předpokladem naplnění tohoto očekávání je přitom
stejně jako při každé jiné činnosti zejména správné
uplatnění tzv. personálního managementu. Tzn.
především výběr vhodných osob pro plnění úkolů
pracovišť v komplexním pojetí koncepce krizové
připravenosti zdravotnictví a jejich motivování.
Výběr přitom musí kromě odborné zdatnosti
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V důsledku
připuštění volnosti aplikace
ustanovení § 9 Zákona do organizačních
uspořádání zařízení poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby zřizovaných kraji v samostatné
působnosti existuje tolik podob organizačního
začlenění pracoviště co krajů. Prakticky sice jde
„jen“ o 4 typy více sobě podobných uspořádání,
i tak ale tato různorodost znamená významné
snížení potenciálu. Zvláště pak při uvážení, že ve
14 krajích je pro výkon působnosti pracovišť
mimo úvazků částečných vytvořeno celkem jen 8
celých pracovních úvazků, což rozhodně není
pro pokrytí působnosti v celém rozsahu
dostatečnou pracovní kapacitou.
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·

·

schopnosti je dosažením krizové připravenosti ve
smyslu zmíněné Koncepce krizové připravenosti
zdravotnictví ČR a využití potenciálu nedávno
zřízených pracovišť krizové připravenosti k tomuto
cíli či úkolu je snad přímo povinností. Cestou je
intenzivní
řešení
problematiky
krizové
připravenosti rezortu, které se prostě bez
soustavné podpory zvyšování potenciálu pracovišť
krizové připravenosti a jeho plného využití
neobejde.

S negativním dopadem různosti organizačního
uspořádání souvisí také volnost personálního
zajištění, které není Zákonem korigováno vůbec
a ustanovení krizového zákona v souvislosti
s určením styčného bezpečnostního zaměstnance
velkou oporou pro stabilizaci kritérií výběru také
není (viz výše). Ve spojení s organizačním
uspořádáním tak vzniká mimo jiné překážka
efektivní mezikrajské spolupráce při sdílení
modelových řešení obecných úkolů jako
například traumatologických plánů nebo plánů
krizové připravenosti, organizace cvičení apod.
Posledním příkladem je dosud nepříliš efektivní
metodické řízení ministerstvem (pokud se dá
o metodickém vedení vůbec hovořit - během
celého dosavadního období existence pracovišť
od vstupu povinnosti ke zřízení do účinnosti
nevyvol ústřední úřad ani jedno společné jednání
pracovníků zařazených do pracovišť). Viditelný
dopad je například do oblasti neutěšené situace
ve využití státního příspěvku na krizovou
připravenost poskytnutého v červnu (!) pro rok
2013 bez jasně formulovaných pokynů.

6. INFORMACE O AUTOROVI
Ing.
Václav
Fišer, absolvent
Vojenské akademie v Brně 1986. Do
roku 2000 praxe v ozbrojených
složkách, od roku 1994 profesní
zaměření na služební přípravu a
management
bezpečnosti/krizový
management.
2001-2008
Ministerstvo zdravotnictví, 20092012
Krajský
úřad
Jihomoravského
kraje,
v současnosti
Zdravotnická
záchranná
služba
Jihomoravského
kraje.
Lektor
problematiky
krizového managementu zdravotnictví, autor řady
učebních textů a publikací.

Jedno je však pochopitelné a snad i obecně
akceptované, aniž by bylo téma potenciálu pracovišť
vyčerpáno - současný svět není bezpečný.
Zdravotnictví je v tomto světě nositelem poměrně
zásadního úkolu zajistit obyvatelstvu přiměřenou
úroveň zdravotních služeb za všech okolností a musí
rozvíjet svou schopnost tento úkol zajistit. Dosažení

Člen Společnosti pro radiobiologii a
plánování ČSL JEP a Společnosti
připravenosti zdravotnictví ČSL JEP.
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Psychologická príprava na NHPO vo
Falck Záchranná a.s. (projekt debriefing)
Monika Guľašová
Falck Záchranná a.s. Bačíkova 7 Košice, 040 01 Slovensko
monika.gulasova@falck.sk

ABSTRAKT
NHPO (náhle hromadné postihnutie osôb) patrí po psychologickej stránke ku krízovým
situáciám vyžadujúcim si skupinovú krízovú intervenciu. V januári 2013 sme ako prvý súkromný
poskytovateľ na Slovensku začali projekt debriefing, zameraný na starostlivosť o zamestnancov
po NHPO zabezpečený vlastnými zdrojmi. Celkovo je projekt rozdelený do 3 fáz. Úvodná fáza je
zameraná na implikovanie peer supportu ako súčasti firemnej kultúry. Cieľom druhej fázy je
príprava defuserov v regiónoch, kde na Slovensku pôsobíme. Tretia fáza si kladie za cieľ
minimalizáciu psychických stresorov v dôsledku NHPO realizáciou samotného debriefingu.
Výhodou projektu vo Falck záchranná je, že pozíciu psychológa vykonáva osoba s vlastnými
pracovnými skúsenosťami v oblasti intenzívnej medicíny. Projekt debriefing je v dánskom
Falcku implikovaný už 20 rokov a Falck záchranná je prvou zahraničnou skupinou, kde sa
projekt realizuje ako súčasť firemnej kultúry skupiny. Tč sme na prelome prvej a druhej fázy,
hoci ich umelé oddeľovanie nie je v praxi možné. Víziou je získané skúsenosti uplatniť
a implikovať v ďalších krajinách strednej Európy, kde Falck pôsobí.
Klíčová slova: projekt debriefing, peer support, záchranár, NHPO, krízová intervencia,

ABSTRACT
Psychological preparation for NHPO in Falck Záchranná a.s
(debriefing project)
NHPO (suddenly multiple disabilities) include the psychosocial aspects of crisis situations
requiring crisis intervention group. In January 2013 we were the first private provider in
Slovakia started a project debriefing, focusing on care workers after NHPO secure its own
resources. Overall, the project is divided into 3 phases. The initial phase is focused on the
implications of peer support as part of the corporate culture. The second phase is the
preparation defuser in the regions where we operate in Slovakia. The third phase aims to
minimize the psychological stressors as a result of the implementation itself NHPO debriefing.
The advantage of the project at Falck rescue is that the position of psychologist performed by a
person with their own work experience in the field of intensive care. The project debriefing is
implied in the Denmark for 20 years and Falck záchranná is the first foreign group, where the
project is implemented as part of the corporate culture. At this time, we turn to the first and
second phases, although their artificial separation is not possible in practice. The vision is to
apply lessons learned and imply in other Central European countries, where Falck operates.
Keywords: debriefing project, peer support, rescuer, NHPO, crisis intervention
septembra 2012. Jej súčasťou bolo aj zaškolenie na
oddelení psychologických služeb skupiny Falck
v Dánsku v priebehu októbra 2012. Nevyhnutné bolo
zváženie východiskovej pozície a jej špecifík na
Slovensku. Absencia záchranárskeho povedomia
v oblasti starostlivosti o svoje psychické zdravie,
nesprávne
komunikačné
stereotypy
a verbálna
agresia v rôznych jej formách predstavovali vstupné

1. VÝCHODISKOVÁ ODBORNÁ BÁZA
Štandardizácia postupov integrovaného záchranného
systému pri NHPO sa stáva dôležitou témou
slovenskej
prednemocničnej
starostlivosti.
Psychologická starostlivosť o záchranárov je však
dodnes jej zaznávanou súčasťou. Teoretická príprava
na samotný projekt debriefing bola realizovaná od
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demoralizácie (Appels, 1990; Appels a Mulder,
1988). Zatiaľ čo prvý symptóm má vzťah
k nadmernej pracovnej záťaži, druhý súvisí s prácou
s ľuďmi a neustálou požiadavkou kontroly svojho
správania pri výkone povolania, tretí súvisí nielen
s relatívne častým neúspechom a nutnosťou vyrovnať
sa
so
smrťou
pacienta,
ale
rovnako
aj
s nedostatočným sociálnym statusom a ekonomickým
ohodnotením povolania. Ide o mentálny stav,
v ktorom klesá schopnosť jedinca zvládať záťažové
situácie. Vitálna exhauscia je často viazaná na
predispozície k psychopatológii. Potvrdená je vysoká
korelácia s depresiou (Raikkonen a kol.,1996). Na
tomto mieste si treba uvedomiť náväznosť klinickej
depresie na ďalšie psychopatologické poruchy (napr.
zneužívanie psychoaktívnych látok, úzkosť a pod.).
v kontexte biopsychosociálneho modelu, má dosah aj
na biologické riziká. Appels, Mulder (1988)
preukázali vzťah vitálnej exhauscie k zvýšenému
riziku kardiovaskulárneho ochorenia. Neskoršie
štúdie spresnili jej dosah na biochemické,
predovšetkým metabolické procesy v organizme,
konkrétne na lipidový metabolizmus a jeho riziká
(van Doornen, van Blockland, 1989). Raikkonen, a
kol.(1994) zistili, že únava a demoralizácia vysoko
korelujú s abdominálnou obezitou a zvýšením BMI,
o čosi neskôr sa preukázal vzťah aj k inzulínovému
metabolizmu (Raikkonen a kol., 1996). Aj Kupková
2007 (in Pavluvčiková, 2011) v kvalitatívnom
výskume u záchranárov v Česku zistila 42% výskyt
vitálnej exhauscie, pričom najviac sa prejavila
v somatickej oblasti. Dôsledkom je aj zhoršovanie
kvality poskytovaných služeb a dochádza k celkovej
dehumanizácii. Exhauscia ovplyvňuje postoj ku
priateľom a rodinným príslušníkom. Zapríčiňuje
manželské konflikty a ničí vzťahy. Keďže potreby
nie sú dostatočne uspokojované v zamestnaní, o to
viac jedinec očakáva od partnera a blízkych
priateľov. Tí jeho očakávania nedokážu, alebo
nevládzu uspokojiť a dochádza k špirálovitému
zhoršovaniu vzťahov a kolobehu problémov.

riziká, ktoré bolo nutné v úvode eliminovať.
Ideálnym prvým stupňom implikácie sa javila
kolegiálna podpora (peer support). Druhou fázou je
defusing
a treťou
debriefing.
Štandardizácia
jednotlivých postupov a ich priebehu v rámci
dlhoročnej praktickej skúsenosti v Dánsku uľahčila
implikáciu
v Slovenských
podmienkach
po
zohľadnení kultúrnych špecifík.

2. PEER SUPPORT
Kolegiálna podpora je systém dávania a prijímania
pomoci
založená
na
kľúčových
zásadách
dodržiavania spoločnej zodpovednosti a vzájomnej
dohody o tom, čo je užitočné. Je to o situácii
pochopenia
iných
prostredníctvom
zdieľanej
skúsenosti emocionálnej alebo psychickej bolesti.
Ľudia, ktorí sa stotožňujú s ostatnými, majú pocit, že
„sú ako oni“, cítia spojenie. Toto spojenie, alebo
spolupatričnosť je hlboké, komplexné porozumenie
na základe vzájomných skúseností, keď sú ľudia
schopní sa akceptovať navzájom bez obmedzení
tradičných vzťahov. Ako sa dôvera vo vzťahu
vytvára a narastá, ľudia sú zrazu schopní vzájomnej
kritiky s rešpektom, keď sa ocitnú v konflikte. To
umožňuje členom peer komunity vyskúšať nové
správanie medzi sebou a prekonať predtým zažité
spôsoby správania sa k sebe (parafr. Mead a kol,
2001). Je
postavená
na troch základných
podmienkach vzájomnej interakcie: akceptácia,
autenticita a empatia. Implikuje v sebe niekoľko
druhov podpory: inštrumentálna podpora (od
mentoringu nového kolegu, kvalitnej tímovej
spolupráce až po vyžiadané rady a informácie),
emocionálna podpora( vytvorenie priestoru pre
„odventilovanie
emócií“,
aktívne
vypočutie,
vyjadrenie spätnej väzby), mediácia pri riešení
problémovej sociálnej interakcie v skupine. Je
primárnou prevenciou tzv. kumulovaného stresu,
ktorý vzniká nedopovedaním dôležitých vecí tesne
po situáciách a následne ich prenášaním do ďalších
situácií nielen v práci, ale aj do súkromia osôb.
Benefity peer supportu, ku ktorým patria podpora
skupinovej súdržnosti, schopnosť verbalizovať
problémy, podpora schopnosti riešiť problémy,
zlepšená skupinová atmosféra, zvýšené skupinové
sebavedomie ako aj sebavedomie jej členov, zvýšená
efektivita výkonu, majú za dôsledok zlepšenú kultúru
skupiny a v jej dôsledku aj zlepšenú firemnú kultúru.

V podmienkach Falck záchranná boli uvedené tri
atribúty sledované v mesiacoch január až jún 2013 na
výskumnom súbore 586 záchranárov z celkového
počtu 1200 pracujúcich vo Falck záchranná, a.s.
Na sledovanie uvedených parametrov boli použité
nástroje s vysokou psychometrickou validitou a
reliabilitou. Konkrétne boli použité Škála vnímaného
stresu, Škála pracovnej spokojnosti a Škála vitálnej
exhauscie. Deskriptívne výstupy sú uvedené
v tabuľke č.1.

Vyššie uvedená charakteristika v kontexte so
súčasným
integratívnym
prístupom
viedli
k sledovaniu troch atribútov, ktoré peer support môžu
u záchranárov limitovať: vitálna exhauscia, vnímanie
stresu a pracovná spokojnosť.
Jedinečnosť každého človeka – jeho kognitívnych
procesov a afektívnych stavov viedla k zaužívaniu
nového pojmu
vitálna
exhauscia, ktorý je
považovaný za vhodnejší ako pojem burn out. Má tri
definujúce charakteristiky: pocit neprekonateľnej
únavy a straty energie, zvýšenú podráždenosť a pocit
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a následné poskytnutie spätnej väzby peerom. Je
faktom, že nie všetci zaškolení peeri sú schopní
realizovať peer support na svojich staniciach.
Príčinou sú aktuálne osobné problémy peerov resp.
ich vitálna exhauscia.

Tab. 1: Deskriptívne vyhodnotenie vnímania
stresu (SVS), pracovnej spokojnosti (PS) a vitálnej
exhauscie (VE) u záchranárov Falck, záchranná,
a.s
premenná

mean

SD

SVS

18,73

6,71

3. DEFUSING

PS

62,57

22,91

VE

7,67

8,72

Na základe vybudovaného povedomia o potrebe
starostlivosti
o psychickú
pohodu
a zdravie
záchranárov sa v júni začala druhá fáza projektu:
defusing.
Techniky
defusingu
a debriefingu
nerealizujeme po bežných situáciách, s ktorými je
záchranár konfrontovaný. Ich použitie je vymedzené
na situácie presahujúce bežnú skúsenosť: hromadné
nešťastia, povodne, ekologické katastrofy, pouličné
vojny gangov, a pod. Ide o proces v malej skupine,
ktorý je realizovaný po každej traumatickej udalosti,
ktorá má potenciál presiahnuť osvojené copingové
stratégie záchranárov v tíme, ktorý v situácii
zasahoval (Everly, 1993). Je definovaný ako aktivita
na zneškodnenie toho, čo môže poškodiť. Defusing a
debriefing sú podobné, rozdiel spočíva v načasovaní,
trvaní postupu a v tom, kto skupinu vedie, nie
v udalosti samotnej.

Zo vstupného monitoringu vyplýva, že necelých 21%
záchranárov Falck, záchranná,a.s. je v stave vitálnej
exhauscie. Až 90% záchranárov však vníma
chronický stres. Zistenia reflektujú nízke povedomie
v oblasti starostlivosti o vlastné psychické zdravie a
možnosti jeho ochrany a podpory.
Tab. 2: Vzťahy medzi sledovanými premennými
zistené Pearsonovým korelačním koeficientom
SVS

PS

VE

SVS

-

0,612***

0,438***

PS

0,612***

-

-0,076

VE

0,438***

-0,076

-

V úvode fázy došlo k ukončeniu vlastnej odbornej
prípravy
psychológa
v súlade
s najnovšími
poznatkami o stresovom managemente kritických
situácií (CISM). Edukačnú bázu tvorili štandardy
defusingu a debriefingu Falcku z Dánska a zdrojová
odborná literatúra doplnená o osobné konzultácie
sprostredkované HR oddelením v Dánsku (Mitchell,
2001, Douglas,2003). Po odkonzultovaní priebehu
kurzu boli v októbri zaškolení 10 defuseri, pričom
v priebehu novembra budú zaškolení ďalší 18.
Cieľom je mať v každom regióne 2 defuserov
(celkovo 28 záchranárov v 14 regiónoch), aby bola
zabezpečená ich zastupiteľnosť v prípade potreby.
Súčasťou druhej fázy je aj plánovanie refresh
stretnutí defuserov. Dvakrát ročne sa stretnú defuseri
regiónov aby pod vedením psychológa pre
skvalitnenie získaných schopnosti
a zručnosti
v defusingu pri jeho modelovom nácviku a pre
poskytnutie najnovších poznatkov v CISM.

***:p≤.O5
Zistené signifikantné kladné korelácie medzi vitálnou
exhausciou a vnímaným stresom nie sú prekvapivé.
Toto tvrdenie však neplatí pri zistenej kladnej
signifikantnej korelácii medzi vnímaným stresom
a pracovnou spokojnosťou. Predpokladáme, že je
dôsledkom inhibovanej schopnosti reflektovať
a posudzovať pracovné podmienky v dôsledku
chronickej stresovej reakcie. Naznačená tendencia
k zápornej korelácii medzi vitálnou exhausciou
a pracovnou spokojnosťou nie je signifikantná
v našom výskumnom súbore.
Uvedené zistenia tvorili východiskové zistenia pre
zavedenie peer supportu v jednotlivých regiónoch
Špecifikom budovania peer supportu na Slovensku
bola (a stále je) nutnosť eliminácie zaužívaných
kultúrnych deformít: ohovárania a manipulácie. Na
jej prelomenie som použila kvalitný raport zo strany
záchranárov vybudovaný osobnými stretnutiami na
každej stanici, zapojením neformálnych autorít staníc
do projektu a ich zaškolením na peerov. Po uplynutí
9 mesiacov je badateľný posun v oblasti efektívnej
komunikácie
a obmedzenia
manipulácie
a
ohovárania. Dôsledkom je zvýšená skupinová
integrita a interakcia na staniciach. Štatistické
overenie zmien je plánované na jar budúceho roka.
Celkovo priebeh úvodnej fázy trval 6 mesiacov.
V jeho priebehu boli zaškolení peeri z každého
regiónu a následne psychológ navštívil každú stanicu
daného regiónu. Cieľom bol vzťahový monitoring
a plánovanie zásahov peerov. Postupne bola aktívna
činnosť psychológa zameraná na
supervíziu

4. DEBRIEFING
Tretia fáza projektu je viazaná na modelový tréning
debriefingu počas cvičenia NHPO, ktoré Falck
záchranná realizuje dvakrát ročne vo vojenskom
výcvikovom
priestore
Lešť.
Zámerom
je
štandardizácia starostlivosti o psychické zdravie
záchranára do tej miery, že každý zamestnanec bude
vnímať defusing a debriefing ako samozrejmú súčasť
mimoriadnej udalosti.
Uvedené skúsenosti tvoria bázu, pričom ašpirujeme
na jej rozširovanie a skvalitňovanie ako v teoretickej
tak praktickej rovine
a výstupy jednotlivých
pokrokov budú štatisticky spracované a prezentované
v príslušnom časovom odstupe.
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Deset let výuky první pomoci v Kraji Vysočina
Tomáš Halačka
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
halacka.t@kr-vysocina.cz

ABSTRAKT
Zranitelnost a odolnost obyvatelstva za mimořádné události a při krizových situacích
je významně ovlivněna schopností jednotlivců poskytovat laickou první pomoc.
V Kraji Vysočina probíhá od roku 2004 rozsáhlá, systematická výuka laické
zdravotnické první pomoci v projektu „První pomoc do škol“a v dalších projektech,
zaměřených na žáky základních a středních škol. Znalost zdravotnické první pomoci
se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých lidí.
Klíčová slova: svépomoc, vzájemná pomoc, laická první pomoc, záchrana života,
zdravotnický záchranný řetězec, zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž,
zdravotnické školy, krajský úřad, mimořádné události, krizové situace.

1. ÚVOD

významně ovlivňuje odolnost
a
obyvatelstva v dané mimořádné situaci.

zranitelnost

V situacích, kdy o zachování života poraněné osoby
rozhodují minuty, či pouze vteřiny, je jen málokdy
nablízku odborná pomoc školených záchranářů
či zdravotníků. Včasná a správně provedená
zdravotnická první pomoc může zachránit život a její
poskytnutí by mělo být samozřejmostí.

Nelze v této souvislosti opomenout odpovědnost
státu a orgánů veřejné správy za zajištění
připravenosti územněsprávního celku k poskytování
zdravotní péče při mimořádných událostech a za
krizových situací.
V Kraji Vysočina se laická zdravotnická první pomoc
vyučuje na základních a středních školách v projektu
„První pomoc do škol“ od roku 2004. Za deset let zde
bylo vyškoleno téměř osmdesát tisíc mladých lidí.

Informace od záchranářů a zdravotníků jsou
alarmující, znalosti laické první pomoci jsou na
velmi nízké úrovni. Na otázku „Dokážete správně
poskytnout první pomoc?“ odpovědělo záporně téměř
dvě třetiny z dvaceti tisíc dotazovaných, (anketa
internetového portálu novinky.cz).

2. HISTORIE PROJEKTU „PRVNÍ
POMOC DO ŠKOL“

Znalost první pomoci má však mimo běžné životní
situace ještě další významný rozměr, a to v kontextu
řešení masivních mimořádných událostí a krizových
stavů. Prvním článkem zdravotnického záchranného
řetězce je totiž jednotlivec. Jeho znalosti, schopnosti
a ochota poskytnout laickou první pomoc
a svépomoc.

V roce 2004 připravil Krajský úřad Kraje Vysočina
pilotní projekt „První pomoc do škol“. Impulzem pro
tuto aktivitu byly alarmující informace od
zdravotníků ale i veřejnosti, že znalost laické
zdravotnické první pomoci, zejména u mládeže,
je na velmi nízké úrovni.
Základní motem projektu je: „znalost zdravotnické
první pomoci se musí stát standardní a přirozenou
součástí vzdělání všech mladých lidí“.

Právě při rozsáhlých mimořádných událostech,
zejména v počátečních fázích, mohou být standardní
síly záchranných systémů nedostatečné. Může být
také problematické je na dočasně nepřístupné místo
dané události v požadovaném čase přesunout. Tyto
poznatky jsou mimo jiné výsledkem hodnocení
některých
velkých
mimořádných
událostí
(teroristické útoky v Madridu v r. 2004 a v Londýně
v r. 2005, v České republice např. dvě velké dopravní
havárie na Ostravsku v roce 2008, rozsáhlé povodně
aj.). V těchto případech nelze spoléhat pouze na
pomoc profesionálních záchranářů. Znalost laické
první pomoci a svépomoci, schopnost a ochota
jednotlivců poskytovat laickou první pomoc

Zásadním zadáním bylo vyučovat pouze minimum
teorie a výuku směřovat k praktickým nácvikům
a situacím, kdy je potřeba využít improvizované
pomůcky a provádět život zachraňující zdravotnické
úkony. Rozsah kursu byl stanovený na deset hodin
a jako cílová skupina byla zvolena kategorie
čtrnáctiletých - tedy žáci osmých tříd základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Základní osnova a obsah desetihodinové výuky byly
vytvořeny
po
konzultacích
s odbornými
ambulantními lékaři, profesionálními záchranáři ze
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4. OBSAH VÝUKYV kategorii čtrnáctiletých

zdravotnické záchranné služby, lektory Českého
červeného kříže a pedagogy středních a vyšších
zdravotnických škol. Z těchto organizací byli také
vybráni odborní lektoři výuky. Do závěrečného
tříhodinového bloku jsou také zapojeni profesionální
pracovníci Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina.

je
výuka prováděna v délce deseti hodin v každé školní
třídě, tedy lektor a cca 20 žáků. Obsah a metody
výuky jsou důsledně směřovány k získání
praktických dovedností. Podrobněji v tabulce č. 2
Tab. 2: Témata a časová dotace výuky
1. Úvodní část - význam a účel výuky 1.
pomoci, oblasti vzniku úrazů a
nejčastější úrazy, vyšetření poraněného,
tísňová tel. č. 150, 155, 158, 112, jak
hlásit úraz, komunikace s pracovníkem
operačního střediska ZZS, trestní zákon,
vybavení autolékárničky
2. Kardiopulmonální resuscitace
(srdečně plicní oživování)
3. První pomoc při krvácení, druhy
obvazových materiálů, tlakový obvaz
4. První pomoc při zlomeninách,
poraněních hlavy a páteře
5. První pomoc při poranění teplem a
chladem, intoxikace
6. Modelové situace, závěrečný test
7. Ukázka zásahového vozidla
zdravotnické záchranné služby,
spolupráce se záchranáři, postup při
hromadném neštěstí - pomoc při
poranění tlakovou vlnou, zavalení,
povodních apod., integrovaný záchranný
systém
Celkem

Do pilotního projektu se přihlásila asi polovina všech
základních škol a gymnázií v kraji. Projekt měl
výborné výsledky, jednoznačně kladnou odezvu
zúčastněných a veřejnosti, a proto rada kraje
schválila pokračování projektu i na další roky. V roce
2006 byl projekt rozšířený o další cílovou skupinu –
studenty a žáky druhých ročníků středních škol a
učilišť – věková skupina sedmnáctiletých. U nich
probíhá výuka v tříhodinovém kursu vedeném
profesionálními
záchranáři,
zaměstnanci
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvková organizace.
Počet zájemců o výuku první pomoci rychle rostl
a od školního roku 2008/2009 tyto kurzy pravidelně
absolvuje již více než 90 % čtrnáctiletých a přibližně
80 % sedmnáctiletých v kraji. Většina mladých lidí
v Kraji Vysočina tak absolvuje kvalitní, ucelenou
(v čtrnácti letech 10 hod. a v sedmnácti letech 3 hod.)
výuku zdravotnické první pomoci. Tyto kurzy první
pomoci se ve školách staly standardní a významnou
součástí výuky a žáky a studenty, pedagogy
i veřejností jsou vysoce oceňované.
Projekt Kraje Vysočina „První pomoc do škol“
je v rámci
České
republiky
jediný,
který
systematicky a v takto velkém rozsahu vyučuje
mladé lidi laické první pomoci.

1 hod.

2 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.

3 hod.

10 hod.

Cílové vědomosti a dovednosti
·

3. KVALITA VÝUKY

·

Zásadní význam má kvalita výuky – lektory jsou
pouze profesionální zdravotníci ze zdravotnické
záchranné služby, učitelé a studenti Vyšších
odborných zdravotnických škol, držitelé oprávnění
k výuce první pomoci a profesionální pracovníci
Hasičského záchranného sboru. Pro lektory je
zpracovaný odborný manuál, obsahující požadavky
na rozsah a obsah výuky. Lektoři jsou pravidelně
doškolováni lékařem ze zdravotnické záchranné
služby a
na
základě
získaných zkušeností
a připomínek je výuka upravovaná tak, aby byla
v souladu s aktuálními standardy první pomoci. Pro
zkvalitnění výuky spolupracujeme mimo jiné i se
společností Alfa Helicopter a s iniciativou Senátu
České republiky „Ochrana obyvatel“.

·

·
·

·
·
·
·
·
·

Hodnocení kvality výuky a odborné a organizační
úrovně projektu je prováděno zadáním zkušebního
testu účastníkům, odbornou kontrolou - náslechem
výuky (supervizí) lékařů ZZS a písemnou zprávou a
dotazníkem ředitelství zúčastněných škol. Účinností
a kvalitou projektu ve svých bakalářských
a diplomových pracích zabývala i řada studentů
vyšších odborných a vysokých škol.

význam první pomoci a její návaznost na
odbornou pomoc
orientace o hloubce bezvědomí a první zběžné
vyšetření
vymezení pojmu resuscitace a provádění
neodkladné resuscitace, nácvik na resuscitační
figuríně
poskytování první pomoci při krvácení
poskytování
první
pomoci
při běžných
poraněních
a zlomeninách,
improvizované
pomůcky
poskytování první pomoci při akutních otravách
poskytování první pomoci při hromadném
postižení, třídění raněných
použití obvazového materiálu
polohování nemocných
šokové stavy, křečové stavy
ošetřování popálenin, poleptání, hadího uštknutí.

Cílem výuky je dát žákům dostatečné znalosti
a dovednosti - nezbytné pro poskytování první
pomoci v praxi. Ve výuce jsou využívány běžné
zdravotnické pomůcky minimálně v rozsahu:
desinfekční prostředky, lékařské rukavice, obvazový
materiál, náplasti, škrtidla, dlahy, trojcípé šátky,
apod., resuscitační figurína, cestovní lékárničky a
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karty k prevenci dětských úrazů pro třídní učitele.
Do dalších částí projektu se školy přihlašují podle
zájmu o jednotlivé segmenty projektu.

dýchací sety, případně další technické pomůcky pro
výuku).
Vždy
jsou
uvedeny
příklady
improvizovaných pomůcek.

a

možnosti

2. Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd
v rozsahu tří hodin v každé třídě. Obsah besed
je zaměřený
na prevenci
úrazů
ve
škole,
v domácnosti a ve volném čase, správné chování
chodce a cyklisty v dopravním provozu, vybavení
jízdního kola, používání ochranných pomůcek
a základy poskytování první pomoci včetně jejího
nácviku. Besedy probíhají formou her a soutěží, jsou
vedeny
zkušenými
a erudovanými
odborníky
v oblasti prevence dětských úrazů a poskytování
první pomoci a za využití vydaných zdravotně
výchovných materiálů.

V kategorii sedmnáctiletých je obsahem tříhodinové
výuky praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace
a dalších život zachraňujících úkonů, přikládání
tlakového
obvazu a
procvičení
komunikace
s operátorem zdravotnické záchranné služby

5. VELIKOST, STRUKTURA A
EFEKTIVITA VYNALOŽENÝCH
NÁKLADŮNáklady na projekt hradí v plném
rozsahu Kraj Vysočina, pro školy je výuka zdarma.

3. Den prevence dětských úrazů v rozsahu 4 hodin.
Pro žáky 3. tříd přihlášených základních škol jsou
realizovány Dny prevence. Probíhají na dopravním
hřišti nebo na hřišti v místě školy. Den prevence trvá
minimálně tři hodiny a v průběhu programu účastníci
aktivně plní úkoly a soutěže z oblasti prevence
dětských úrazů. Při každé akci je pro děti připraveno
a zajištěno minimálně šest různých stanovišť.
Každého Dne prevence se zúčastní 40 – 60 žáků
třetích tříd. Všechny děti jsou odměněny drobnými
cenami.

Struktura nákladů:
·
·
·
·

jednorázové neinvestiční náklady (pomůcky pro
výuku)
mzdové náklady a cestovní náhrady
režijní náklady (administrativní a jiné náklady)
náklady na tiskové materiály, kopie výukových
filmů, náklady na supervizi, aj.

Způsob provedení jednotlivých ročníků projednává
a schvaluje rada kraje a účelné vynakládání těchto
prostředků kontrolují kontrolní orgány kraje. Je nutné
vysoce ocenit členy Rady i Zastupitelstva Kraje
Vysočina za podporu, která umožňuje tuto výuku
provádět.

4. Školení první pomoci pro učitele a zaměstnance
základních škol. Cílovou skupinou jsou učitelé a
zaměstnanci základních škol, kteří jsou po proškolení
schopni poskytnout laickou zdravotnickou první
pomoc a zároveň dětem vysvětlovat důležitost těchto
znalostí a předávat jim základní znalosti. Kurzy jsou
prováděné
v souvislém
šestihodinovém bloku.
Vyučují profesionální záchranáři ze Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace. Součástí výuky je prohlídka výjezdové
sanity záchranné služby.

Finanční náklady na jeden ročník se v současnosti
pohybují na částce cca 1,9 milionu korun a efektivita
– proškolení jednoho absolventa kurzu činí asi 230,Kč.

6. PROGRAM PREVENCE DĚTSKÝCH
ÚRAZŮ
V školním roce 2010/2011 byl na základě analýzy
zdravotního
stavu
obyvatel
Kraje
Vysočina
a „Programu zdraví 21 pro Kraj Vysočina“ připraven
projekt „Program prevence dětských úrazů“. Projekt
reaguje na nepříznivý vývoj v množství a závažnosti
dětských úrazů a je určený pro třetí třídy prvního
stupně základních škol (věková kategorie 8 – 10 let).

Doprovodnou součástí projektu je výtvarná soutěž,
každý účastník obdrží drobnou odměnu a patnáct
vyhodnocených nejlepších hodnotné ceny (1. cena
jízdní kolo, dále cyklistické přilby apod.)
Součástí projektu je i mediální kampaň v regionálním
tisku, která informuje veřejnost o rizicích a prevenci
dětských úrazů.

Projekt „Program prevence dětských úrazů“ se skládá
ze čtyř částí:

Různých částí projektu se v současnosti zúčastňuje
přibližně jedna třetina základních škol, náklady
na projekt hradí v plném rozsahu Kraj Vysočina, pro
školy jsou tyto aktivity zcela bezplatné.

1. Zdravotně výchovné materiály distribuované
do všech škol a pro všechny žáky třetích tříd.
Materiály obsahují komplexně pojatou tématiku
prevence dětských úrazů a jsou koncipovány tak, aby
byly srozumitelné a přiměřené věku (tj. pro osmi
až desetileté děti). Materiály jsou ilustrovány
vhodnými a tematicky odpovídajícími obrázky a děti
je mohou používat nejen ve škole v rámci realizace
projektu, ale i samostatně, případně i doma s rodiči.
Materiály obsahují pracovní sešit „Nebezpečí číhá
všude“ a záložku do knihy s tématikou prevence –
pro každého žáka, dále metodické listy a pracovní

7. ZÁVĚR
Mimořádné události, krizové situace a bezpečnost
všeobecně jsou často používané pojmy. Je dobře, že
se posilují bezpečnostní systémy státu a zdravotnická
krizová infrastruktura přestala být pouze teoretickým
pojmem. Jedním ze základních předpokladů řešení
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všech těchto událostí a
připravenost obyvatelstva.

situací

je

však

8. INFORMACE O AUTOROVI

také

Ing., Bc. Tomáš Halačka (nar.
1956) absolvoval v r. 1999 obor
ekonomika
civilní ochrany
a
územní obrany a v r. 2001 obor
ekonomika obrany státu na Fakultě
ekonomiky obrany státu Vysoké
vojenské školy ve Vyškově. Od
roku 1982 do roku 2003 pracoval
ve
zdravotnických
útvarech
Armády
České
republiky. Od r. 2004 zastává pozici úředníka na
úseku krizového managementu a Integrovaného
záchranného systému Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě.

Nedostatečnosti informací a výuky v této oblasti si
zřejmě bylo vědomo i Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, které se v současnosti snaží zařazovat
tuto problematiku více do výukových plánů škol.
Řada škol, zejména menších, však na tuto výuku
nemá odborné učitele, ani materiální zázemí, a tak
ji vyučuje podle svých možností, většinou ve značně
zredukovaném obsahu.
Řešení přijaté, podporované a financované Krajem
Vysočina, tedy částečně supluje činnost někoho
jiného. Ukazuje se však jako velmi efektivní a je to
možná cesta i pro jiné kraje.
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Jeden rok v Medicíně katastrof,
aneb co se stalo ve světě
od konference ke konferenci
Tomáš Halajčuk, Miroslav Procházka, Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, Hradec Králové 500 01
halajcuk@pmfhk.cz, prochazka@pmfhk.cz, jezek@pmfhk.cz, vanek@pmfhk.cz, antos@pmfhk.cz

ABSTRAKT
Článek si klade za cíl ukázat formou přehledu vybraných katastrof a hromadných neštěstí, které
byly zaznamenány ve světě, na neustálou potřebnost zaměření přípravy složek IZS na řešení
různých typů mimořádných událostí. Sledovaným obdobím je období od konání předchozí
konference Medicíny katastrof v Hradci Králové do současnosti, tudíž od konce listopadu roku
2012 až do začátku listopadu roku 2013. Pro zmapování byly použity zejména veřejně přístupné
databáze katastrof.
Klíčová slova: katastrofa, medicína katastrof

1. ÚVOD

2. METODY

Rok 2012-2013 bychom mohli označit za průměrný
rok z pohledu katastrof, avšak I tentokrát přinesl
události, které významně ovlivnily životy milionů
lidí. Některé přírodní katastrofy se bohužel začínají
opakovat – povodně, záplavy, hurikány. Opakující
se katastrofy představují velkou zátěž pro společnost
a přinášejí řadu výzev pro systém ochrany.
Základem připravenosti je systematická práce s daty,
analýza zkušeností.

Příspěvek byl zpracován na základě analýzy
mezinárodních databází, které jsou veřejně dostupné.
Závěry byly sestaveny na základě syntézy získaných
výstupů
společně
s ověřením
informací
o příslušných událostech z dalších veřejných zdrojů.
Výchozím zdrojem informací je databáze EM-DAT
[CRED 2013], která je provozována v rámci Centre
for Research on the Epidemiology of Disasters
(CRED)
zřízeného
Katolickou
Univerzitou
v Louvainu v Belgii ve spolupráci se Světovou
zdravotnickou organizací a Belgickou vládou.
Doplňujícím zdrojem informací je on-line časová
osa světových katastrof s odkazy na on-line články
World Top Stories Timeline [Poyzner 2013] včetně
uvedených odkazů.

Zdrojem informací o katastrofě nebo mimořádné
události jsou většinou veřejnoprávní nebo soukromé
sdělovací
prostředky,
které
sice
informují
o katastrofách
v některých
případech
velmi
podrobně, jindy se ale jedná pouze o strohé
vyjádření, že se v některé části světa stala katastrofa
a předpokládaný počet obětí již nikdo později
nereviduje. Pro odbornou veřejnost, která má zájem
o přesnější informace, je vhodné zaměřit se na
existující databáze, které mají charakter buď placené
služby, nebo také služby neplacené, která sice
neposkytne takové grafické prostředí a analytické
funkce, ale pro základní srovnání jednotlivých
katastrof je plně dostačující. Použití těchto služeb
pomáhá vnímat jednotlivé katastrofy v kontextu
jiných událostí, kdy na rozdíl od sdělovacích
prostředků lze hodnotit závažnost podle počtu obětí,
nebo materiálních škod a oprostit se od mediálního
haló efektu.

3. VÝSLEDKY
V Tab. 1 jsou chronologicky seřazeny největší
katastrofy, které byly zaznamenány ve světě od
uplynulé konference Medicíny katastrof v roce 2012.
Z hlediska absolutních počtů se jen v tomto zcela
jistě nekompletním přehledu jedná o více než 10
tisíc mrtvých a 12 tisíc zraněných nebo nezvěstných.
Pokud bychom byli schopni spočítat skutečně
všechny oběti katastrof a hromadných neštěstí, bez
pochyby bychom se dostali na výsledek, který bude
pravděpodobně výrazně vyšší.
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datum
typ události
5.12.2012 tajfun Bopha
14.12.2012 střelba na základní škole
ušlapání davem při
1.1.2013 novoročních oslavách
14.1.2013 vykolejení vojenského vlaku
27.1.2013 požár nočního klubu
31.1.2013 exploze v rafinérii
15.2.2013 pád meteoritu
požár a následná havárie
26.2.2013 horkovzdušného balonu
30.3.2013 zřícení budovy
5.4.2013 zřícení budovy
15.4.2013 bombový útok
16.4.2013 zemětřesení
17.4.2013 exploze továrny na hnojiva
20.4.2013 zemětřesení
24.4.2013 zřícení budovy
25.4.2013 požár psychiatrické kliniky
11.5.2013 důlní výbuch
17.5.2013 přívalové deště
20.5.2013 tornádo
24.5.2013 exploze školního autobusu
3.6.2013 exploze a požár v drůbežárně
21.6.2013 záplavy a sesuvy půdy
30.6.2013 požár lesa
6.7.2013 exploze vlaku
otrava jídlem ve školní
16.7.2013 jídelně
22.7.2013 zemětřesení

místo
Connecticut
Abidjan
Káhira
Santa Maria
Pemex
Ural
Luxor
Bombaj
Boston
Waco, Texas
Sečuán
Dháka
Ramenskij
Sečuán
Oklahoma
Jinlin
Uttarakhand
Arizona
Lac-Megantic,
Quebec
Bihar
Centrální
provincie
Santiago de
Compostela

24.7.2013 vykolejení vlaku
28.7.2013 pád autobusu z mostu
nehoda autobusu vládní
10.8.2013 ochranky
11.8.2013 tajfun
16.8.2013 srážka osobní a nákladní lodi Cebu
sražení vlakem při přecházení
19.8.2013 trati
Dhamara Ghat
hurikán Ingrid a tropická
16.9.2013 bouře Manuel
24.9.2013
28.9.2013
28.9.2013
3.10.2013
11.10.2013
13.10.2013
14.10.2013
16.10.2013

země
Filipíny
USA
Pobřeží
slonoviny
Egypt
Brazílie
Mexiko
Rusko
Egypt
Tanzánie
Indie
USA
Irán, Pákistán
USA
Čína
Bangladéš
Rusko
Čína
Čína
USA
Pákistán
Čína
Indie
USA

potvrzený
počet obětí
1901
26
60
17
235
25
0
19
17
76
5
40
15
198
1129
36
27
55
29
17
119
5000
19

100
100
950

256
160
5700
2500

14
120
54
22

Kanada

47

0

Indie

22

47

Čína

89

Španělsko
Itálie

79
38

Maroko
Filipíny
Filipíny

16
23
202

Indie

37

Mexiko
192
Pákistán, Indie,
zemětřesení
Írán, Omán
825
potopení lodi
Nigérie
40
zřícení budovy
Bombaj
Indie
60
potopení lodi s uprchlíky
Lampedusa
Itálie
359
potopení lodi s uprchlíky
Malta
27
hromadný úprk poutníků
Madhya Pradesh Indie
91
Centrální
zemětřesení
provincie
Filipíny
144
pád letadla
Laos
47
Tab. 1 Největší zmapované katastrofy v období listopad 2012 až říjen 2013
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zraněných a
nezvěstných
844

140

629

700
100

291
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3.1.

předběžná analýza odhaluje vyšší počet mrtvých než
v roce 2012, nicméně ani tento rok, nestane-li se do
konce roku žádná apokalyptická katastrofa, nebude
patrně figurovat mezi těmi horšími.

Statistiky za rok 2012

Podle databáze Em-dat se v roce 2012 stalo celkem
357 „přírodních“ katastrof, při nichž zemřelo 9675
lidí a dalších 125 milionů jich bylo těmito
katastrofami přímo zasaženo, ať z hlediska újmy na
zdraví, tak i újmy na majetku, zejména pak ztrátou
obydlí. Celkový objem materiálních škod je udáván
v řádu 157 mld. USD. Nejhorší katastrofou
z hlediska zmařených lidských životů byl tajfun
Bhopa na Filipínách, který v prosinci způsobil smrt
1901 lidí a další desetitisíce připravil o majetek,
včetně střechy nad hlavou. Z ekonomického hlediska
způsobil největší škody hurikán Sandy v USA,
konkrétně 50 mld. USD. I přes tato drastická čísla
se, alespoň podle sledovaných parametrů databáze
Em-Dat, jednalo o velmi klidný a z pohledu
celkového počtu obětí na životech v důsledku
katastrof výrazně podprůměrný rok, protože oproti
předchozím letům došlo k výraznému poklesu. Pro
srovnání, v roce 2011 bylo na účet přírodních
katastrof připsáno 31 331 lidských životů, což je
meziroční pokles o 69%. Oproti průměru let 2002 až
2011 (106 816 obětí) [Guha-Sapir 2013] se potom
jedná o více než výrazný pokles 90%.

Uvedené absolutní hodnoty počtu obětí se netýkají
ozbrojených konfliktů.
Z tohoto pohledu
je
v současné době zdaleka nejhorším místem světa
Sýrie a tamní občanská válka, která podle odhadu
OSN stála život přibližně 100 000 lidí (59 648
potvrzených). Občanská válka v této zemi zuří již od
roku 2011 a je velmi obtížné uvádět přesná čísla za
jednotlivá období. Podle zásadních událostí lze ale
usuzovat o postupném snižování počtu obětí
z důvodu přechodu konfliktu do latentní fáze.

4. ZÁVĚR
Z pohledu sledovaných parametrů patřil rok 2012
spíše k těm klidným a pro lidstvo spíše příznivějším
letům, rok 2013 se jeví o něco málo horší, nicméně
pořád je ještě více než přijatelný jak z pohledu
celkového počtu obětí na životech, tak i z hlediska
materiálních škod. Celkově zhodnoceno, nepatřilo
období mezi konferencemi Medicíny katastrof
(2012-2013) ani zdaleka k těm nejhorším, stále je
však více než dostatek událostí, které se během
sledovaného období odehrály a na které je možné
nahlížet očima Medicíny katastrof a hledat
zákonitosti a poučení pro praktické využití poznatků
při katastrofách a hromadných neštěstích, které
teprve přijdou.

Z hlediska ekonomických ztrát představuje konečný
účet roku 2012 (157 mld. USD) pátý nejhorší
výsledek od roku 2002, nicméně i tak je tato hodnota
o 9,7 % nižší než průměr let 2002 až 2011. Naprosto
nejhorším rokem celé sledované historie je potom
rok 2011, kdy byly způsobeny škody v úhrnné výši
357 mld. USD, kdy hlavní příčinou bylo tsunami
v Japonsku.

5. ZDROJE
[CRED 2013] Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters. EM-DAT the
International Disaster Database [online]. 2013.
[cit. 4. listopadu 2013]. Dostupné na WWW:
<http://www.emdat.be/>

Nejvíce postiženými zeměmi tradičně bývají země
rozvojové nebo ty s méně výkonnou hospodářskou
soustavou a horší infrastrukturou. V roce 2012 došlo
k výjimečné situaci, kdy velká část celkového počtu
obětí (1901 z 9675) připsána na vrub tajfunu Bhopa
na ekonomicky rozvinutých Filipínách. Tyto
hodnoty způsobily také to, že nejvíce zasaženým
světadílem se stala Asie.

3.2.

[Poyzner 2013] Poyzner M. World Top Stories
Timeline [online]. 2013. [cit. 4. listopadu 2013].
Dostupné
na
WWW:
<http://www.mapreport.com/>

Průběžné zhodnocení roku 2013

[Guha-Sapir 2013] Guha-Sapir D., Hoyois P., Below
S. Annual Disaster Statistical Review 2012.
Brussels, Belgium: Université catholique de
Louvain 2013, 50 s. Dostupné na WWW:
<http://www.emdat.be/>

Rok 2013 s sebou přinesl některé velké katastrofy
z hlediska počtu obětí, konkrétně se jedná
o červnové záplavy a sesuvy půdy v Indii, při
kterých zemřelo přibližně 5000 lidí, a zhroucení
budovy v Bangladéši s 1129 oběťmi. Prvotní a
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HN – dopravní nehoda autobusu na dálnici D5
Pavel Hrdlička, Martin Brejcha
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, E Beneše 19, 301 00 Plzeň
pavel.hrdlicka@zzspk.cz, martin.brejcha@zzspk.cz

ABSTRAKT
Útvar krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje prezentuje nehodu
francouzského autobusu na dálnici D5 u Rokycan ze dne 8. dubna 2013. Zmíněná nehoda byla
největší událostí svého druhu na území Plzeňského kraje. V prezentaci je poukazováno na
rozdíly v nacvičovaných činnostech na místě hromadného neštěstí a realitou na místě události.
Autoři chronologicky seřadili nejdůležitější okamžiky události a připojili autentické nahrávky
komunikace KZOS s výjezdovými skupinami a KOPISem. Nechybí ani základní údaje o počtu
nasazených sil a prostředků.
Klíčová slova: havárie autobusu, hromadné neštěstí, KZOS, KOPIS, SaP (síly a prostředky),
mimořádná událost
použity autentické záznamy radiové a telefonické
komunikace KZOS se zasahujícími záchranáři.

1. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST NA D5
Ráno 8. dubna 2013. Na většině výjezdových
stanovištích
zdravotnické
záchranné
služby
Plzeňského kraje i na KZOS se blíží konec noční
služby. Klid chladivého rána, kdy teploměr ukazoval
pouhé 4°C narušil na KZOS telefon. Jednalo se
přepojení hovoru z linky 112. V tu chvíli se noční
můra snad každého záchranáře změnila v krutou
realitu. Na dálnici D5 u Rokycan došlo k nehodě
francouzského
autobusu
s
dětmi.
To
byl
zjednodušený obsah oznamovatele v emotivním
tísňovém volání. Autentický záznam hovoru je
součástí prezentace…

KZOS nasazuje všechny dostupné síly a prostředky,
včetně zmíněného vrtulníku CLZS Líně - Kryštofa 7.
Po zhodnocení situace se MUDr. Bronislav Dvořák
ujímá velení, jako zkušenější lékař střídá lékařku
ZZS na pozici vedoucího lékaře zásahu a celá situace
se vrací zpět do „standardního režimu“ HN...
Rozděluje úlohy a úkoly pro zasahující záchranáře a
řídí zdravotnické činnosti ve spolupráci s velitelem
zásahu.
Na základě jeho upřesňujících informací KZOS
odvolává požadavek na připravenost DRNR - CD
Sanitar. Síly a prostředky dostupné v daném čase na
místě zásahu jsou již postačující. Dalším pozitivním
okamžikem se stalo v minulosti již nacvičované
(v rámci TC IZS) nasazení autobusu HZS pro zelené
pacienty. Těmto „zeleně“ postiženým poskytl tento
autobus útočiště a klid před zvídavými pohledy
přihlížejících a zejména fotoaparáty novinářů,
zároveň
ochranu
před
nepříznivými
jarními
klimatickými podmínkami – ranní teplotou blížící se
k nule… Malou kaňkou na tomto úžasném tahu byl
na závěr zásahu nekoordinovaný odjezd tohoto
autobusu do cílového ZZ, tedy neohlášený příjezd
autobusu do FN Plzeň. O transportu zelených
pacientů informují KZOS až hasiči prostřednictvím
KOPISu, jaké překvapení pro dispečink i FN… Ani
tento rozhovor nechybí v prezentaci.

Vedoucí sestra KZOS Lenka Ptáčková zůstala po
noční směně na pracovišti a ujala se koordinace
činnosti dispečinku.
KZOS na místo vysílá
výjezdové skupiny ZZS. Informují se ZZ a je učiněn
dotaz na DRNR – fi. CD Sanitar na jejich kapacitní
možnosti a vznáší požadavek na jejich připravenost
v případě potřeby. Až sem vše běží podle standardů
a nacvičených postupů…
Pak následuje odchylka a soukolí začíná skřípat.
První výjezdová skupina, která dorazila na místo
události, měla zhodnotit situaci, oznámit ji
neprodleně KZOS a vyžádat si síly a prostředky.
Místo toho se však zapomněla takříkajíc přepnout do
režimu hromadného neštěstí a začala ihned
s poskytováním první pomoci.
V tuto chvíli náš
dispečink neměl žádnou zpětnou vazbu z místa
nehody, prakticky tento stav trval od nahlášení
události po dobu téměř dvaceti minut. První
relevantní informace poskytl až lékař CLZS Líně
MUDr. Bronislav Dvořák. V prezentaci jsou opět

Dalším nestandardním krokem se při zásahu ukázal
neohlášený transport prvního pacienta z místa
neštěstí do Fakultní nemocnice v Plzni. Přestože je
avízo na dispečink naším každodenním chlebem a
jedná se o zcela rutinní záležitost, ve vypjaté
atmosféře plné adrenalinu posádka sanitního vozu na
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kdyby se někdy tato situace v podobě hromadného
neštěstí opět opakovala, abychom na ni byli všichni
na ni co nejlépe připraveni a aby chyb, které se vždy
do takové situace vloudí, bylo co nejméně…
Prezentace a celkový rozbor události nemá za úkol
někomu něco vytýkat či snad dokonce znevažovat
jeho práci. Za zvládnutí tohoto hromadného neštěstí
všem kolegům, kteří se jakkoli na likvidaci jeho
následků podíleli, patří dík a následně se jim dostalo
i zaslouženého uznání od ředitele naší záchranné
služby a ze strany velvyslance Francouzské
republiky. Ten pomáhajícím dobrovolníkům pak
poděkoval i osobně na půdě francouzského
velvyslanectví.

tuto činnost zapomíná… Operátor KZOS však
pohybující se vůz zpozoroval na monitoru a
informace o pacientovi a cílovém ZZ si po vysílačce
od výjezdové skupiny vyžádal. I tato chybička lze
přičíst stresu, který na místě vládl. Naštěstí všechny
tyto chyby neznamenaly
újmu
na
kvalitu
poskytované zdravotnické péče a slouží pro naše
ponaučení…
Vzhledem k jazykové bariéře se na základě
odvysílané informace v médiích začaly hasičům na
linku 112 a na naši linku 155 hlásit dobrovolníci
z řad
učitelů
francouzštiny,
tlumočníků
a
překladatelů. Zde stojí za zmínku rychlost odezvy
veřejnosti na tuto událost, se snahou bezúplatně
pomoci. Nejvíce jich bylo zapotřebí ve Fakultní
nemocnici na Lochotíně, kam je naši dispečeři
odkazovali. Díky těmto dobrovolníkům ošetření a
příjem zraněných byl výrazně jednodušší.

2. ZÁVĚR
Na celou událost lze vždy nahlížet z několika stran
s rozdílným pohledem – dívat se můžeme optikou
dispečinku,
zasahujících
lékařů
a
ostatních
záchranářů, hasičů a policistů, v neposlední řadě pak
i všudypřítomných médií… Tato událost nám ale
hlavně ukázala, že složky IZS Plzeňského kraje jsou
připravené a umí zvládnout i takovéto události
s hromadným postižením zdraví. Přesto pokud se
nám události podobného rozsahu a charakteru
v budoucnu vyhnou, budeme jen rádi…

Celá událost byla příčinou nejedné kuloární diskuze,
prezentace tohoto HN na následující provozní poradě
oblasti taktéž vyvolala nezvykle čilou diskuzi. Jedni
hájili náš dispečink, druzí mu vytýkali takový či
onaký postup. Další řešili činnost výjezdových
skupin na místě, jiní jen koukali a žasli. Říká se, že
po válce je každý generál. To je takříkajíc svatá
pravda… Mělo by nám všem především jít o to,

Obr. 1: Havarovaný francouzský autobus na dálnici D5
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Péče o popáleninové trauma z historického pohledu
Lucie Jarešová
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, Hradec Králové, 500 01
jaresova@pmfhk.cz

ABSTRAKT
Popáleninové trauma patří mezi nejstarší úrazy, které postihovaly lidstvo. V průběhu
jednotlivých staletí se názory na léčbu značně lišily. Jediná, univerzální metoda, neexistuje ani
v současnosti. Po staletí byly vážně popálení lidé ošetřování bandážemi a ponecháni svému
osudu, často záhy umírali, a pokud přežili, zůstávali žít znetvořeni na okraji společnosti.
V současné době využíváme v léčbě o popáleninové trauma nejnovějších poznatků vědeckých
výzkumů a moderních technologií.
Klíčová slova: Popáleniny, historie, léčebné postupy, ošetřování
doporučil
přikládat
na
popáleniny
krytí.
AVICENNA (980-1037) sepsal v té době druhý
nejdůležitější pramen středověku. Jeho „Canon
Medicinae, který vznikl v roce 1030 n. l., patřil
vedle Galénových spisů, k základní knize všech
arabských a křesťanských žáků lékařství až do
18. století.

1. OBDOBÍ STAROVĚKU
EBERSŮV PAPYRUS (1 600 př. n. l) je dokladem o
péči o popáleniny v období starověku. Tento
papyrus nalezl v egyptském Luxoru v roce 1873
německý egyptolog Georg Ebers. Ve své době
sloužil jako příručka pro praktické lékaře. Svitek je o
rozměru 20 m x 30 cm (Obr. 1). Je zde popsáno
téměř 900 léčiv s přesným složením a podrobným
návodem na přípravu, které se vyráběly především z
rostlin a dalších přírodnin. Je zde také uveden návod
k pětidenní léčbě popálenin.
Doporučená léčba dle Ebersova papyru:
·
·
·
·
·
·

zaklínání,
mísení kravského hnoje,
včelího vosku a beraního rohu,
ječmenné kaše,
uzené pryskyřice akácie,
bylin z rodu merlíkovitých.

Obr. 1: EBERSŮV PAPYRUS
(kolem roku 1 600 př. n. l.)

Používaly se až do 16. století. Mezi léčivé složky té
doby patřily např. chlupy kocoura smíchané
s přírodní gumou, mořská sůl, kyperská tráva, listy
palmy, hovězí tuk, olej, jalovec, míza cedrového
stromu, exkrementy koček, hmyz, inkoust, čerstvé
kravské mléko, med nebo měď. Starořečtí lékaři
vnášejí do léčby logiku. Nejvýznamnější z nich –
HIPPOKRATES (460–370 př. n. l), doporučuje
používat taveninu prasečí kůže a asfaltu.
Významným poznatkem jednoho ze starověkých
lékařů, konkrétně Cornelia Celsia, byl chirurgický
přístup při řešení jizevnatých kontraktur. V období
starověku jeden z největších lékařů té doby - perský
vědec a lékař AL RHAZES (850-932), přichází
poprvé s doporučením k ošetřování popálenin
studenou vodou, ale také vaječnými žloutky
smíchanými s olejem. Dalším významným arabským
lékařem byl ABULCASIS (936-1013), ten poprvé

2. OBDOBÍ STŘEDOVĚKU
PARACELSUS (1493-1521) byl švýcarský lékař,
přírodovědec, alchymista a astrolog, který odmítal
antické autority. Studoval po celé Evropě. V péči
o popáleniny propagoval tišící obklady ze směsi
vepřového a medvědího tuku, červeného vína
s pečenými žížalami a mechem, který vyrostl na
lebce zemřelého muže. Své postupy sepsal knižně.
Ve 14. až 15. století s rozšířením střelného prachu
do západní Evropy dochází k prudkému rozvoji
a výrobě střelných zbraní, které způsobovali těžké
popáleniny. Střelná poranění tehdejší ranhojiči léčili
vypalováním ohněm, rozžhaveným železem nebo
poléváním horkým olejem (Obr. 2). Tyto léčebné
postupy byli pro raněné silně traumatizující.
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rány
kožní
štěp.
Jeho
metoda
spočívala
v odstraňování malých kousků ze zdravé části těla,
které se přenášely na postižená místa, ale zásadní
léčebný účinek se nedostavil a úmrtnost byla stále
vysoká. Změnu přináší až závěry studií, které se
zabývaly uvolňováním toxických substancí, které
vznikaly při tepelném rozkladu kůže. K revolučnímu
obratu dochází po zveřejnění Listerovy studie v roce
1870. Antiseptický přístup v péči o popáleniny,
významně ovlivnil úspěšnost léčby a podstatně
zvýšil i ochranu pro ošetřující personál. V roce 1920
argentinský lékař a vynálezce FINOCHIETTO
ENRIQUE (1881 – 1948) vyvinul nový typ
chirurgického nože, který umožňoval kontrolovat
tloušťku odřezávané tkáně (Obr. 3). V roce 1930
vznikl mechanický dermatom, který významně
usnadnil odběr kožních štěpů (Obr. 4).

Obr. 2: Ošetřování popálenin v období
středověku se provádělo poléváním horkým
olejem

3. OBDOBÍ NOVOVĚKU
Nejznámějším chirurgem - ranhojičem období
renesance byl AMBROISE PARÉ (1515-1590).
Zavedl srovnávací metodiku léčivých postupů.
Ignoroval doporučené postupy té doby a začal na
popáleniny přikládat kompresivní bandáže spolu
s tišícími obklady. Tím navždy změnil přístup
k jejich léčbě. Parého následovníkem se stal
ANDREAS
VESALIUS
(1514-1564),
který
významně přispěl k rozvoji medicíny. V 16. století
švýcarský praktický lékař WILHELM FABRY
(1560-1634) poprvé klasifikoval popáleniny podle
vzhledu, zavedl dlahování ke zmírnění kontraktur.
Ve svých odborných spisech zmiňuje myšlenku, že
se jedná o celkové onemocnění organismu a nikoli
jen o poranění kůže. V 17. století se stávají postupy
v péči o popáleniny velice složité a jejich počty
neustále rostou. V 18. Století francouzský baron
GUILLAUME DUPUYTREN (1777-1835) první
definoval
6
stupňů
závažnosti
popálenin.
V 19. století byla snaha o zjednodušení léčebných
postupů. Již 100 let se k léčbě používal Carronový
olej, který byl směsí lněného nebo olivového oleje s
vápennou vodou. Postupně začíná být preferován
dusičnan stříbrný. Ve Spojených státech se začíná k
léčbě využívat bavlna. SMITH v roce 1863 tento
postup doporučuje, jako jediný správný, společně se
studenou vodou a vlhkým obkladem s extraktem
z opia a nastrouhaných brambor.

3.1.

Obr. 3: Finochiettiho chirurgický nůž (1920)

Obr. 4: Mechanický dermatom (1930)
V 70. letech přichází lékařka ZORA JANŽEKOVIČ
(1918 - dosud) s revoluční technologií při léčbě
hlubokých
popálenin.
Je
autorkou metody
Tangenciální
(laminální)
nekrektomie,
která
spočívala v postupném seřezávání tenké vrstvy
popálené plochy, až se dosáhlo živé tkáně. V 80.

Kožní štěpy

V roce 1869 poprvé švýcarský chirurg JACQUESLOUIS REVERDIN (1842-1929) použil ke krytí
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letech začala nová éra kožních štěpů,
pěstováním na základě epidemických buněk.

a

založeno první popáleninové centrum v Evropě.
V současné době jsou v České republice tři
popáleninová centra (Praha, Brno, Ostrava).

to

4. MODERNÍ DĚJINY

5. POUŽITÉ ZDROJE

V letech 1925 – 1930 dochází k výraznému zlomu
v přístupu k léčbě popálenin. Doporučení používat
kyselinu tříselnou se setkalo s všeobecným
souhlasem. Tato sloučenina vázala vznikající toxiny,
které se tvořily v důsledku tepelné destrukce kůže.
Na počátku 20. století byla termická traumata v péči
dermatologů.
V
roce
1928
zakládá
prof.
FRANTIŠEK BURIAN první samostatné pracoviště
plastické a rekonstrukční chirurgie v Praze, kde je za
čtyři roky uznána plastická chirurgie, jako první na
světě, samostatným oborem. V roce 1953 je zde

[Klasen 2004] KLASEN H. J.History of Burns. 1
edition. Rotterdam: Erasmus Publishing; 2004,
632 p. ISBN 978-9052351681.
[Königová 2010] KÖNIGOVÁ, Radana a Josef
BLÁHA. Komplexní léčba popáleninového
traumatu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 430 s.
ISBN 978-80-246-1670-4.
[Google] www.google.com (doprovodná obrazová
dokumentace)
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Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému
MediScheduler
Stanislav Jelen
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení centrálního příjmu, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 00
stanislav.jelen@fno.cz

ABSTRAKT
Triage je postup pro stanovení pořadí postižených. Vychází z válečných zkušeností a snahy
zachovat pro válku co nejvíce vojáků schopných boje. Triage je běžná praxe-od třídění pro
primární transport zraněných do traumacentra až po stanovení priorit v ED a stanovení pořadí
urgentních operací. Většina triážních systémů má pět stupňů naléhavosti, liší se časy čekání od
triage do vyšetření lékařem a názvy kategorií. Ve FN Ostrava byla triážní kritéria přizpůsobena
provozu a byly stanoveny tři kategorie naléhavosti ošetření. Rovněž byla stanovena kritéria
přijetí pacienta na expektační lůžka, která jsou součástí Oddělení centrálního příjmu (OCP).
Prvotní třídění pacientů dle akutnosti stavu je ve FNO realizováno především na triážním
pracovišti OCP. Triáž provádí školené zdravotní sestry. Na podporu a sledování triáže je
nasazena v pilotním projektu aplikace Medischeduler, která podporuje triáž, umožňuje její
sledování a dává přehled o pohybu pacientů na Oddělení centrálního příjmu.
Klíčová slova: Triage, triážní kritéria, kategorie naléhavosti, expektační lůžka, Medischeduler

3. TRENDY V ČERPÁNÍ „AKUTNÍ“
PÉČE NA ED

1. TRIAGE – POJEM
Triage (třídění) je postup pro stanovení pořadí
(priorit)
postižených. Vychází
z
válečných
zkušeností a snahy zachovat pro válku co nejvíce
vojáků schopných boje. Cílem je udělat co nejvíc
pro co nejvíc („to do the most for the most“).

Celosvětově stejný problém – narůstající počet
pacientů současně s nárůstem procenta nízkých
priorit
akutnosti.
Objektivně
narůstá
počet
ošetřených a propuštěných z oddělení emergency
(nehospitalizovaných) a zvyšuje se procento nízkých
triage skupin. Příčinou je obecně nedostupnost
lékařské péče po většinu dne, rozpad systému
návaznosti obecné a specializované ambulantní
péče, nedostupnost statim vyšetření.

2. SYSTÉMY TŘÍDĚNÍ
PRIMÁRNÍ – na místě události, prvotní třídění
·

S.T.A.R.T.

SEKUNDÁRNÍ – nemocnice, pokročilé
sestrou, lékařem
·
·
·

třídění

4. RIZIKA PŘETÍŽENÍ KAPACITY ED
Přetížení ničí všechny snahy o kvalitní péči. Dlouhé
čekání zhoršuje vztah mezi personálem a pacienty.
Práce pod časovým a prostorovým tlakem může
zvyšovat počet chyb. Limituje výběr personálu povahové vlastnosti, organizační a rozhodovací
schopnosti.

ESI,MTS,ATS
RTS
ISS

Triage je běžná praxe: třídění pro primární transport
zraněných do traumacentra, priority v ED, pořadí
v ambulancích,
urgentní
operace.
Triage
v nemocnici
je
základní
součástí
urgentní
nemocniční medicíny. Chrání pacienty i personál
před důsledky abusu zdravotních služeb při
nefungující nebo nedostupné péči v terénu.Dává
kompetence zdravotním sestrám.

5. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ TRIAGE
SYSTÉMY V ZAHRANIČÍ
·
·
·
·
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Emergency Severity Index (ESI)
Manchester Triage Scale (MTS)
Australasian Triage Scale (ATS)
Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)
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8. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

Všechny mají pět stupňů naléhavosti, liší se časy
čekání od triage do vyšetření lékařem, názvy
kategorií. Mnoho ED používá 3.stupňovou škálu.

8.1.
·

6. HODNOCENÍ TRIÁŽNÍCH
SYSTÉMŮ
·

·
·

·

Procenta přijatých na lůžko v jednotlivých
kategoriích. Počet přijatých na lůžko je jedním
z velmi
objektivních
kriterií
„citlivosti“
skórovacích systémů.
Procenta přijatých na JIP
Nemocniční mortalita ve vztahu ke kategorii
vstupní triage

·
·
·
·

Ve FN Ostrava byla triážní kritéria přizpůsobena
provozu a byly stanoveny tři kategorie naléhavosti
ošetření, které vychází z triážního systému ESI.
Rovněž byla stanovena kritéria přijetí pacienta na
expektační lůžka, která jsou součástí Oddělení
centrálního příjmu. Prvotní třídění pacientů dle
akutnosti stavu je ve FNO realizováno především na
triážním pracovišti Oddělení centrálního příjmu.
Triáž provádí školené zdravotní sestry.

1
Označuje
nemocné
s nejvyšším
stupněm ohrožení
zdraví a života,
se selháním či
selháváním
vitálních funkcí.

Třídí pacienty a stanovuje jejich pořadí
v souladu s triážními kritérii FNO
Provádí a dokumentuje ošetřovatelské posouzení
stavu pacienta

8.2.

7. TRIÁŽ VE FNO

Kategorie

Triážní sestra

Lékař
Na základě posouzení stavu a potřeb pacienta
rozhoduje o příjmu pacienta do péče FNO.
Třídí pacienty a stanovuje jejich pořadí
v souladu s jejich zdravotním stavem.
Provádí a dokumentuje příjmové vyšetření
Plánuje další péči

9. SMĚROVÁNÍ PACIENTŮ NA
VSTUPECH DO FNO
V rámci prvního kontaktu pacienta s FNO a zajištění
minimalizace časových ztrát provádějí směrování
nemocných od vstupů do FNO na příslušná třídící
místa vrátní/informátorky.

Pacient

akce

Pacient transportovaný RLP
·
·
·
·
·
·

resuscitovaný, stav po KPR
polytraumatizovaný
ventilovaný
oběhové selhání
ventilační selhání
bezvědomí, porucha vědomí
AVPU (PU)

Pacient směrován na
Urgentní příjem, dítě bez traumatu na
OPRIP KDL

Před příjezdem
Svolej příslušný tým
(traumatým, neúrazový resuscitační
tým + vyžádané konziliáře)

Po příjezdu
Lékař musí pacienta vyšetřit ihned

Vysoce rizikový pacient
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

akutní dušnost (SpO2 bez O2 pod
hodnotu 90%), nehmatná pulsace na
arteria radialis
akutní krvácení - zvracení krve,
vykašlávání krve, krvácení
z konečníku a rodidel
akutně vzniklé bolesti na hrudi
akutně vzniklá těžká bolest hlavy,
břicha, končetin VAS 8 a vyšší,
u dětí vizuální škála 3 a vyšší
akutně vzniklé ložiskové neurologické
příznaky
porucha vědomí - AVPU (PU)
sdružená poranění, rány v oblasti
hrudníku, břicha a velkých cév,
podezření na poranění dlouhých
kostí, velkých kloubů (zlomeniny,
poranění cév a nervů)
akutně vzniklá bledost končetiny
provázená chladem a sníženou
citlivostí
těhotná žena s generalizovanými
křečemi

Ihned
Přivolej lékaře, který musí pacienta
vyšetřit ihned
a rozhodne:
Pacient směrován dle lékaře na:
· Urgentní příjem
· Monitorované expektační
lůžko
· Akutní oborové ambulance

Přivolej ochranku a lékaře

neklidný a agresivní pacient
nebezpečný sobě a svému okolí

Obr. 1: Kritéria naléhavosti ošetření P1
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10.

·

TRIÁŽNÍ MÍSTA VE FNO

Prvotní třídění pacientů dle akutnosti stavu je ve
FNO realizováno na následujících místech:

·

Oddělení centrálního příjmu
Příjmová ambulance porodnické kliniky
Příjmová ambulance dětské kliniky
Odborné ambulance

·
·
·
·

·

12.2. Kritéria příjmu na expektační lůžko –
priorita II.

11.
KRITÉRIA PRO TŘÍDĚNÍ
PACIENTŮ DLE AKUTNOSTI

Na základě rozhodnutí zdravotnického personálu je
možno s cílem zvýšení fyzického komfortu pacientů
přijmout na expektační lůžko rovněž:

Třídění pacientů provádí kompetentní všeobecná
sestra/porodní
asistentka
bez
odborného
dohledu/v souladu s Kritérii naléhavosti ošetření
(obr. 1).
Priorita pacienta (P1, P2,
zdravotnické dokumentaci.
AVPU
škála

·
·

P3) je uvedena ve

13.

A

Alert – pacient bdělý, orientován
všemi kvalitami, schopen komunikace
s třídící sestrou

V

Voice response – na oslovení pacient
reaguje otevřením očí, není orientován
všemi kvalitami

P

Pain
response – na
oslovení
nereaguje, reaguje pouze na bolestivý
podnět

U

Unresponsive – nereaguje ani
oslovení ani ne bolestivý podnět

·
·
·
·

·

vymezení
základních
pojmů
spojených
s tříděním pacientů
kritéria, podle nichž se triáž realizuje
triážní místa ve FNO
postupy a časy, které se při třídění a prvotním
vyšetření uplatňují.

Po jeho absolvování obdrží účastníci potvrzení
o absolvování školení.

na

14.

SYSTÉM MEDISCHEDULER

Systém MediScheduler umožňuje souběh plánované
i neplánované péče. Systém pacienty netřídí, ale
podporuje triáž a dokáže ji zaznamenat. Dokáže
sledovat evidenci příchodu, následného pohybu a
celkového pobytu pacienta v krátkodobém i
dlouhodobém (statistickém) sledování. Systém
umožňuje vyvolání pacienta jak zvukem, tak
vizuálně na obrazovce v čekárně. Barevné
podsvícení konkrétního pacienta na monitoru
personálu dává přehled o pohybu pacienta napříč
spektrem ambulancí OCP (mezioborově).

EXPEKTAČNÍ LŮŽKA

12.1. Kritéria příjmu na expektační lůžko –
priorita I.

·

ŠKOLENÍ TRIÁŽNÍCH SESTER

Školení je zaměřeno na:

Expektační lůžka slouží k zajištění observace
pacientů OCP za účelem diagnostického vyšetření
nebo
aplikace
infuzní/analgetické
léčby
v nepřetržitém
provozu.
O
příjmu
pacienta
k observaci a o jeho propuštění rozhoduje lékař na
základě posouzení aktuálního zdravotního stavu
pacienta a míry rizika.

·

pacienty s pohybovým omezením
křehké seniory

Školení je povinné pro všeobecné sestry a porodní
asistentky, které mají v pracovní kompetenci
provádění třídění pacientů. Školící tým tvoří vysoce
erudovaní lékaři.

Stav vědomí

Obr. 2: Hodnocení stavu vědomí pro třídění
pacientů

12.

Pacient indikovaný k výkonu s potřebou
observace/monitorace
do
doby provedení
výkonu.
Pacient vyžadující observaci/monitoraci do doby
získání
výsledků
vyšetření,
potřebných
k rozhodnutí o přijetí nebo propuštění.
Pacient
vyžadující
observaci
z
důvodu
potenciálního rizika nebezpečnosti sobě či okolí.

15.
CÍL NASAZENÍ APLIKACE
MEDISCHEDULER NA OCP

Pacient s potřebou observace/monitorace účinků
ambulantní léčby.
Pacient vyžadující akutní aplikaci infuzní nebo
analgetické léčby.
Pacient indikovaný k hospitalizaci s potřebou
observace/monitorace do uvolnění lůžka na
příslušném zdravotnickém pracovišti.

·
·
·

·
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naplnění požadavků akreditačních standardů
zjednodušení zpracovávání statistických údajů
(denní, měsíční, roční) a vytíženosti ambulancí
sledování pobytu pacienta na OCP (kdy přišel,
jak dlouho čekal, jak dlouho byl ošetřován, kdy
a kým byl ošetřen)
přehled o pohybu pacientů s možností zpětného
dohledání
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·

jedná se o pilotní projekt nasazení aplikace
v akutním provozu

·
·
·
·
·

statistiky,
sledování
průchodu
pacientů
čekárnami a ambulancemi:
čekací doby v čekárnách
délka trvání ošetření
počet pacientů/počet ošetření
rychlost a jednotnost sledování triáže, pohybu
pacientů

Obr. 3: Vyvolávání pacienta dle systému
Medischeduler

16.
VÝHODY APLIKACE
MEDISCHEDULER
·
·

Obr. 4: Vyvolávání pacienta dle systému
Medischeduler

podpora triáže pacientů
plánování vyšetření – plánovací kalendáře

Obr. 5: Statistické údaje

17.

nefungující nebo nedostupné péči v terénu. Dává
kompetence
zdravotním
sestrám.
Aplikace
Medischeduler podporuje triáž, umožňuje rychlost a
jednotnost při jejím sledování a dává přehled
o pohybu pacientů v ED.

ZÁVĚR

Triáž v nemocnici je základní součástí urgentní
nemocniční medicíny. Chrání pacienty i personál
před důsledky abusu zdravotních služeb při
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Embolizace při poranění jater a sleziny - kdy a jak?
Stanislav Jelen1, Vladimír Ječmínek2,Leopold Pleva 2,
Václav Procházka3, Jan Krejča3
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ABSTRAKT
Problematika poranění jater a sleziny prochází napříč několika obory. V posledních letech řešíme
ve FN Ostrava problematiku poranění jater komplexně a v nutných případech indikujeme
intervenčně radiologický výkon-nejčastěji embolizaci jaterní tepny. Nejzávažnějším důvodem pro
tuto indikaci je pokračující krvácení po primárním ošetření metodou Damage Control Surgery
(DCS). V příspěvku hodnotíme postup při ošetření bodného poranění jater u pacienta
v hemorrhagickém šoku a upozorňujeme na nutnost včasné indikace embolizace pravé jaterní
tepny. Rovněž předkládáme kazuistiku pacienta s poraněním sleziny, které bylo poprvé ošetřeno
embolizací lienální tepny.
Klíčová slova: poranění jater a sleziny, DCS, intervenční radiologie, embolizace

3. DSA

1. ÚVOD
Problematika poranění jater a sleziny prochází napříč
několika obory. Poranění jater vyššího stupně přímo
ohrožuje pacienta na životě a mívá závažné následky.
Problém není v diagnostice, ale v taktice ošetření.
V posledních letech řešíme problematiku poranění
jater komplexně. Vytvořili jsme systém nepřetržité
dostupnosti metod intervenční radiologie a v nutných
případech indikujeme intervenčně radiologický
výkon-nejčastěji embolizaci jaterní tepny. Cílem je
zastavit krvácení v pokud možno nejkratším čase a
vytvořit funkční model péče o pacienty s poraněním
jater od diagnostiky po komplexní péči. Základem je
mezioborová spolupráce.

Obr. 1: Zásobení levého laloku jater
z trunsus coeliacus

2. METODY
Během posledních 10 let jsme léčili více než 180
pacientů s poraněním jater. Z nich bylo 80 pacientů
léčeno operačně a desetkrát jsme indikovali výkon
intervenční radiologie. Nejzávažnějším důvodem pro
tuto indikaci bylo pokračující krvácení po primárním
ošetření metodou Damage Control Surgery (DCS).
V přípěvku hodnotíme postup při ošetření bodného
poranění jater u pacienta v hemorrhagickém šoku a
upozorňujeme na nutnost včasné indikace embolizace
pravé jaterní tepny. Rovněž předkládáme kasuistiku
pacienta s poraněním sleziny, které bylo poprvé
ošetřeno embolizací lineální tepny.

Obr. 2: A.hepatica l.dx. odstupující
z a.mesenterica superior
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ošetření je nezbytná zkušenost s tímto závažným
poraněním.
Při poranění sleziny je endovaskulární léčbu
embolizací lienální tepny výkonem standardně
proveditelným v emergentním režimu jako jiné
embolizační
výkony.
Důležitý
je
správný
rozhodovací proces na základě diagnostiky CT a CTA
vyšetřením a správná triage v akutní fázi, která musí
být rychlá a týmová. Z uvedeného postupu mohou
profitovat zejména mladší dospělí a pediatričtí
pacienti ve stadiu II a III, poranění sleziny, kde má
záchovný výkon význam.
Obr.:3: Selektivní nástřik a.hepatica l.dx.

Obr. 4: Endovaskulární uzávěr a.hepatica l.dx.
pomoci spirál a lepidla

Obr. 6: Poranění sleziny

Obr. 7: Poranění sleziny

Obr. 5: R.dexter z a.mesenterica superior
dorsálně od v.portae a duktus choledochus, R.
sinister z a.hepatica communis (10%).

5. ZÁVĚR
Jednotný postup s respektováním metod Damage
Control Resuscitation (DCR), Damage Control
Surgery (DCS) a včasnou indikací intervenčně
radiologického výkonu vede ke zkvalitnění ošetření
poranění jater i sleziny a snižuje mortalitu i
morbiditu.

4. DISKUZE
Při poranění jater je podezření na pokračující
krvácení a jeho detekce alfou a omegou včasné
indikace
intervenčně
radiologického
výkonu.
Pokračující krvácení se nesmí diagnostikovat až ve
fázi hemorrhagického šoku. V této situaci již není
dostatek času na přípravu angiografického pracoviště
a je nutná urgentní vynucená relaparotomie.
Sledování stavu pacienta po primárním ošetření je
společnou povinností traumatologa a intenzivisty a
pro včasnou indikaci následného endovaskulárního
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Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a
vzdělávání na ZZS JMK – co jsme zvládli
za 10 měsíců činnosti od ledna 2013
Jana Kubalová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., Kamenice 1d Brno-Bohunice 625 00
kubalova.jana@zzsjmk.cz

ABSTRAKT
Pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání bylo v současné podobě zřízeno v lednu 2013.
Díky velkému úsilí jeho zaměstnanců se podařilo nastavit a uvést do provozu systém
celokrajského vzdělávání všech zaměstnanců, nabídnout vzdělávání profesionálními záchranáři
i mimo ZZS a vytvořit novou, pro celý kraj jednotnou koncepci krizové připravenosti.
Klíčová slova: krizová připravenost, koncepce, vzdělávání, cvičení, výcvik, zdravotnická
záchranná služba
Činnost obou oddělení určuje, vede a koordinuje
náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání,
který je také součástí vedení ZZS JMK.

1. ČINNOST PRACOVIŠTĚ JE
VYMEZENA ZÁKONY A
VYHLÁŠKAMI
·
·
·
·
·

·

2. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákon 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě
Vyhláškou 240/ 2012 Sb., kterou se provádí
zákon o zdravotnické záchranné službě
Zákon 240/2000 Sb., krizový zákon
Zákon 239/2000 Sb., zákon o integrovaném
záchranném systému
Nařízení vlády č. 148/ 2012 Sb., o stanovení
výše
úhrady
nákladů
na
připravenost
poskytovatele ZZS na řešení MU a krizových
situací ze státního rozpočtu
Ve
vzdělávání
respektujeme
doporučení
národních
a
mezinárodních
odborných
společností a postupy na základě EBM

Oddělení vzdělávání má za cíl koordinovat a
připravovat výuku jak dovnitř organizace, tak mimo
ni. Při vzdělávání je kladen důraz na kvalitu a
jednotnost
podávání
informací,
snažíme
se
respektovat moderní formy výuky vzdělávání
dospělých.
V současné době oddělení
následující programy:

2.1.

V současném složení pracuje pracoviště od 1. 1. 2013
a skládá ze dvou základních subjektů:

2.

nabízí

Celokrajské vzdělávání všech
zdravotnických pracovníků

Celokrajské
vzdělávání
všech
zdravotnických
pracovníků (lékaři, záchranáři, řidiči) – všechny tyto
skupiny se vzdělávají dohromady, je kladen důraz na
spolupráci v týmu. Informace, které jsou podávány,
jsou
striktně
dle
doporučení
národních
a
mezinárodních společností, na základě Evidence
Based Medicine a jsou stejné pro lékaře i záchranáře.
Tento krok jsme učinili z několika důvodů. Během
roku došlo ke změně koncepce činnosti ZZS JMK.
Stoupl počet výjezdových skupin bez lékaře, ke
kterým je lékař vyslán současně ze vzdálenějšího
místa nebo na dovolání po zjištění stavu pacienta.
Výjezdové skupiny /dále jenVS/ bez lékaře mají však
možnost konzultovat stav pacienta telefonicky a
zažádat si o možnost podání specifické léčby.
Záchranář však musí léčbu znát, aby věděl, proč a
kdy danou léčbu zahájit. Postup ošetření pacienta je

Vzhledem
k absenci
jednoznačných
právních
dokumentů a metodiky nám nezbylo nic jiného, než
tvorbu systému konzultovat s jinými zdravotnickými
subjekty, jejichž zkušenosti byly nezřídka větší.

1.

vzdělávání

Oddělení krizové připravenosti – má dva
zaměstnance na plný úvazek se vzděláním
v oblasti krizového řízení a další dva
zaměstnance na dohodu o činnosti se
specifickými
úkoly
směrem
ke
KZOS,
problematice biohazardu atd.
Oddělení vzdělávání – má jednoho zaměstnance
úvazek 0,8, který organizuje vzdělávání, jak
uvnitř organizace, tak mimo ni.
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vzdělávání na jednotlivých územních oblastech. Toto
vzdělávání se nám však zatím nedaří prosadit, ani
kontrolovat. V současné době jsou již připravena
témata na rok 2014, zbývá připravit prezentace.

stejný, je-li ošetřován lékařem nebo záchranářem, liší
se pouze výší kompetencí.
Pro školení byl na základě výběrového řízení vybrán
lektorský tým z řad záchranářů, řidičů, operátorů
KZOS a samozřejmě také lékařů. U lektorů byl
kladen důraz nejen na odbornou způsobilost, ale i
schopnost předávat znalosti a dovednosti. Vzdělávání
probíhá ve školícím centru ZZS JMK, pro které bylo
vybudováno vynikající zázemí v nové budově ZZS
JMK v Brně Bohunicích.

Obr. 2: Praktická výuka

2.2.

Obr. 1: Výukové prostory ZZS JMK

Analogický systém celokrajského
vzdělávání byl vytvořen i pro Krajské
zdravotnické operační středisko (KZOS)

Vzdělávání pro KZOS je připraveno s ohledem na
specifikum práce na zdravotnickém operačním
středisku, je však snaha kopírovat hlavní témata
celokrajského školení pro zdravotníky ve výjezdu.
Tématy pro teoretické školení operátorů je nabírání
tísňové výzvy, nejčastější chyby a omyly při nabírání
tísňové výzvy, základní neodkladná resuscitace
dospělých a dětí, použití AED a projekt pilotního
rozmístění AED v Brně, TANR, triage pozitivní
pacient a principy vyslání LZS, poslech nabíraných
hovorů, rozbor kazuistik. Ke spolupráci jsme přizvali
i psychologa ke zhodnocení paraverbálních projevů
při nabírání tísňové výzvy. Na praktických
stanovištích se pak zabýváme praktickou výukou
KPR, včetně hodnocení kvality nepřímé srdeční
masáže, praktickým vedením TANRu u dětí a
dospělých, se spolupracujícím i nespolupracujícím
volajícím, praktickým provedením TANRu s AED.

Důraz je kladen nejen na teoretické předání
základních informací, ale hlavně na jejich praktické
vyzkoušení v týmu, na základě řešení kazuistik.
Vzdělávání je pro účastníky velmi náročné, vždy
skupina po třiceti účastnících absolvuje cca 3,5 hodin
přednášek a 4 hodiny praktické výuky na šesti
stanovištích v malých skupinkách. Letošním hlavním
tématem je resuscitace. Pro vybrání tohoto tématu
jsme měli několik důvodů:1. důležitost tématu – jde
o život, 2. možnost měření kvality CPR pomocí
programu Lifenet CPR Reports, 3. v současné době
probíhající projekt pilotního rozmístění AED v Brně,
4. nepříliš dobré výsledky ve srovnání např. s hl.
městem Praha. S tímto hlavním tématem jsou
probírána i další související – zajištění dýchacích
cest, včetně alternativních pomůcek, alternativní
zajištění cévního vstupu, postup vyšetření a ošetření
dle principu ABCDE. Toto školení je povinné pro
všechny zdravotnické zaměstnance ve výjezdových
skupinách. Vzhledem k tomu, že nelze za 8 hodin
naučit a hlavně důkladně vše procvičit, oddělení
vzdělávání připravilo měsíční okruhy témat na pro

2.3.

Výuka první pomoci pro THP

Vzdělávání pro THP na ZZS JMK je povinné pro
všechny řidiče referentských vozidel a vzešlo ze
žádosti samotných zaměstnanců. Hlavními tématy
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3.2.

jsou KPR, včetně použití AED, postup při nehodě a
nejčastější akutní neúrazové stavy.

2.4.

Po nastoupení do funkce jsme analyzovali možnosti
krizové připravenosti kraje a zjistili jsme, že řada
systémů není ideálně funkčních nebo dořešených.
Některé činnosti a plány však již byli započaty
v době předchozího vedení oddělení. Ve spolupráci
s vedením organizace a dodavatelskými firmami
jsme uvedli do provozu:

Výuka první pomoci mimo organizaci

Výuka první pomoci mimo organizaci důležitou
součástí výuky první pomoci v JMK. O tuto výuku je
stále větší zájem. Je zajišťována převážně lektory
výukového centra z důvodu kvality a jednotnosti
výuky
prováděnou
ZZS
JMK.
Témata
přizpůsobujeme po dohodě s firmou, většinou je to
resuscitace a základní první pomoc. I ve výuce mimo
organizaci klademe důraz na kvalitní předání
praktických
informací
a
praktickou
výuku,
minimálně v rozsahu resuscitace. Tuto činnost
firmám fakturujeme a je zdrojem vedlejšího příjmu
pro zaměstnance ZZS JMK.

2.5.

Tvorba koncepce krizové připravenosti
pro ZZS JMK

Ukázky a zajištění akcí pro školy a složky
IZS

ZZS JMK se zavázala tuto činnost provádět a je také
zakotvena ve zřizovací listině. Ukázky pro školy
provádíme v rozsahu: 1 ukázka na jednu školu za
rok. Tyto žádosti se však velmi množí, pro ZZS JMK
jsou nevýdělečné, tedy ztrátové, v současné době
uvažujeme o jiné podobě vzdělávání pro školy. IZS
školíme nejen v neodkladné resuscitaci, kterou nám
ukládá zákon.

2.6.

Spolupráce na projektech

Spolupracujeme na projektech, jejichž řešitelem je
ZZS JMK ve spolupráci s dalšími subjekty
·

·

·

Pilotní projekt rozmístění AED v Brně, včetně
doprovodných akcí a školení subjektů vlastnících
AED
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti
urgentní medicíny a
medicíny katastrof
v Jihomoravském kraji, CZ.1.07/3.2.04/02.2009,
včetně zajištění pilotních kurzů
Projekt Pedagogové JMK a mnoho dalších

Obr. 3: Vozík pro MU
·

3. ODDĚLENÍ KRIZOVÉ
PŘIPRAVENOSTI
3.1.

Tvorba traumatologického plánu a plánu
krizové připravenosti

Tvorba traumatologického plánu /TP/ a plánu krizové
připravenosti byl hlavní úkol oddělení zpočátku roku.
Tvorbu TP ukládá zákon č. 374/2011 Sb., §16, odst.
2. Ačkoliv je traumaplán velice čerstvý, se změnami,
které jsme provedli v tomto roce, bude třeba jeho
revize, nejpozději na počátku roku 2014. Zpracování
plánu krizové připravenosti ukládá zákon č. 240/2000
Sb., krizový zákon a jde rovněž o jeden z hlavních
úkolů oddělení. Aktuálně má podobu plánu krizové
připravenosti subjektu kritické infrastruktury, kterým
se ZZS stala po novele krizového zákona v roce
2011. Plán je zpracováván v součinnosti s HZS.

·
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Nový systém uvedení do pohotovosti a svolání
zaměstnanců a managementu v případě MU.
Systém si klade za cíl jednoduchou a snadnou
obsluhu
operátorem
KZOS,
umožňuje
zaměstnance
uvést
do
„pohotovosti“
s předpokladem svolání na výjezdovou základnu
a přímého „svolání“ do zaměstnání. Systém
pracuje
s odpovědní
SMS
a
zároveň
prozváněním ve snaze nepřehlédnout svolávací
SMS. Operátor i vedoucí územního oddělení a
výjezdové základny má přehled o časových
možnostech svolávaných zaměstnanců s cílem
snadnějšího operačního řízení v případě MU.
Systém vozíků pro MU a stanů pro MU. Vozík
je koncipován jako kontejner upevněný na
podvozku, který je v případě potřeby, na krátké
vzdálenosti, mimo obydlená území, možný
transportovat
v podvěsu
pod
vrtulníkem.
V současné době probíhá kompletování 4 vozíků
pro MU, každý na jedno ze šesti územních
oddělení. Vozíky budou deponovány o domluvě
s HZS na hasičských základnách, spolu se
stanem pro MU. Je vytvořen systém, kdy HZS
doveze vozík vždy na místo MU s hromadným
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·

postižením osob, jakmile bude informace
o postižení více jak 10 osob s těžkými zraněními.
Vozík bude připraven pro okamžité použití na
obvazišti. Kompletaci a kontrolu expirací bude
zajišťovat
oddělení
krizové
připravenosti.
Včasné dovezení vozíku bylo testováno na
cvičení IZS – dopravní nehoda s velkým počtem
zraněných na silnici Znojmo – Jihlava.
Stabilní systém vozového parku pro jednotlivá
územní oddělení ZZS JMK. V roce 2013 ZZS
JMK obnovuje díky dotacím z JMK vozový park
sanitních vozidel. Díky této obnově bylo možno
vytvořit stabilní systém vozového parku
sanitních vozidel na jednotlivých územních
odděleních. ZZS JMK nejde cestou zálohy
sanitního vozidla na každé výjezdové základně,
je však vytvořena záloha pro územní oddělení
s minimálně nutným vybavením pro případ MU.

pro vedoucího zdravotnické složky, vedoucího
lékaře, vedoucího odsunu, KZOS a v případě MU
v tunelu. Některé z check listů byly již úspěšně
vyzkoušeny během cvičení IZS, některé ještě čekají
na připomínkování a definitivní úpravu. Po ukončení
této fáze budou začleněny do standardních
pracovních postupů na ZZS JMK v případě MU.

3.5.

Psychosociálních intervenční služba

Psychosociálních intervenční služba /SPIS/ je na ZZS
JMK organizována pod křídly OKP. Na ZZS JMK je
vytvořena síť tak, aby na každém územním oddělení
byla dostupná psychologická intervence pro
zaměstnance ZZS. Většině členů SPIS bylo ještě
umožněno další vzdělávání v oblasti poskytování
psychologické intervence vně organizace. Tyto členy
zapojujeme do cvičení IZS. Příprava biohazard týmu
V současné době probíhá interní výběrové řízení pro
zájemce o vybudování biohazard týmu. Velmi nás
překvapil zájem zaměstnanců, který několikanásobně
převýšil kapacitu týmu. Na začátku prosince
proběhne školení v zařízení AČR Těchonín.

3.6.

Určení a proškolení zástupců ZZS JMK
do KŠ ORP JMK

Na žádost IZS – ochrany obyvatelstva OKP
vytipovalo vhodné zaměstnance ZZS JMK mimo
vedení ÚO, kteří budou zastupovat ZZS JMK v KŠ
ORP JMK. Těmto zaměstnancům bylo umožněno
vzdělávání v oblasti na certifikovaném kurzu NC O
NZO, stávajícím zástupcům pak refresh kurz.

4. ZÁVĚR
Vzdělávání na ZZS JMK se znovu stalo nedílnou
součástí připravenosti ZZS JMK pro plnění úkolů
poskytovatele ZZS v oblasti UM a MEKA, tak jak
bylo zvykem v předchozích letech, tentokrát však
s ucelenou koncepcí. Systém lektor = partner
provázející ve vzdělávání, nabízející optimální a
efektivní systém práce je pro většinu zaměstnanců
přínosný a pravděpodobně i postačující. Pro lepší
kontrolu a podporu vzdělávání i ostatních
zaměstnanců však uvažujeme o testování a
inspektorovi provozu.

Obr. 4: Cvičení IZS

3.3.

Spolupráce na vytváření plánu a přípravě
cvičení IZS

Během konference „Záchrana v zimě“, kterou ZZS
JMK spolu s FSpS MU v Brně pořádaly v únoru
letošního roku, se podařilo navázat úzkou spolupráci
s HZS a IZS v JMK. Společně plánujeme cvičení IZS
s ohledem na potřeby jednotlivých složek IZS,
snažíme se o prolnutí činnosti jednotlivých
základních i pomocných složek a takto i jednotlivá
cvičení plánovat. Na konci každého cvičení
provádíme debreafing nejen činnosti vlastní složky,
ale řešíme i spolupráci s ostatními složkami IZS.

3.4.

Systém krizové připravenosti ZZS JMK je připraven
na realizaci, řada úkolů je již splněna, řada úkolů je
teprve rozpracována a čeká na realizaci z důvodu
mimo jiné i finančních (nemožnost čerpat investice
na krizovou připravenost). Obrovskou výhodou
oddělení krizové připravenosti na ZZS JMK je však
naprosto jedinečná a konstruktivní spolupráce s IZS a
HZS JMK. V současné době máme řadu nápadů jak
zlepšit naši činnost, na kterých již v současné době
spolupracujeme, a které nám pomohou ještě zlepšit
péči o pacienty v JMK, nejen při mimořádných
událostech.

Tvorba check listů

Oddělení krizové připravenosti připravilo check listy
pro řešení mimořádné události se specifickými úkoly
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Sarin – zahraniční zkušenosti
Vlasta Neklapilová
Informační středisko medicíny katastrof,
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno
v.neklapilova@unbr.cz

ABSTRAKT
Vysoce toxická bojová chemická látka sarin byla zařazena rezolucí OSN 687 mezi zbraně
hromadného ničení a zakázána mezinárodní úmluvou o chemických zbraních z roku 1993,
přesto byla několikrát nasazena ve válce i proti civilnímu obyvatelstvu. Příspěvek informuje
o historii vzniku sarinu, o jeho účincích na lidský organismus. Blíže se věnuje použití sarinu
japonskou sektou Aum Shinrikyo při teroristických útocích ve městě Matsumoto v roce 1994 a
v tokijském metru v roce 1995. Informuje o následcích útoku, který postihl více než 5000 lidí,
o reakci záchranného systému a zdravotnictví. Závěrem uvádí nedostatky v připravenosti
Japonska na toto naprosto neočekávané ohrožení a opatření, která byla učiněna k nápravě
v následujících letech.
Klíčová slova: sarin, terorismus, Matsumoto, Tokio

ABSTRACT
Sarin – foreign experience
Sarin is highly toxic nerve agent, included into the list of weapons of mass destruction by the
UNO Resolution No. 687 and prohibited by the Chemical Weapon Convention (1993). Despite
of this, the agent was several times applied against civilians and in war, too. The paper informs
about the production of sarin and about its damaging impact to the human organism. The
terrorist attacks of the Japanese sect Aum Shinrikyo in Matsumoto (1994) and Tokyo (1995) are
described. The health consequences of these sarin attacks and following rescue activities are
presented. Lacks of the Japanese preparedness to this completely unexpected threat and the
measures done for their improvement in years after Tokyo subway sarin attack are mentioned in
conclusion.
Keywords: sarin, terrorism, Matsumoto, Tokyo
Pro tuto toxicitu se při nasazení sarinu využívá
princip binární chemické zbraně, kdy munice
obsahuje dvě vzájemně oddělené relativně netoxické
chemické látky, které při sloučení reagují za vzniku
látky vysoce toxické.

1. ÚVOD
Bojová chemická látka sarin (označovaná též kódem
GB) je sloučenina organofosfátu, jejíž souhrnný
vzorec je [(CH3)2CHO]CH3P(O)F. Je to bezbarvá
vysoce těkavá kapalina, kterou objevili němečtí
chemici koncernu I. G. Farben v Leverkusenu
v prosinci 1938 při zkoumání fosforových sloučenin,
když hledali látky pro hubení hmyzu. Ze zkratky
jejich jmen Schrader, Ambros, Ritter a Van der
LINde vznikl později název SARIN. Je to vysoce
toxická látka, při letální dávce bez podání antidot
nastává smrt do 15 minut.

Sarin byl rezolucí OSN 687 zařazen mezi zbraně
hromadného ničení. Jeho výroba a uchovávání je
zakázána mezinárodní úmluvou o chemických
zbraních z roku 1993, kterou ČR podepsala již
v roce 1993 a ratifikovala v roce 1996.
Německo v roce 1944 vyrobilo ve zkušebním
provozu 30 t sarinu, který však nebyl ve válce
použit. Dvě velké nové továrny na jeho výrobu ve
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Poškození centrálního nervového systému se
projevuje zvýšeným stavem úzkosti, neklidu,
nespavostí, blouzněním a závratěmi. Při zasažení
organismu vyšší koncentrací se dostavují bolesti
hlavy, třesavka, ztráta paměti, komolení řeči,
zpomalení reakcí, stav celkové zaraženosti, apatie,
centrální deprese, potíže s dýcháním a silné křeče.
Smrt nastává po ochromení činnosti dýchacích a
srdečních orgánů. Intenzita a doba, po které se
objevují příznaky zasažení, závisí na celkové
obdržené dávce sarinu, na bráně vstupu do
organismu a rychlosti, s jakou sarin pronikl do
organismu. Poněkud pomaleji se ve srovnání
s inhalačními otravami projevují příznaky poškození
organismu při pronikání kůží. Smrtelné otravy při
zasažení lidského organismu přes kůži mohou nastat
během 1-2 minut, ale také během 1-2 hodin. Při
inhalačních otravách smrtelnými dávkami sarinu
dochází k úmrtí během 1-10 minut. Velmi rychle
probíhá otrava se smrtelnými následky při zasažení
očí kapalným sarinem.

východním Prusku nebyly do konce 2. světové války
dostavěny a vyrobené zásoby padly do rukou Rudé
armády.
V období tzv. studené války si SSSR i USA
vytvořily značné zásoby této bojové chemické látky.
Za války Iráku proti Íránu použil Irák na březnu
1988 sarin proti kurdským civilistům ve vesnici
Halabža a v dubnu 1988 v boji o poloostrov Fao
proti iránským jednotkám, v obou případech byly
následkem útoku tisíce obětí.
Japonská sekta Aum Shinrikyo použila sarin při
teroristických útocích ve městě Matsumoto v roce
1994 a v tokijském metru v roce 1995.
K poslednímu zaznamenanému použití sarinu došlo
21. srpna 2013 při občanské válce v Sýrii, kde byl
nasazen proti civilistům poblíž Damašku (Ghouta)
s následkem tisíců postižených a stovek mrtvých
obětí.

2. ÚČINKY NA LIDSKÝ
ORGANISMUS

3. ÚTOK VE MĚSTĚ MATSUMOTO

Sarin působí velice rychle na centrální nervovou
soustavu. Podle intenzity zasažení nastane zúžení
zornic, pocit tlaku v očích, bolesti hlavy, dýchací
obtíže, kašel, zvýšená sekrece hlenu, zvracení, pocit
úzkosti a neklid. Při větším zasažení dochází
k záškubům a křečím jednotlivých částí těla.
U osoby neléčené podáním protilátky nastává smrt
následkem obrny dýchacích svalů a zástavy činnosti
srdce.

Japonská teroristická sekta Aum Shinrikyo provedla
první pokusy se syntézou sarinu již v roce 1993 na
základně sekty v Kamikuišiki v budově Satian 7, kde
byla zbudována moderní chemická laboratoř. Podle
policejních
záznamů,
vzniklých
na
základě
rozsáhlého vyšetřování, byl sarin syntetizován
celkem pětkrát v celkovém objemu asi 30 litrů.
Sekta poprvé sarin použila dne 27. 6. 1994 ve městě
Matsumoto (200 tis. obyv.) v hornatém vnitrozemí
japonského ostrova Honšú. Cílem bylo zabít
místního soudce a otestovat nasazení sarinu proti
obyvatelstvu. Sekta vypustila sarin v obytné čtvrti
města z nákladního automobilu ve večerních
hodinách. Bylo horké vlhké počasí, teplota 29ºC,
vlhkost 93%, vanul jihovýchodní vítr 0,2 – 1,2 m/s.

Do lidského organismu vstupuje sarin celým
povrchem těla. Páry i jemné aerosolové částice
kapalného sarinu jsou okamžitě absorbovány
dýchacími orgány, oční spojivkou i zažívacím
systémem. Během několika minut po vystavení
lidského organismu působení sarinu se účinky
otravy projevují poškozením hladkého svalu oka,
zúžením očních zorniček, zánětem spojivek,
prudkými bolestmi v oku, obzvláště při zaostřování,
poruchou vidění a silnými bolestmi hlavy. Poškození
dýchacích orgánů vede k nadměrnému vylučování
vodného výtoku z nosu a vyvolání tíživého pocitu
v hrudi.

Celkem bylo postiženo asi 600 osob. 253 osob bylo
lékařsky ošetřeno, 56 z nich bylo hospitalizováno a
7 pacientů zemřelo (5 mužů, 2 ženy).
První výzva na záchrannou službu došla ve 23.09 h.,
občan oznamoval, že jeho žena ztratila vědomí a pes
leží mrtvý v zahradě. Do 2 h. ráno příštího dne byli
nalezeni 3 lidé mrtví a dva další zemřeli při převozu
do nemocnice a dva nedlouho po příjmu. Ostatní
postižení, kteří se dostali do nemocnice, všichni
přežili. Celkem lékaři ošetřili více než 500 pacientů
zasažených sarinem. Várka sarinu připravena pro
„test“ v Matsumotu byla mimořádně čistá.

Průběh otravy pokračuje rozvojem systémových
příznaků muskarinového a nikotinového typu a
poškozením
centrálního
nervového
systému.
Nadměrné vylučování slin způsobí ucpání dýchacích
cest, bolestivé dýchání a kašlání. Omezené
okysličování plic vyvolává cyanózu a stav
bezvědomí. Tyto příznaky mohou být dále
doprovázeny pocením, nechutenstvím, zvracením,
průjmy, samovolnou defekací a močením. Celková
slabost organismu je vystřídána paralýzou svalů
jazyka a dýchacích svalů, jež vede k obrně
veškerého svalstva.

Při záchranných pracích v postižené oblasti
zasahovalo 52 záchranářů, aniž měli ochranné
vybavení. Vůbec se nepředpokládalo, že by mohlo
jít o chemický útok. Osmnáct záchranářů bylo
postiženo a jeden byl přijat k hospitalizaci. Tento
záchranář se účastnil akce od začátku a pracoval
v postižené oblasti asi 5 hodin. Ostatní se neobrátili
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nefunkčnímu spojení nebyl žádný z pacientů ošetřen
za pomoci Combitube nebo laryngeální masky a
pouze jeden pacient měl zavedeny intravenózní
vstupy (v tomto případě dal pokyn lékař, který byl
náhodou přítomen na místě). Všichni těžce postižení
pacienti byli intubováni a na řízeném dýchání až po
přijetí v nemocnici.

na lékaře, přestože vykazovali také mírné symptomy
postižení. Postižení bylo tím menší, čím později se
pracovníci do akce zapojili.
Policejní vyšetřování probíhalo značně liknavě a
příčina této hromadné otravy byla známá až
s několikadenním zpožděním.

Během hodiny policie uzavřela přístup do
postižených stanic metra. Zároveň byly odebrány
vzorky a započaly analýzy škodliviny. Hasičský sbor
vytvořil u postižených stanic prostor pro akutní
ošetření, 10 nejvíce postižených pacientů bylo
mezitím již přepraveno do nemocnic (pacienti
potřebující endotracheální intubaci). V provizorních
ošetřovnách byly umístěny velké sanitky s 8 lůžky a
velké stany nafukovatelné stlačeným vzduchem.
Během několika hodin byly vyslány armádní
jednotky,
aby
stanice
a
vlaky
metra
dekontaminovaly.

4. ÚTOK V TOKIJSKÉM METRU
Přípravě sarinového útoku v tokijském metru
věnovalo vedení náboženské sekty vysokou
pozornost. Předcházející „test“ sarinu v Matsumotu
ukázal, že sarin lze použít a že splňuje představy
teroristů. V noci 19. března 1995 bylo vyrobeno
necelých 10 litrů sarinu. Výrobci sarinu věděli, že
jejich produkt obsahuje řadu nečistot a své obavy
sdělili vůdci sekty Asaharovi, ten však použití
nečistého
sarinu
schválil,
čím
nevědomky
„zachránil“ stovky a možná i tisíce lidských životů.
Podle
výsledků
policejního
vyšetřování
se
v tokijském metru jednalo asi o 30% sarin, jeho síla
byla podstatně slabší, než se domnívali samotní
výrobci. Nicméně několikerou vakuovou redestilací
sarinu nebo jinými způsoby přečištění se
v laboratorních podmínkách může dosáhnout čistota
sarinu asi 93 - 97%. Kromě toho je nutno zdůraznit,
že v tokijském metru nečistý sarin velmi zapáchal,
čili varoval tímto svým nápadným projevem možné
potencionálně zasažené osoby; sarin tak upozorňoval
na svoji přítomnost. Páry nebo aerosol vysoce
čistého sarinu jsou bez zápachu a dají se zjistit pouze
speciálními detekčními prostředky.

Třídění
prováděli
na
postižených
stanicích
záchranné týmy. Oběti byly evakuovány z podzemí
ven. Mezi postiženými zařazenými původně mezi
lehčí případy se však objevili pacienti, jejichž stav se
během transportu zhoršil. V době útoku měl
hasičský sbor své třídicí štítky, nebyly však použity,
protože většina postižených šla do nemocnic bez
pomoci hasičského sboru. Hasičský sbor si vyžádal
pomoc regionální lékařské asociace. Na postižené
stanice pak bylo vysláno 47 lékařů, 23 zdravotních
sester a 3 úředníci. Nemocnice St. Luke také vyslala
8 lékařů a 3 sestry. Po jejich příchodu na postižené
stanice metra už tam však nebyli postižení, kteří by
potřebovali akutní pomoc včetně intubace. Lékaři a
sestry se většinou věnovali třídění méně těžce
postižených pacientů.

Útok v tokijském metru provedla sekta Aum
Shinrikyo dne 20. 3. 1995 v ranní špičce na třech
trasách metra křížících se ve stanici Kasumigaseki,
poblíž vládní čtvrti. První nouzové volání přišlo na
řídicí středisko záchranné služby v 8.09 h., bylo
hlášeno, že ve stanici metra Tsukiji jsou akutní
případy. Během hodiny přišla tato výzva celkem
z 15 stanic metra a zdravotní týmy byly vyslány na
postižená místa. V této době dispečink ještě
nepoznal, že u všech případů jde o společnou
příčinu.

Asi dvě hodiny po prvním objevení chemického
ohrožení hasičský sbor identifikoval nebezpečnou
látku mylně jako acetonitril. Tato informace se
později ukázala jako nepravdivá. Nakonec byla látka
identifikována policií asi v 11.00 hod. jako sarin,
protože tomu odpovídalo její hmotnostní spektrum
analyzované
plynovým
chromatografem
s hmotnostním spektrometrem při porovnání s údaji
v databázi Národního ústavu pro normy a
technologie v USA (National Institute of Standard
and Technology). O identifikaci látky se snažil
hasičský sbor i policie. Přestože se to nakonec
policii podařilo, tato informace nebyla předána
přímo nemocnicím či hasičskému sboru. Nemocnice
a hasičský sbor se výsledky z laboratoře dozvěděly
z televizního vysílání po 11.00 hod.

Postupně bylo do 15 stanic metra vysláno 1364
zdravotníků a 131 sanitních vozů. Tokijský hasičský
sbor definoval sarinový útok jako nejhorší katastrofu
od 2. světové války. Hasičský sbor se octl
v naprostém zmatku, protože přicházející informace
ukazovaly, že katastrofa přesahuje jeho možnosti
koordinovat komunikaci. Výsledkem bylo, že
zdravotní týmy ztratily radiokontakt s lékařem na
dispečinku záchranné služby. To však znamenalo
značné omezení poskytované odborné první pomoci,
protože podle zákona tyto zákroky nesmí být
prováděny bez svolení lékaře. Proto musí záchranné
týmy kontaktovat lékaře, který slouží na Tokijském
řídicím středisku záchranné služby, aby získali
svolení ke každému úkonu. Endotracheální intubace
bez lékaře nelze podle zákona provádět vůbec. Kvůli

Dekontaminace postižených na místě neštěstí nebyla
provedena. Dekontaminaci stanic a vlaků metra
provedla armáda.
Z 1364 zasahujících zdravotníků vykazovalo 135
(9,9 %) akutní příznaky postižení a bylo ošetřeno
v nemocnicích. Tím byly narušovány i záchranné
práce. Zdravotníci měli standardní pracovní obleky
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kontrolujících nástupiště, hasičské jednotky metra
dostaly speciální přístroje pro detekci otravných
látek a jsou pravidelně procvičovány v potřebných
činnostech.

bez ochrany dýchání. U většiny se první příznaky
otravy projevily během transportu a předpokládá se,
že byli vystaveni expozici v sanitních vozech tím, že
vdechovali sarin odpařující se z oděvů pacientů.
Větrání ve vozech bylo nedostatečné, protože okna
byla zavřená. Jakmile byla sekundární expozice
zdravotníků zjištěna, byl dán příkaz, aby byla okna
sanitek úplně otevřena a aby se ve vozech zlepšilo
větrání.

Před útokem v tokijském metru v roce 1995 bylo při
úniku chemických látek místo havárie rozděleno na
dvě části – nebezpečná zóna (kontaminovaný
prostor) a bezpečná zóna (nekontaminovaný
prostor). Po zkušenostech z Tokia bylo rozhodnuto
vydělit na místě neštěstí ještě prostor pro
dekontaminaci postižených i záchranářů. Nyní se
tedy vymezuje „hot“ zóna (kontaminovaný prostor),
„warm“ zóna (prostor dekontaminace) a „cold“ zóna
(nekontaminovaný prostor).

Záchranná služba převezla do nemocnic 688
pacientů sanitními vozy (452 pacientů) a mikrobusy.
Zbylí postižení, jichž bylo více než 4000, se
dopravili do nemocnic pěšky, taxíky nebo
soukromými vozidly. V době bezprostředně po
provedení sarinového útoku hrály při převozu
pacientů významnou roli rádiem řízené taxíky. Do
mezinárodní nemocnice St. Luke bylo taxíkem
přivezeno téměř 25% zde ošetřovaných postižených.
Dále 2 či 3 pacienti se srdeční zástavou byli do naší
nemocnice převezeni soukromými vozy náhodných
svědků neštěstí. Tento transport nebyl nijak
organizován a řízen. To částečně způsobilo
nahromadění postižených v nemocnici St. Luke.

Do roku 1995 nebyli lékaři na místě neštěstí
vybaveni autoinjektory s protilátkami na nervové
agens. Po útoku v tokijském metru byli lékaři
japonské armády (Japanese Self-Defense Forces)
příslušně vybaveni a vyškoleni. Ani po 8 letech však
nebyla vyřešena řadu nedostatků. Za prvé, podle
japonských zákonů může na místě neštěstí provádět
endotracheální intubaci a podávat léky pouze lékař.
Přes zkušenosti z Tokia mají záchranáři-paramedici
stále zakázáno provádět tyto život zachraňující
zákroky. Za druhé, lékaři v Japonsku primárně sídlí
v nemocnicích a běžně nespolupracují při
záchranných akcích v terénu. Japonská koncepce
výjezdu týmů lékařské pomoci při katastrofě,
postupně zaváděná do praxe od roku 1995 (po
zemětřesení v Kobe) však již prošla zkouškou a
poměrně dobře se osvědčila v roce 2011 po velkém
zemětřesení a tsunami na východním pobřeží
ostrova Honšú. Za třetí, japonské armádě vč. lékařů
zákon nepovoluje účast na záchranných akcích při
chemickém teroristickém útoku, pokud nedá místní
guvernér povolení (tzv. civilian-control dogma).

Pro zmatek na dispečinku nebyly záchranné týmy
schopny předat potřebné informace. Výsledkem
bylo, že některé z nich se snažily vyhledat
dostupnou
nemocnici
veřejným
telefonem.
Hasičskému sboru pak trvalo do půlnoci, než se
podařilo stanovit, kolik pacientů a kam bylo přijato.
Lékaři z St.Luke Hospital sledovali počet pacientů
přijatých do této nemocnice podle stanic metra, kde
byli postiženi. Stanice Tsukiji je nejblíže (0,5 km)
od nemocnice, na této stanici bylo nejvíce
postižených. Do nemocnice St.Luke však bylo
dopraveno nejvíce pacientů ze stanice Kodenmacho, která je vzdálena 3 km (2,5krát více než
z Tsukiji). Toto nahromadění pacientů vzniklo
zřejmě vlivem nedostatku informací o počtu
postižených na jednotlivých stanicích a o jejich
distribuci do nemocnic.

Před útokem v tokijském metru nikde v Japonsku
neměl hasičský záchranný sbor vybavení pro
hromadnou dekontaminaci, pouze prostředky na
dekontaminaci záchranářů. Po roce 1995 úřady
rozhodly, že také nemocnice musí být schopny
dekontaminovat
pacienty,
kteří
přijdou
do
nemocnice jinak než pomocí záchranné služby.
Proto bylo 130 nemocnic v celém Japonsku
vybaveno těmito prostředky. Hasičský záchranný
sbor byl vybaven mobilními dekontaminačními
systémy, sestávajícími ze stanů se dvěma
dekontaminačními linkami (pro pacienty ambulantní
a neambulantní), přívodem teplé vody, sběrem
odpadní vody, osvětlením a klimatizací. Hasiči,
policie i armáda byli také vybaveni osobními
ochrannými
prostředky
dosud
chybějícími
v dostatečné šíři co do typu i množství. Podobně
byly těmito prostředky alespoň v základní míře
vybaveny nemocnice v celém Japonsku.

Kapacita urgentního příjmu nemocnice St.Luke byla
zcela naplněna. Kdyby pacientů bylo více, bylo by
nutno převážet je do jiných nemocnic. Bylo by to
těžko uskutečnitelné, protože hasičský sbor
odpovědný za převozy neměl v dané situaci dostatek
sanitních vozů. Vozy od jiných organizací také
nebyly k dispozici.

5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ V JAPONSKU
PO TERORISTICKÝCH ÚTOCÍCH
V Japonsku byla přijata po sarinovém útoku
v tokijském metru řada významných opatření. Řady
národní policie byly rozšířeny o několik tisíc nových
policistů, byly zmodernizovány lékařské postupy
zavedené pro případ použití otravných látek a
průmyslových škodlivin, v samotném metru bylo
instalováno sedm set nových televizních kamer

Přestože v Japonsku byla dvě toxikologická
informační centra i před tokijským útokem,
neexistoval žádný systém předávání informací pro
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[Tu2009] TU A, MIKA O, NEKLAPILOVÁ V.
Před patnácti lety byl v Japonsku proveden
teroristický chemický útok sarinem. Případová
studie. Časopis 112, 2009; roč.8, s. 17-19

případ chemické katastrofy. Po útoku byl vytvořen
seznam nejdůležitějších řídících pracovníků, kteří by
organizovali záchranné akce a konají se pravidelné
schůzky tohoto „krizového štábu“. Byl sestaven
elektronický
seznam
klinických
toxikologů.
Podobně byly vytvořeny i nevládní seznamy těchto
odborníků, zahrnující i postupy při výměně
informací o chemických otravách v Japonsku.
Japonská vláda také vytvořila model koordinace
záchranných akcí – na místní úrovni řídí akce
velitelství na místě katastrofy a na celostátní úrovni
rozhoduje Japonské toxikologické informační
centrum. Dle tohoto modelu místní dispečink
záchranné služby shromažďuje informace o stavu
postižených z nemocnic a předává je do Japonského
toxikologického informačního centra. Centrum pak
stanoví možnou příčinu otravy a předá informace
zpět dispečinku, který informuje nemocnice.

[Wikipedia 2013] Sarin [Online]. WIKIPEDIA,
2013 [cit. 25. října 2013] Dostupné na WWW:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sarin
[Médicins Sans Frontières2013] Syria: Thousands
suffering neurotoxic symptoms treated in
hospitals supported by MSF [Online]. MSF Press
Release, 2013 [cit. 25. října 2013] Dostupné na
WWW:
http://www.msf.org/article/syriathousands-suffering-neurotoxic-symptomstreated-hospitals-supported-msf
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Traumateam ČR a jeho zapojení
do Civil Protection ES
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Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice
petr.nestrojil@fnbrno.cz

ABSTRAKT
Rozhodnutím rady ES ze dne 08. 11. 2007 byl vytvořen tzv. mechanizmu civilní ochrany
Společenství a následným rozhodnutím komise ES ze dne 20. 12. 2007 a rady ES č. 2008/73/ES,
Euratom byl vytvořen systém tzv. modulů civilní ochrany ES. Bylo definováno celkem 13
modulů civilní ochrany ES, které obsahují všechny oblasti potřebné mezinárodní humanitární
pomoci při mimořádných událostech a katastrofách.
Součástí rozhodnutí je vytvoření 3 zdravotnických modulů:
Modul č. 7 – Advanced Medical Post (AMP) = předsunutá zdravotnická jednotka
Modul č. 8 – Advanced Medical Post with Surgery (AMPS) = předsunutá zdravotnická jednotka
s chirurgickým operačním sálem
Modul č. 9 – Field Hospital = polní nemocnice
Traumateam ČR je od 01. 01. 2013 registrován v rámci modulů civilní ochrany ES jako modul
č. 7 – AMP a v tomto smyslu je i cvičen pro možnost nasazení v rámci mezinárodní humanitární
pomoci a pro součinnost s moduly SAR. Traumateam ČR se ve spolupráci s jednotkou HZS hl.
m. Praha, pod hlavičkou CZERT Czech Republik (Czech Response Team), zúčastnil v lednu
2013 mezinárodního cvičení civilní ochrany ES MODECK Falck v Tinglev v Dánsku, kde
spolupracoval s týmy SAR Velké Británie a Islandu.
Ve sdělení je prezentována činnost Traumateamu ČR na cvičení MODEX Falck v Dánsku a
prezentace cvičení MODEX Falck Twente z pozice trenéra modulu AMPS Estonia. Traumateam
ČR je po absolvování cvičení MODEX Falck schopen nasazení na mezinárodní humanitární
akci při mimořádných událostech a katastrofách.
Klíčová slova: Civilní ochrana ES, moduly civilní ochrany ES, Traumateam ČR, cvičení civilní
ochrany ES MODEX Falck

ABSTRACT
Traumateam Czech Republik and activities in Civil Protection EC
In decission of the Commision decission of 08. November 2007 was established the civil
Protection of EC. As regards rules for the implementation of Council Desission of the 20
December 2007 was etablished a Community Civil protection mechanism Euratom. There were
established modules of civil Protection Mechanism. They are 13 modules there, and their
activities are based on cooperation in all necesities and activities for the minimalisation of
consequences of the disaster.
They are there 3 medical modules there:
Module Nr. 7: Advanced Medical Post (AMP)
Module Nr. 8: Advanced Medical Post with Surgery (AMPS)
Module Nr. 9: Field Hospital
Traumateam Czech Republik is from tne 01.01.2013 registered in civil Protection EC as a
modul No. 7 – Advanced Mediacal Post. In this time is TT ČR exercised in civil Protectin of EC
exercisses for the international Humanitarian help and for the cooperation with SAR units.
Traumateam ČR coperate with Fireteam f Prague and they are together in cooperation in the
capital CZERT Czech Republik (Czech Response Team). This CZERT CZ Team participated
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from 25 to 29 January 2013 on the international EC examination MODEX Falck in Tinglev, in
Danmark. On the exercise cooperated with SAR teams from Great Britain and Island. The
participation of TT ČR (CZERT CZ) was very succesful and the classsification of the
international EC comission was very good. After them the Traumateam Czech Repuvlik
(CZERT CZ) is ready for participation in international humanitarian activities.
They are presented activities of TT ČR in the field exaercise MODEX Falck, January 2013, in
Tinglev, Danmark, and experiencies of the trainer for AMP and AMPS of MODEX Fack of the
field exercise, December 2012, in Twente, Holland.
Keywords: Civil Protectin EC, modules of civil Protection EC, Traumateam Czech Republik,
exercises of civil Protection EC MODEX Falck
civilní ochrany, která doplní schopnosti odezvy
postižené země

1. ÚVOD
V posledních letech značně vzrostl výskyt závažných
přírodních katastrof a mimořádných událostí (MU),
při kterých dochází k velkému počtu ztrát na životech
a na majetku. Kromě toho je ničena i hospodářská a
sociální infrastruktura a je závažně poškozováno
životní prostředí. Tato zjištění vedla radu Evropského
společenství (ES) k vytvoření systému civilní
ochrany ES.

Další cíle Mechanizmu civilní ochrany ES jsou:
·

2. CIVILNÍ OCHRANA ES
Rozhodnutím rady Evropského Společenství ze dne
08. 11. 2007 byl vytvořen tzv. Mechanismus civilní
ochrany Společenství.

·

Důvody pro vytvoření Mechanizmu civilní ochrany
ES:
·

·
·
·

v posledních letech značně vzrostl výskyt a
závažnost přírodních a člověkem způsobených
pohrom
dochází ke ztrátám na životech a na majetku
je ničena hospodářská a sociální infrastruktura
je poškozováno životní prostředí

·
·

Obecný účel vytvoření Mechanizmu civilní ochrany
ES:
·
·
·
·

·
·

na žádost poskytnout podporu v případě
mimořádných událostí
usnadnit lepší koordinaci asistenčního zásahu ze
strany členských
zajistit účinnější a viditelnější projev evropské
solidarity
umožnit rozvoj evropské schopnosti rychle
reagovat na základě modulů civilní ochrany
členských států

·

Mezi další úkoly Mechanizmu civilní ochrany ES
patří:
·

Hlavním úkolem Mechanizmu civilní ochrany ES je:
·

·

prevence, která má pro ochranu proti přírodním,
technologickým a ekologickým pohromám
zásadní význam. Prostřednictvím dalšího rozvoje
systémů detekce a včasného varování by
Společenství mělo pomoci členským státům
minimalizovat čas potřebný k odezvě na
pohromy a varovat občany EU. Uvedené
systémy by měly zohlednit stávající informační
zdroje a vycházet z nich.
na úrovni členských států a Společenství
přijmout přípravná opatření, která umožní
rychlou mobilizaci zásahových týmů při výskytu
mimořádné události a jejich požadovanou
flexibilní koordinaci a která prostřednictvím
výcvikového programu zajistí schopnost účinné
odezvy
a
doplňkovost
posuzovacích
a
koordinačních týmů, zásahových týmů a dalších
prostředků podle požadavků situace.
organizace modulů na úrovni členských států,
které podléhají jejich vedení a velení
umožnění mobilizace a snazší koordinace
asistenčních zásahů
zajištění lepší ochrany zejména osob, životního
prostředí a majetku
snížit ztráty na životech, počty zraněných,
hmotné škody, škody na životním prostředí
vytvoření infrastruktury Společenství v oblasti
civilní ochrany

·

usnadnit odezvu na všechny druhy závažných
mimořádných
událostí
uvnitř
nebo
vně
Společenství, včetně přírodních a člověkem
způsobených pohrom, teroristických činů a
technologických,
radiologických
nebo
ekologických havárií, včetně znečištění vod
v důsledku námořních havárií.
v případě všech uvedených mimořádných
událostí reagovat na žádost o pomoc v oblasti

·
·

·
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získání
přehledu
o
zásahových
týmech
využitelných v členských státech k asistenčnímu
zásahu
vypracování a provádění výcvikového programu
pro zásahové týmy a pro experty z týmů pro
posuzování nebo koordinaci
sestavování a vysílání posuzovacích nebo
koordinačních týmů
zřízení a řízení monitorovacího a informačního
střediska (Monitoring and Information Center MIC), jehož služby budou k dispozici 24 hodin
denně
vyhlášení pohotovosti pro nasazení týmů
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·

·

vytvoření a řízení společného komunikačního a
informačního systému pro případy mimořádných
událostí (Common Emegrency and Information
System - CE CIS)
komunikace a sdílení informací mezi MIC a
operačními kontaktními místy členských států
ES

Rozhodnutím komise ES ze dne 20. 12. 2007 a
rozhodnutím rady ES č. 2008/73/ES, Euratom byl
vytvořen systém tzv. modulů civilní ochrany ES.
Rozhodnutí rady definuje celkem 13 modulů Civilní
ochrany ES, které obsahují všechny oblasti aktivit,
potřebných při mezinárodní humanitární pomoci při
likvidaci následků mimořádných událostí a katastrof.

·

Součástí rozhodnutí je vytvoření 3 zdravotnických
modulů:
·
·

·

Složky mechanizmu civilní ochrany ES:

Modul č. 7 – Advanced Medical Post (AMP) =
předsunutá zdravotnická jednotka
Modul č. 8 – Advanced Medical Post with
Surgery (AMPS) = předsunutá zdravotnická
jednotka s chirurgickým operačním sálem
Modul č. 9 – Field Hospital = polní nemocnice

·
·
·
·

Definice pojmů mechanizmu civilní ochrany ES:
·

·

·

·

·

závažná mimořádná událost - jakákoli situace,
která má či může mít nepříznivý dopad na
obyvatelstvo, životní prostředí nebo majetek a
která může vést k žádosti o poskytnutí pomoci na
základě mechanismu;
odezva - jakákoli akce přijatá na základě
mechanismu během závažné mimořádné události
nebo po ní, s cílem řešit její přímé následky;
připravenost – stav pohotovosti a schopnosti
lidských a materiálních prostředků, dosažený
v důsledku předem přijaté akce, umožňující jim
zajistit účinnou a rychlou odezvu na mimořádnou
událost
včasné varování - včasné a účinné poskytnutí
informací, jež umožňují přijmout akci s cílem
zabránit rizikům nebo je snížit a zajistit
připravenost na účinnou odezvu
modul - soběstačné a nezávislé uspořádání
předem vymezených schopností členských států,
které vycházejí z úkolů a potřeb, nebo mobilní
operační tým členských států představující
soubor lidských a materiálních zdrojů, který
může být popsán svou schopností pro zásah nebo
úkolem či úkoly, které je schopen vykonat.

·

MIC Monitoring and Information Center
CECIS Common Emegrency and Information
System
OSSOC (Virtual OSSOC) On-Site Operations
Coordination Centre
LEMA Local Emergency Management Authority

3. TRAUMATEAM ČR A
MECHANIZMUS CIVILNÍ
OCHRANY ES
Traumateam ČR je v rámci modulů ES t. č. zařazen
jako Modul č. 7 – Advanced Medical Post (AMP –
předsunutá zdravotnická jednotka) a od 01. 01. 2013
je, pod hlavičkou CZERT CZ (Czech Response
Team), zaregistrován v evidenci civilní ochrany ES
pro nasazení v rámci mezinárodní humanitární
pomoci.

3.1.

Normy civilní ochrany ES pro modul č. 7
- AMP :

Úkoly AMP:
·
·

třídění pacientů na místě katastrofy
stabilizovat stav pacienta a připravit jej na přesun
do zdravotnického zařízení k definitivnímu
ošetření

Kapacity AMP:
·
·
·

Úkoly komise ES:
·
·
·

dem na pomoc, která může být poskytnuta
členskými státy a v rámci mechanismu
usnadnění koordinace asistenčních operací
v oblasti civilní ochrany na místě události
podle aktuální potřeby udržování kontaktů
s příslušnými orgány státu, který požádal o
poskytnutí pomoci, je-li to nezbytné a
vhodné
vypracovává výcvikový program zaměřený na
zlepšení koordinace asistenčního zásahu v oblasti
civilní ochrany, doplňkovosti jednotlivých
zásahových týmů a modul a zvyšování odborné
způsobilosti odborníků. Výcvikový program
bude zahrnovat společné kurzy a společná
cvičení a výměnný systém, v jehož rámci mohou
být jednotlivci dočasně vysláni do jiných
členských států

zřizuje a řídí MIC
vytváří a řídí CECIS
přispívá k rozvoji systémů detekce a včasného
varování v případě pohrom
zajišťuje možnost co nejrychlejší mobilizace a
vyslání malých týmů odborníků pro:
posouzení potřeb civilní ochrany státu,
který požádal o poskytnutí pomoci, s ohle-

·

roztřídit nejméně 20 pacientů za hodinu
stabilizovat 50 pacientů za 24 hodin
zajistit ošetření 100 pacientů s lehčími zraněními
za 24 hodin
práce rozdělené do dvou směn

Hlavní složka AMP = Zdravotnický tým na jednu
12hodinovou směnu:
·
·
·
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třídění: 1 zdravotní sestra a/nebo 1 lékař
intenzivní péče: 1 lékař a 1 zdravotní sestra
vážná, ale život neohrožující zranění: 1 lékař a 2
zdravotní sestry
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·
·

evakuace: 1 zdravotní sestra
specializovaný personál: 4 osoby

·

Soběstačnost = týkové zajištění, zajišťuje HZS hl. m.
Praha:

Stany:
·
·
·
·

pro třídění, lékařskou péči a evakuaci – společně
propojené
stany pro personál
velitelské stanoviště
skladiště pro zdravotnické a logistické vybavení

·
·
·
·

·
·

na 96 hodin
zdroj elektrické energie a světla pokrývající
spotřebu základny
hygienická zařízení určená pro personál modulu
dostupnost potravin a vody pro personál modulu

Nasazení – garantuje provozní řád TT ČR:

Soběstačnost:
·
·

skladiště pro zdravotnické a logistické vybavení

na 96 hodin
zdroj elektrické energie a světla pokrývající
spotřebu základny
hygienická zařízení určená pro personál modulu
dostupnost potravin a vody pro personál modulu

·
·

připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin
po přijetí nabídky poskytnutí pomoci
schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo

Nasazení:
·
·

připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin
po přijetí nabídky poskytnutí pomoci
schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo

3.2.

Skutečnost TT ČR:

Plnění úkolů AMP:
·
·

třídění pacientů na místě katastrofy
stabilizovat stav pacienta a připravit jej na přesun
do zdravotnického zařízení k definitivnímu
ošetření
Obr. 1: Areál MSB Revinge

Naplnění kapacity AMP:
·
·
·
·

roztřídit nejméně 20 pacientů za hodinu
stabilizovat 50 pacientů za 24 hodin
zajistit ošetření 100 pacientů s lehčími zraněními
za 24 hodin
práce rozdělené do dvou směn

Hlavní složka AMP: Zdravotnický tým na jednu
12hodinovou směnu - 11 zdravotníků:
·
·
·
·

třídění = TRIAGE: 1 lékař + 1 zdravotní sestra
zelený vstup Ambulance: 1 lékař + 1 zdravotní
sestra, sálek 1 sestra
červený vstup - intenzivní péče = IMP I - vážná
poranění: 1 lékař a 2 zdravotní sestry
červený vstup - intenzivní péče = IMP II středně těžká poranění: 1 lékař a 2 zdravotní
sestry
evakuace: 1 zdravotní sestra
přenášení poraněných: 2 záchranáři (HZS)

Obr. 2: Kurz TEC MSB Revinge

4. KURZY A CVIČENÍ CIVILNÍ
OCHRANY ES

Stany:

·
·
·
·
·

Na základě rozhodnutí Rady ES o zřízení
mechanizmu civilní ochrany ES organizuje ES kurzy
a cvičení, které mají zvyšovat připravenost,
organizaci, odbornou součinnost a spolupráci
mezinárodních jednotek a modulů při likvidaci
mimořádných událostí a katastrof.

TRIAGE
zelený vstup – ambulance 1 a 2
červený vstup – IMP I a II
sklad
odsun
čekárna
stany pro personál: 3 ložnice, stravování,
Hygiena - WC + umývárna
velitelské stanoviště

ES v rámci civilní ochrany pořádá celou řadu kurzů a
jedním ze základních kurzů jsou kurzy TEC
(Technical Expert Course), pořádané ES ve
spolupráci s MSB College Revinge ve Švédsku.
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Další aktivity civilní ochrany ES jsou zaměřeny na
„ostrá“ cvičení jednotlivých modulů a na nácvik
jejich součinnosti. V letech 2012 – 2014 je organizací
cvičení pověřena společnost MODEX Falck, která
tato cvičení pořádá pod pečlivým dohledem komisařů
civilní ochrany ES. V roce 2012 bylo uskutečněno
6 cvičení, v roce 2013 bylo dosud uskutečněno
6 cvičení a v roce 2014 je plánováno dalších
6 cvičení. Všechna cvičení jsou financována z dotací
ES.

členských zemí ES, kteří se zabývají problematikou
mimořádných událostí a katastrof.
Program kurzu je rozdělen na část teoretickou a
praktickou. V teoretické části jsou probírány zásady
rekognoskace rozsahu a následků mimořádné
události a katastrofy a organizace humanitární
pomoci a likvidace následků katastrofy. V praktické
části je simulována přírodní katastrofa s rozsáhlými
následky. Frekventanti kurzu se při jejím řešení
aktivně
podílejí na
jednáních
s činiteli na
jednotlivých státních a soukromých institucích, kde
zjišťují rozsah katastrofy, její následky a potřeby
humanitární
pomoci.
Na
základě
zjištěných
skutečností vypracují zprávu pro radu ES v Bruselu a
vyžádají si požadovanou pomoc. Praktická část kurzu
je velkým přínosem pro nácvik osobního vyjednávání
se státními činiteli, pro orientaci ve stávající
mimořádné události a pro zajištění a organizaci
potřebné pomoci.
Účast na kurzu je velkým přínosem pro činnost
v rámci humanitární pomoci při likvidaci následků
katastrof a mimořádných událostí.

Obr. 3: Praktické cvičení TEC – pracovní skupina

Hlavním úkolem kurzů je příprava expertů pro jejich
nasazení
k vyhodnocení
rozsahu,
závažnosti
postižení a potřebné pomoci postižené zemi v případě
mimořádné události nebo katastrofy. Takto vyškolení
experti civilní ochrany ES jsou registrováni radou ES
a v případě potřeby jsou vysíláni ES na místo
mimořádné události nebo katastrofy.
V současné době absolvovalo kurz TEC v Revinge
již 6 členů Traumateamu ČR.

Obr. 4: Cvičení TEC – zpracování získaných informací o katastrofě

Obr. 6: Cvičení TEC – pracovní skupina
s trenérem

5. CVIČENÍ MODEX FALCK
Společnost MODEX Falck byla v roce 2012 vybrána
komisí civilní ochrany ES jako organizátor cvičení
modulů civilní ochrany ES.

Obr. 5: Účastníci kurzu TEC

4.1.

Kurzy TEC (Technical Expert Course)

Cvičení civilní ochrany ES MODEX Falck jsou
zaměřena na aktivity jednotlivých modulů při
mimořádných událostech a katastrofách a jejich
cílem je praktický nácvik činnosti jednotlivých
modulů a velký důraz je kladen především na

Kurzy TEC jsou pořádány ve výcvikovém středisku
MSB College Revinge ve Švédsku 2 – 3x za rok a
délka kurzu je 7 dnů. Každý kurz má 20 účastníků z
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aktivit jednotlivých cvičících modulů a je cvičen pro
organizaci poskytování humanitární pomoci na místě
MU nebo katastrofy. V místě nasazení vytváří
OSOCC (On Site Operation Coordination Center),
který koordinuje součinnost jednotlivých modulů a
zajišťuje spojení a součinnost s krizovým štábem a
lokálními bezpečnostními složkami v postižené
oblasti. Současně zajišťuje potřeby a požadavky
jednotlivých modulů nezbytně nutné pro jejich
činnost (zásobování vodou, pitnou vodou, PHM,
odsun raněných, apod., …).

součinnost cvičících jednotek (modulů) při likvidaci
následků MU a katastrof v případě mezinárodní
humanitární pomoci.
Cvičení MODEX Falck jsou výborně organizačně
zajištěna a mají vysokou odbornou a technickou
úroveň. Všechna cvičení jsou tématicky zaměřena
(zemětřesení se záplavami a tsunami, záplavy,
biologické katastrofy, zamoření území, apod., ..) a
dobře modelují situace MU a katastrof pro cvičící
jednotky (moduly).

Odborné aktivity každého cvičícího modulu sleduje a
vyhodnocuje trenér modulu a celé cvičení
monitoruje, koordinuje a řídí štáb cvičení, složený
z expertů civilní ochrany ES a společnosti MODEX
Falck. Celý tým MODEX Falck, čítající cca 30 členů,
garantuje zdárný průběh a odbornou úroveň cvičících
modulů i celého cvičení.
Trenéři modulů denně konzultují se cvičícími průběh
cvičení a odborné aktivity modulů a podávají hlášení
na vedení cvičení. Nedílnou součástí cvičení je i
závěrečné zhodnocení činnosti jednotlivých modulů.
Závěrečné hodnocení činnosti modulů provádějí
trenéři jednak společně se všemi členy cvičící
jednotky a následně detailně v užším kruhu
s vedením jednotky.

Obr. 7: Cvičení MODEX Falck Twente – zasypané garáže

Závěrečné, společné, zhodnocení provádí štáb
cvičení za účasti všech cvičících a každý cvičící
obdrží certifikát o úspěšném absolvování cvičení
civilní ochrany ES MODEX Falck.
Vedoucím lékař TT ČR je veden jako trenér jednotek
AMP a AMP-S v rámci cvičení civilní ochrany ES
MODEX Falck a jako trenér AMP-S Estonia se
zúčastnil cvičení MODEX Falck v prosinci 2012 ve
Twente v Holandsku.
Traumateam ČR se po hlavičkou CZERT CZ
zúčastnil v lednu 2013 cvičení v Tinglev v Dánsku.

Obr. 8: Zasypané garáže

Obr. 10: Advanced Medical Post – S, Estonsko,
TRIAGE

Obr. 9: Recepce a přihlašovací centrum
Cvičení civilní ochrany ES se zúčastňují jednotlivé
moduly a současně i tým EUCPT (European Union
Civil Protection Team), který je určen pro koordinaci
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Obr. 14: Base of operations (BoO) – základní
tábor

Obr. 11: Advanced Medical Post – S, Estonsko,
JIP

Obr. 15: Base of operations (BoO) – základní
tábor

6. TRAUMATEAM ČR – CZERT CZ NA
CVIČENÍ MODEX FALCK
TINGLEV, DÁNSKO
Ve dnech 25. – 29. 01. 2013 se Traumateam ČR pod
hlavičkou CZERT CZ zúčastnil mezinárodního
cvičení civilní ochrany ES MODEX Falck,
pořádaném ve výcvikovém prostoru DEMA (Danish
Emergency Management Agency) ve městě Tinglev
v Dánsku.
Námětem
cvičení bylo rozsáhlé zemětřesení
s následnými otřesy spojené se záplavovou vlnou
tsunami. Postiženo bylo kolem 1,5 mil. obyvatel,
zemětřesení způsobilo značné škody na majetku, byl
registrován větší počet mrtvých a závažně zraněných.
Cvičení se zúčastnily týmy SAR (Search And
Rescue) z Velké Británie a Islandu, zdravotnický tým
AMP (modul č. 7 ES) CZERT CZ a tým OSOCC,
celkem 120 cvičících, 2 psi, cca 50 figurantů a štáb
cvičení, který čítá cca 30 členů.

Obr. 12: Advanced Medical Post – S, Estonsko,
operační sál

Cvičení
proběhlo
v náročných
klimatických
podmínkách (zima, větrno, sníh a déšť), které
stěžovaly práci všech zúčastněných týmů.
Cílem cvičení byl nácvik pracovních aktivit
jednotlivých týmů, stanovených v předpisech civilní
ochrany ES a dále nácvik součinnosti všech jednotek
ve společné práci při vyhledávání, vyprošťování a
ošetřování poraněných a postižených v sutinách
budov. Časový plán cvičení byl velmi náročný a byl
zaměřen na plnění norem, stanovených civilní
ochranou ES. V případě AMP byl v časové ose
cvičení sledován zejména počet a kvalita urgentně
ošetřených postižených a poraněných. Dále byly
kladeny velké nároky na činnost OSOCC a
především na komunikaci a spolupráci s místními

Obr. 13: Base of operations (BoO) – základní
tábor
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složkami při předávání a odsunu pacientů k dalšímu
léčení.
Činnost každé cvičící jednotky bedlivě sledovali a
denně hodnotili trenéři všech jednotek.
Členové jednotky CZERT CZ za 40 hodin její
činnosti ošetřili celkem 227 poraněných, z toho 89
těžkých poranění (červení a červeno-žlutí) a zemřelo
18 postižených. Kromě toho členové TT ČR 2x
aktivně spolupracovali se členy SAR při práci
v sutinách při vyprošťování a primárním ošetřování
zasypaných poraněných.
Práce celé jednotky CZERT CZ (TT ČR + týlové
zajištění HZS hl. m. Praha) byla trenérem jednotky a
zejména štábem cvičení po stránce organizační,
odborné i technické oceněna na výbornou. Především
byla oceněna flexibilita a operabilita celého týmu při
řešení dalších a nenadálých, situací.

Obr. 18: Jednotka intermediární péče

Činnost TT ČR a jeho možná spolupráce s dalšími
zúčastněnými jednotkami tak naplňuje náročné
podmínky pro jeho nasazení na mezinárodní
humanitární akce.
Členové TT ČR společně se členy HZS hl. m. Praha
na náročném cvičení Civilní ochrany ES MODEX
Falck v Dánsku po všech stránkách dobře
reprezentovali Českou republiku a její zdravotnictví.

Obr. 19: Ambulance

Obr. 16: Traumateam ČR (AMP)– Tinglev,
Dánsko

Obr. 20: Ambulance - ošetření pacienta

Obr. 17: Triage – spolupráce při příjmu pacienta

Obr. 21: Odsun pacienta
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Post, AMP - Modul č. 7, v rámci civilní ochrany ES a
je schopen aktivní účasti na humanitárních misích.

8. LITERATURA
Rozhodnutí rady ze dne 8. Listopadu 2007 o
vytvoření
mechanizmu
civilní
ochrany
Společenství (přepracovaná verze), Text s
významem pro EHP (2007/779/ES, Euratom)
Rozhodnutí komise ze dne 20. prosince 2007, kterým
se mění rozhodnutí Komise 2004/277/ES,
Euratom, pokud jde o prováděcí pravidla k
rozhodnutí Rady 2007/779/ES, Euratom o
vytvoření
mechanismu
civilní
ochrany
Společenství (oznámeno pod číslem K (2007)
6464), Text s významem pro EHP (2008/73/ES,
Euratom)

Obr. 22: Jednotka CZERT CZ

Rozhodnutí komise ze dne 29. prosince 2003, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady
2001/792/ES, Euratom o vytvoření mechanismu
Společenství na podporu zesílené spolupráce při
asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany
(oznámeno pod číslem K (2003) 5185) Text s
významem pro EHP (2004/277/ES, Euratom)

INFORMACE O AUTORECH
Obr. 23: Jednotka CZERT CZ (Traumateam ČR
+ HZS hl. m. Praha)

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 Traumatýmu ČR, 2005
vedoucí lékař Traumatýmu v rámci humanitární mise
v Pákistánu, 2010 – dosud – vedoucí lékař
Traumatýmu ČR. Absolvované humanitární mise:
1987 – Nikaragua, 1989 – zemětřesení Arménie,
2005 – zemětřesení Pákistán. Zástupce předsedy
výboru ČSÚCH ČLS JEP, člen ČSÚCH ČLS JEP,
člen AO TRAUMA, lektor a instruktor AO kurzů.

7. ZÁVĚR
Civilní ochrana ES vytváří úspěšně strukturu a
organizační řád pro jednotný postup při organizací a
zajištění humanitární pomoci v případě mimořádných
událostí nebo katastrof.
Všechna cvičení, pořádaná firmou Falck pod
hlavičkou civilní ochrany ES, věrně imitují situace
při mimořádných událostech a katastrofách a
garantují kvalitní praktický výcvik a přípravu
definovaných jednotek, modulů, pro jejich činnost a
zejména vzájemnou součinnost při nasazení na
humanitární misi.
Traumateam ČR je zdravotnická jednotka, vytvořená
na základě ustanovení civilní ochrany ES, která je po
stránce personální, odborné a technické, ve
spolupráci s HZS hl. m. Praha, která je v rámci
mimořádných událostí nebo katastrof schopná
nasazení na mezinárodní humanitární pomoc. TT ČR
je t. č. registrován a začleněn jako Advanced Medical
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Výsledky resuscitací u OHCA:
Královéhradecký kraj (2012)
Michal Plodr1, Anatolij Truhlář1, David Tuček2, Monika Praunová 1, Jiří Mašek1
1

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK), 50002
2
Oddělení urgentní medicíny, FN Hradec Králové, 50000

ABSTRAKT
Autoři předkládají analýzu resuscitací u náhlých zástav oběhu netraumatické etiologie
v Královéhradeckém kraji za rok 2012. Je zmíněna úloha telefonicky asistované neodkladné
resuscitace v přednemocniční péči.
Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace-OHCA-CPC skore
ošetřování s dobrým neurologickým výsledkem
(CPC 1,2). Ve shodě s literárními údaji byla
prokázána lepší prognóza u pacientů s vstupně
detekovaným defibrilovatelným srdečním rytmem.
V této skupině pacientů bylo sekundární přežití
s dobrým neurologickým stavem 35,6 %.
Za
hlavičkou navazuje vlastní text příspěvku, který je
již formátován do sloupců. Hlavička v žádném
případě nesmí překročit první stranu. Prosím upravte
případně délku českého a anglického abstraktu.

1. ÚVOD
Mimonemocniční srdeční zástava (out-of-hospital
cardiac arrest – OHCA) zůstává nejčastější příčinou
úmrtí. Analýza výsledků náhlých zástav oběhu jsou
pak ukazatelem kvality přednemocniční péče daného
regionu. Zásadním krokem určujícím další prognózu
pacienta v přednemocničním sektoru je včasné
rozeznání
NZO
operátorem
zdravotnického
operačního střediska s poskytnutím srozumitelných
instrukcí volajícímu vedoucích k obnově účinného
srdečního oběhu cestou telefonicky asistované
neodkladné resuscitace. Níže uvádíme výsledky
KPR u pacientů s netraumatickou zástavou oběhu za
rok 2012 prováděné Zdravotnickou záchrannou
službou Královéhradeckého kraje. Výsledky jsou
graficky porovnány se zásahy v roce 2011.

4. DISKUSE
Dosažený výsledek sekundárního přežití s dobrým
neurologickým
stavem
u
mimonemocničních
náhlých zástav oběhu (OHCA) je v porovnání
s odbornou
literaturou
zabývající
se
touto
problematikou na velmi dobré úrovni, hodnot nad
hranici 10% je dosaženo spíše vyjímečně (1, 2, 3, 4).
Možnost porovnání v podmínkách České republiky
je v odborné literatuře poněkud sporadická, tradičně
se zveřejňování resuscitačních výsledků věnuje ZZS
HMP - data z roku 2005, resp. 2008 ukazují
sekundární přežití v 17,1, resp. 15 %, což jsou
výrazně nadprůměrné hodnoty (6, 7). Pro porovnání
byla provedena analýza výsledky zásahů posádek
Hradec Králové. V roce 2012 bylo provedeno
v městské aglomeraci 99 zásahů pro netraumatickou
NZO, sekundární úspěšnost byla v 16 případech
(16,2 %).

2. METODIKA
Retrospektivní
analýza
dat
z archivovaných
záznamů dispečerského softwaru Profia ® a modulů
Editace a Dispečer, program pro archivaci
telefonických hovorů RDIX-Client ® . Byli zahrnuti
pacienti s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu
netraumatické etiologie. Byla hodnocena primární
úspěšnost – přežití příhody s obnoveným oběhem
(ROSC) a přijetím zdravotnického zařízení, vztah ke
vstupnímu rytmu, vztah k zahájení telefonicky
asistované neodkladné resuscitaci a sekundární
přežití – propuštění do domácího ošetřování s CPC 1
nebo 2. K finálnímu zpracování byl použit program
MicrosoftExcel ® .

Lze očekávat, že procentuální hodnota kvalitně
přeživších nebude stoupat strmě a má svoje lépe či
hůře ovlivnitelné limity. Jedním z ovlivnitelných
faktorů je včasné rozeznání NZO operátorem KZOS
se zahájením jasných instrukcí k vedení TANR,
druhým pak erudice zasahující posádky aplikující
současná doporučení. Nezastupitelnou úlohu hraje
systém
edukace
zdravotnického
personálu
v organizaci.

3. VÝSLEDKY
V roce 2012 bylo provedeno 374 resuscitací u
mimonemocnční zástavy oběhu netraumatické
etiologie. Z tohoto počtu bylo do zdravotnického
zařízení předáno 153 pacientů (40,9 %) a poté 44
pacientů (11,8 %) bylo propuštěno do domácího
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MEDEVAC 2011-2013
Jan Psutka, Vladimír Malý, Vojtěch Humlíček, Petr Mrvečka
Katedra organizace vojenského zdravotnictví Fakulty vojenského zdravotnictví UO
psutka@pmfhk.cz

ABSTRAKT
Ve dnech 7. – 11. října 2013 proběl již třetí ročník oblíbeného a náročného kurzu MEDEVAC –
použití vrtulníku v posádkách Hradec Králové a Čáslav. Kurz byl opět zorganizován Fakultou
vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, za účasti specialistů z VA Vyškov a Centra LZS
Líně. Cílem kurzu je podle požadavků ředitele Agentury vojenského zdravotnictví odborně
vyškolit a vycvičit vojenské zdravotnické záchranáře a lékaře k činnosti při odsunech
vrtulníkem, výcviku ve slaňování, evakuaci postižených osob a poskytování zdravotní péče
během vzdušných zdravotnických odsunů za extrémních podmínek.
Klíčová slova: MEDEVAC – použití vrtulníku, vzdušné zdravotnické odsuny, výsadková
příprava.

ABSTRACT
MEDEVAC 2011 - 2013
October 7-11, 2013, 3rd year of the favourite and demanding course MEDEVAC – Usage of
helicopter at the garrison of Hradec Králové and Čáslav was held. The course was organized
by the Faculty of Military Health Sciences in Hradec Králové again with participation of
experts from the Military Academy in Vyškov and Air Rescue Service in Líně. According to the
requirements of the director of the Military Medical Agency, the main objective of the course is
to train military paramedics and doctors to be prepared professionally for activities during
helicopter evacuation, training in abseiling, casualty evacuation and providing medical care
during air medical evacuations under extreme conditions.
Keywords: MEDEVAC – Usage of helicopter, air medical evacuations, parachute training.

1. MEDEVAC

záchranném
vrtulníku.

V poslední době se opět ukazuje nutnost a potřeba
rychlého
nasazení
vyškolených
specialistů
zdravotnické služby k poskytnutí přednemocniční
odborné lékařské pomoci v extrémních podmínkách
nebo v nepřístupném terénu pomocí vrtulníku.
Jednou z možností jak pro tento úkol připravit
vybrané příslušníky AČR je právě náš zdokonalovací
kurz MEDEVAC – POUŽITÍ VRTULNÍKU.

sytému

na

území

ČR

za

pomoci

I přes převyšující poptávku musel být i v tomto roce
počet příslušníků kurzu redukován na 8 osob
a přednostně obsazen dle specifických požadavků
převážně příslušníky Centra LZS Líně.
V rámci těchto 3 ročníků kurzem prošlo již 17
účastníků Centra LZS Líně, 5 příslušníků z dalších
vojenských útvarů, kde je tato zdravotnická
odbornost požadována např. VÚ 1837 Chrudim.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci
Králové za účasti instruktorů-specialistů Velitelství
výcviku - Vojenské akademie Vyškov (VeV - VA)
a Centra letecké záchranné služby (LZS) Líně v říjnu
2013 organizovala již potřetí. Tento týdenní
zdokonalovací kurz je velmi žádaný a absolventi
tohoto kurzu dosahují vynikajících výsledků.

Náplň kurzu byla v roce 2013 plně zachována dle
schváleného plánu, ale v rámci úspor finančních
prostředků neproběhla část výcviku ve VeV - VA
Vyškov, ale tentokrát na letišti Čáslav.
Přes všechna úskalí a problémy, které vznikaly
v rámci výcviku, především redukce financí na
technické vybavení výcviku a dopravy, byly všechny
požadavky splněny dle nařízení předpisů a směrnic
AČR.

Primárně je tento kurz určen pro příslušníky
zdravotnické služby, kteří jsou předurčeni k nasazení
v zahraničních misích či pro plnění speciálních úkolů
v rámci
zdravotnické
pomoci
v Integrovaném
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jednotlivých kurzů MEDEVAC 2011-2013, byly
i přes nepříznivé počasí, které se pravidelně na konci
kurzů objevuje, splněny ve velmi dobré kvalitě.
Všichni účastníci kurzu tak získali řádné příslušné
certifikáty.

Nucená inovace prostředí (letiště Čáslav) se nakonec
ukázala jako plně funkční a dostačující pro
vrtulníkovou přípravu a slaňování před praktickým
zaměstnáním s W-3A Sokol, které vždy probíhá
čtvrtý den výcviku. Cíle a úkoly výcviku

Obr. 1:Fotografie z kurzu

2. POUŽITÉ ZDROJE

[VOJENSKÝ PŘEDPIS] Předpis Výs – 3-1 hlava3,
část 22, článek 174-180,

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

[PSUTKA a kol.] (2011) Programy Zdokonalovacího
Kurzu MEDEVAC – použití vrtulníku, FVZ UO
35s.
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Rescue týmy - zásah ZZS v nebezpečné zóně
Jaroslav Slezák, Radek Strnad
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00
Jaroslav.slezak@zzshmp.cz, Radek.Strnad@zzshmp.cz

ABSTRAKT
V souvislosti s přípravami typových činností Reakce na chemický útok v metru a pak především
momentálně řešící se tzv. Aktivní střelec, se čím dál častěji setkáváme se slovním spojením
Rescue tým - v překladu záchranný tým. Jako rescue tým se však může chápat i výjezdová
skupina ZZS. V čem je tedy dle některých výkladů zvláštnost onoho pojetí? Vznikla otázka, jak
co nejrychleji pomáhat osobám postiženým na zdraví v tzv. nebezpečné zóně, kdy ve většině
případů jde o minuty, které rozhodují mezi životem a smrtí. V rámci chemického útoku v metru
je nebezpečnou zónou stanice metra, u aktivního střelce to může být školní budova, u chemické
havárie je dána zóna vnějším havarijním plánem (pokud je zpracován). Charakteristikou
nebezpečné zóny je, jak už z názvu vyplývá, že uvnitř hrozí jakési nebezpečí chráněného zájmu –
v našem případě jde o život a zdraví a konkrétně u rescue týmu o životy a zdraví záchranářů (ať
už jde o jakoukoliv složku IZS), a tím zajištění akceschopnosti.
Klíčová slova: rescue tým, nebezpečná zóna, typová činnost, aktivní střelec, metro

1. ÚVOD

činnosti je mj. list zdravotnické záchranné služby,
kde je vzhledem k riziku popsaná činnost
zdravotnické složky s logickou absencí této složky
v nebezpečné zóně. Členové ZZS totiž nedisponují
dostatečnými ochrannými prostředky a výcvikem,
aby
v takovém
prostředí
mohli
poskytovat
přednemocniční neodkladnou péči.

Tento příspěvek se zaobírá obecnou otázkou, zda
jsou rescue týmy v prostředí ČR potřebné.
Konkrétně se pak opírá o otázku zásahu v případě
„aktivního střelce“, kde čerpá ze zkušeností nabitých
během cvičení, jež nedávno proběhlo ve stanici
metra Florenc, a také z možnosti útoku na metro,
které se stalo v Tokiu nebo Londýně a v souvislosti
s tímto byla vypracována typová činnost s názvem
Reakce na chemický útok v metru.

4. HART
Cvičení Osiris, které se uskutečnilo v roce 2003,
zahrnující
chemické,
biologické
události
v londýnské stanici metra, poukázalo na absenci
klinické péče před dekontaminací, která by se snížila
potenciál pro zbytečné ztráty na životech. Pro tyto
situace vznikly ve Velké Británii týmy HART (The
Hazardous Area Response Team), což je iniciativa
věnována zajištění zdravotnické péče pro pacienty
v nebezpečném prostředí. Možná bychom si zde
mohli vzít příklad.

2. CVIČENÍ „AKTIVNÍ STŘELEC“
Dne 25. června 2013 v prostorech pražského metra
ve stanici Florenc proběhlo v nočních hodinách
součinnostní cvičení s názvem „Aktivní střelec“.
Toto cvičení bylo zaměřeno na prověření
připravenosti, akceschopnosti a koordinace sil
policie hl. m. Prahy za účastí dalších složek
Integrovaného záchranného systému v případech
páchání trestné činnosti s velkým počtem obětí na
životech. Pro vytvoření prostředí reálné situace se
zúčastnilo cca 300 figurantů v rolích cestujících.
Získané
zkušenosti
měly
sloužit
složkám
Integrovaného záchranného systému k využití
v praxi a další přípravě.

5. INFORMACE O AUTORECH
Ing. Jaroslav Slezák, krizový manažer – specialista
ZZS HMP
Bc. Radek Strnad, vedoucí inspektor provozu

3. TYPOVÁ ČINNOST „METRO“
Během roku 2013 byla uzavřena a podepsána typová
činnost Reakce na chemický útok v metru. Vznik
této činnosti reflektuje události ve světě, kdy byl
proveden teroristický útok na lehce zranitelnou
dopravní infrastrukturu – metro. Součástí této
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Život ohrožující krvácení v přednemocniční
neodkladné péči, evropská doporučení pro krvácení
u traumat 2013
Roman Sviták1, 2, Roman Bosman2, Kristýna Junková1
2

1
ZZS Plzeňského kraje, Klatovská 200i, Plzeň, 301 00
ARK Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60

roman.svitak@zzspk.cz, bosman@fnplzen.cz, kristyna.junkova@zzspk.cz

ABSTRAKT
Neztišitelné krvácení je - spolu s mozkolebečními poraněními a jejich důsledky – jednou
z vedoucích bezprostředních příčin úmrtí v důsledku úrazu. Problematika život ohrožujícího
krvácení (ŽOK) představuje významnou součást urgentní medicíny, stavy spojené s tzv.
závažným krvácením představují širokou a značně nehomogenní skupinu stavů, mezi které patří
nejčastěji excesivní krvácení po traumatu či operaci nebo krvácení v důsledku získané poruchy
trombocytů a/nebo koagulačních faktorů.
Klíčová slova: strategické rozhodnutí, definice ŽOK, léčebný postup, specifické postupy
k obnovení/udržení hemostázy, recentní evropská doporučení pro krvácení u traumat

ABSTRACT
Intractable bleeding with brain-skull and their consequence is one of direct reason injury to
die. Issue of Life unsafe bleeding means component urgent medicine. Conditions associated
with severe bleeding represent a wide and highly inhomogeneous group of conditions, which
include the most excessive bleed following trauma or surgery, or bleeding due to platelet
disorders or acquired coagulation factors.
Keywords: strategic decision, definition of life-threatening bleeding, therapeutic procedure,
specific procedure for renovation/preservation haemostasis, recent european recommendation
for bleeding in trauma
Strategie léčebného postupu u krvácení je určena
zhodnocením základních otázek typu: - kde je zdroj
krvácení?; je zdroj krvácení kontrolovatelný
(operace, embolizace)?; je přítomna významná
porucha funkce jater a/nebo ledvin?; užívá nemocný
farmaka s potenciálem ovlivnění koagulace?; je
přítomna laboratorní porucha koagulace? Laboratorní
diagnostika představuje významnou součást klinické
rozvahy, nicméně cílem léčby není primárně
izolovaná
úprava
laboratorních
hodnot,
ale
především zlepšení klinického stavu. V podmínkách
urgentní
péče
bývají
z pohledu
terapie
nejkomplikovanější stavy, kde nelze dosáhnout
kontroly zdroje krvácení.

3 hodin a/nebo pokračující krevní ztráta přesahující
ztrátu 150 ml/min a/nebo krevní ztráta v lokalizaci
vedoucí k ohrožení životních funkcí (např.: krvácení
do
CNS)
a/nebo
přítomnost
klinických
a
laboratorních
známek
tkáňové
hypoperfuze
v průběhu krvácení a/nebo přítomnost klinických a
laboratorních známek poruchy orgánových funkcí
v průběhu krvácení.
Stupeň závažnosti jakéhokoliv krvácení je určován:
příčinou a zdrojem krvácení; výchozím funkčním
stavem koagulačního systému organismu; velikostí
krevní
ztráty;
počtem
podaných
jednotek
transfuzních
přípravků
a
krevních
derivátů;
přítomností klinických a laboratorních známek
tkáňové hypoperfuze; přítomností klinických a
laboratorních známek poruchy orgánových funkcí.

Jak definovat ŽOK? U dospělých pacientů nejčastěji
charakterizuje jedna či více z níže uvedených situací:
- ztráta objemu krve v průběhu 24 hodin (u dospělého
člověka ekvivalent asi 10 transfuzních jednotek
erytrocytů) nebo ztráta 50% objemu krve během

Léčebný postup –jako základní součásti postupu
u ŽOK jakékoliv etiologie jsou doporučovány:
identifikace zdroje krvácí a jeho včasné ošetření;
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předpokladu jejich nedostatečné účinnosti. U stavů
ŽOK je doporučována úvodní dávka 90-120 ug/kg
i. v.

náhrada cirkulujícího objemu; podpora koagulace a
cílená terapie průvodní nebo vyvolávající příčiny
koagulační poruchy; podpora/náhrada orgánových
funkcí. Do doby definitivního ošetření zdroje
krvácení je doporučeno (vyjma pacientů se
současným poraněním hlavy/mozku) během úvodní
resuscitace oběhu dosahovat hodnoty systolického
krevvního tlaku nepřesahující 80-100 mmHg.
U nemocných s ŽOK v důsledku traumatu je
doporučeno jako priorita provedení postupů tzv.
damage kontrol surgery a dosažení chirurgické
kontroly zdroje krvácení.

Koncentrát faktorů protrombinového komplexu
(PCC) – podávání PCC je doporučeno u pacientů
léčených antagonisty vitamínu K nebo u pacientů
s krvácením způsobeným deficitem faktorů, které
preparát obsahuje. Úvodní doporučovaná dávka je
20-25 UI/kg (asi 1800 UI).
Antifibrinolytika – kyselina tranexamová by měla být
podána pacientům s traumatem a současným
krvácením do 3 hodin od začátku poranění.

Postupy podporující koagulaci. Při identifikaci typu
koagulační poruchy a jejího léčení je doporučena
spolupráce s hematologem. Jako základní výchozí
postupy
k obnovení
účinnosti
hemostatických
mechanismů jsou doporučeny: maximální možná
korekce hypotermie; maximální možná korekce
acidózy; korekce hypokalcemie; korekce ostatních
parametrů systémové hemnostázy.

Recentní
evropská
doporučení
pro
krvácení
u traumat. V letošním roce byla publikována
aktualizovaná rozsáhlá doporučení – Management of
bleeding and coagulopathy following major trauma;
an updated European guideline, která s využitím
metodiky EBM formulují hlavní zásady pro léčbu
ŽOK v souvislosti s traumaty.

Specifické postupy k obnovení/udržení hemostázy:

Výběr z doporučení (silná doporučení, podle povahy
důkazů je stratifikováno na A, B, C):

Erytrocytární koncentrát (EBR) – anemie zhoršuje
krvácení a při ŽOK je třeba se jí vyvarovat,
doporučená minimální cílová hodnota hemoglobinu
v situacích ŽOK je 80-100 g/l. Existují doklady, že
podávání
erytrocytárního
koncentrátu
spolu
s mraženou plazmou v poměru 1,5 : 1 až 1 : 1
zlepšuje přežívání poraněných se ŽOK.

Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) – jeho
použití vede k navození hemostázy v situacích
charakterizovaných narušenou tvorbou trombinu,
u pacientů
s difuzním
krvácením,
závažným
pooperačním a peripartálním krvácením a krvácením
v důsledku traumatu. Podání rFVIIa je doporučeno
co nejdříve při selhání standardních postupů nebo při
předpokladu jejich nedostatečné účinnosti. U stavů
ŽOK je doporučována úvodní dávka 90-120
ug/kg i. v.

Čerstvě zmražená plazma (ČMP) – podání ČMP je
doporučeno při klinických známkách krvácení a
prodloužení PT a/nebo aPTT na 1,5násobek
normálních hodnot či více. Doporučená minimální
úvodní dávka ČMP u ŽOK je 15-20 ml/kg.

Koncentrát faktorů protrombinového komplexu
(PCC) – podávání PCC je doporučeno u pacientů
léčených antagonisty vitamínu K nebo u pacientů
s krvácením způsobeným deficitem faktorů, které
preparát obsahuje. Úvodní doporučovaná dávka je
20-25 UI/kg (asi 1800 UI).

Trombocyty – podávání trombocytů je doporučeno
při klinických známkách krvácení a poklesu počtu
trombocytů nejčastěji udávaná cílová hodnota podání
je 50 x 109 /l, u traumat (a úrazů mozku) je
doporučena cílová hodnota počtu trombocytů 100 x
10 9 /l.

Antifibrinolytika – kyselina tranexamová by měla být
podána pacientům s traumatem a současným
krvácením do 3 hodin od začátku poranění.

Transfuzní přípravky s obsahem fibrinogenu – jejich
podání je u krvácejících pacientů doporučeno při
poklesu hladiny fibrinogenu pod 1,5-2 g/l. Úvodní
dávka fibrinogenu je doporučována minimálně
40 mg/kg (asi 3g pro dospělého člověka).

Recentní
evropská
doporučení
pro
krvácení
u traumat. V letošním roce byla publikována
aktualizovaná rozsáhlá doporučení – Management of
bleeding and coagulopathy following major trauma;
an updated European guideline, která s využitím
metodiky EBM formulují hlavní zásady pro léčbu
ŽOK v souvislosti s traumaty.

Koncentráty koagulačních faktorů – jejich podání je
doporučeno při známém nebo předpokládaném
deficitu koagulačních faktorů a/nebo ve snaze
navodit hemostázu překonáním nedostatečné tvorby
trombinu.

Výběr z doporučení (silná doporučení, podle povahy
důkazů je stratifikováno na A, B, C):

Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) – jeho
použití vede k navození hemostázy v situacích
charakterizovaných narušenou tvorbou trombinu,
u pacientů
s difuzním
krvácením,
závažným
pooperačním a peripartálním krvácením a krvácením
v důsledku traumatu. Podání rFVIIa je doporučeno
co nejdříve při selhání standardních postupů nebo při

1.

69

Použití turniketu je doporučeno pro zástavu
krvácení při otevřených poraněních končetin
(1B). Doba přiložení by měla být co nejkratší,
doporučená maximální doba je 2 hodiny.
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2.

Pacienti
s významným
množstvím
volné
tekutiny a současnou oběhovou nestabilitou mají
podstoupit urgentní intervenci (1A).

3.

Není
doporučeno
používat
k posouzení
závažnosti
krvácení
izolovanou
hodnotu
hematokritu (1B).

4.

K posouzení rozsahu krvácení a závažnosti šoku
je doporučeno sledovat hladinu laktátu nebo
deficit bazí (1B).

5.

Do doby dosažení kontroly zdroje krvácení je
doporučeno (kromě pacientů se současným
poraněním mozku) usilovat o cílový systolický
tlak 80-90 mmHg (1C).

6.

10 minut a poté pokračovat infuzně v dávce 1 g
během 8 hodin (1A).
15. Kyselina

tranexamová by měla být podána
pacientům s traumatem a současným krvácením
do 3 hodin od začátku (1B).

16. Protokoly

přednemocniční péče by měly
obsahovat podání kyseliny tranexamové ještě
v průběhu transportu (2C).

17. Hladiny

ionizovaného
kalcia
mají
být
monitorovány a udržovány v normálním rozmezí
během masivních transfuzí (1C).

18. U

pacientů s masivním krvácením má
iniciálně zahájeno podání plazmy (1C).

U pacientů se známkami hemoragického šoku a
současně poraněním mozku je doporučeno
udržovat střední arteriální tlak nad 80 mmHg
(1C).

7.

U pacientů s krvácením a hypotenzí
doporučeno podávat tekutiny (1A).

8.

Je doporučeno začít
s krystaloidy (1B).

9.

Při použití koloidů je doporučeno respektovat
výrobcem doporučené dávkování (1B).

tekutinovou

19. Podání fibrinogenu je doporučeno u pacientů

s krvácením, kde je potvrzen jeho deficit pod
1,5 – 2 g/l (1C).
20. Je

doporučeno podávat destičky
hodnoty nad 50 x 109 /l (1C).

je

doporučeno
zahájení
farmakologické
tromboprofylaxe
hluboké
žilní
trombozy
v průběhu 24 hodin od momentu, kdy je
dosaženo kontroly zdroje krvácení (1B).

22. Je

doporučeno,
aby
si
každá
instituce/zdravotnické
zařízení
vypracovalo
lokální protokol postupu pro pacienty s traumaty
a závažným krvácením (1C).

hypotermie a udržení normotermie (1C).
hodnota hemoglobinu by
pohybovat v pásmu 70-90 g/l (1C).

se

k dosažení

21. Je

resuscitaci

10. Je doporučena časná aplikace postupů k prevenci
11. Cílová

být

měla

1. POUŽITÉ ZDROJE

12. Použití lokálních hemostatických prostředků při

Kozek-Langenecker SA, Afshari A, et al.:
Management of severe perioperative bleeding:
guideline from the European Society of
Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013;
30(6):270-382.

krvácení u poranění parenchymatozních orgánů
je doporučeno (1B).
13. Monitorace

koagulace a zahájení opatření
k podpoře koagulace jsou doporučeny co
nejdříve (1C).

Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, et al: Management
of bleeding and coagulopathy following major
trauma: an updated European guideline. Crit Care
2013; 19; 17(2):76.

14. U pacientů s traumatem a závažným krvácením

(nebo rizikem pro závažné krvácení) je
doporučeno
podat
co
nejdříve
kyselinu
tranexamovou v úvodní dávce 1g během
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Analýza taktických cvičení IZS z pohledu
zdravotnické záchranné služby v Karlovarském kraji
v roce 2013
Robin Šín1,2 , David Šteindl1, Tomáš Jirkal1
1
2

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
r.sin@zachrankakv.cz, d.steindl@zachrankakv.cz, t.jirkal@zachrankakv.cz

ABSTRAKT
Úkolem taktických cvičení integrovaného záchranného systému je prověřit odbornou
připravenost velitelů jednotlivých složek při řízení sil a prostředků a dále činnost sil v místě
mimořádné události. Z pohledu zdravotnické záchranné služby je nutné především prověřovat
kvalitu činnosti zdravotnického operačního střediska při hromadném postižení zdraví,
vedoucího zdravotnické složky zásahu, organizaci v místě vzniku události, třídění raněných,
ošetřování a jejich koordinovaný odsun do zdravotnických zařízení. Nutné je ověřit schopnost
komunikace mezi jednotlivými úseky a komunikaci zdravotnické záchranné služby
reprezentované vedoucím zdravotnické složky zásahu s dalšími složkami integrovaného
záchranného systému v místě události. Z posledních dvou taktických cvičení integrovaného
záchranného systému v Karlovarském kraji vyplynulo několik negativních skutečností, které se
stále opakují a pro činnost při hromadném postižení zdraví mají důležitou úlohu. Z těchto
zkušeností vzešla organizační, technická a vzdělávací opatření.
Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, zdravotnická záchranná služba, taktické cvičení,
mimořádná událost, hromadné postižení zdraví

ABSTRACT
Analysis of tactical trainings IRS from the perspective of emergency
medical service in the Karlovy Vary Region in 2013
The task of tactical trainings of the Integrated Rescue System is to check the professional
readiness of commanders of the various components in the management of forces and devices
and the function of forces in the places of accident. From the viewpoint of emergency medical
services, it is particularly important to verify the quality of the function of the medical
operations center for mass health injuries, of the leader of medical unit, of the organization in
place of the event, triage, treatment and the coordinated evacuation to medical facilities. It is
necessary to verify the ability of communication within the individual parts and the
communication of emergency medical services represented by the leader of medical
organizations interference with other components of the Integrated Rescue System at the place
of the accident. The last two tactical trainings of the integrated rescue system in the Karlovy
Vary region presented several negative aspects that are repeated and have an important role
for mass casualties. Consequently, there have been designed several organizational, technical
and educational arrangments.
Keywords: Integrated Rescue System, Emergency Medical Service, tactical training, state of
emergency, mass casualties
mimořádných událostí nebo krizových situací, ale i
v souvislosti s přípravou jeho jednotlivých složek a
koordinačních orgánů se provádí cvičení.

1. TAKTICKÉ CVIČENÍ ZS
V souvislosti
záchranných

a

s přípravou
IZS
likvidačních prací

k provádění
při řešení

71

Sborník příspěvků 10. ročníku konference Medicína katastrof

Kromě taktického cvičení se také provádí
prověřovací
cvičení,
kdy
předem nedochází
k projednání se složkami zahrnutými do tohoto
cvičení. Cílem je především ověřit připravenost
složek IZS k provádění záchranných a likvidačních
prací.

Taktické cvičení se provádí po předchozím
projednání se zúčastněnými složkami s cílem
dosáhnout
odborné
připravenosti
členů
koordinačních orgánů a velitelů složek IZS při řízení
sil a prostředků více složek IZS [Šenovský 2007].
Taktické cvičení může nařídit pouze:
·
·
·
·

Taktickými a prověřovacími cvičeními si můžeme
z pohledu IZS ověřit také prvky připravenosti, které
se vytváření ve čtvrté fázi mapování rizik.
Připravenost území je tvořena připravenostmi dílčích
prvků, které lze charakterizovat jako síly a
prostředky, jež mohou působit ve prospěch řešení
mimořádných událostí [Krömer 2010]. Dílčím
prvkem je samozřejmě i ZZS jako základní složka
IZS.

ministr vnitra,
generální ředitel Hasičského záchranného sboru
České republiky,
hejtman příslušného kraje nebo
ředitel hasičského záchranného sboru příslušného
kraje.

Obvykle je přípravami k provedení taktického
cvičení pověřen vedoucí cvičení, kterého při nařízení
cvičení ustanoví nařizující orgán. Vedoucí cvičení se
svým štábem především připraví písemný plán
příprav a provedení cvičení.

2. TAKTICKÁ CVIČENÍ IZS V KRAJI
V roce 2013 proběhla v Karlovarském kraji dvě
významná taktická cvičení IZS, do kterých se
zapojila jako základní složka ZZS Karlovarského
kraje. Cvičení se konala na různých místech kraje;
jedno na území okresu Karlovy Vary a druhé na
území okresu Cheb. Námětem obou cvičení bylo
provádění záchranných a likvidačních prací při
mimořádné události s převahou zdravotnických
následků ve formě dopravní nehody hromadného
dopravního prostředku (autobus).

Plán cvičení vždy obsahuje především:
·
·
·
·
·
·
·

plánované cíle k dosažení,
námětové téma cvičení,
lokalitu cvičení,
časový harmonogram příprav,
materiální zabezpečení,
cvičící síly a prostředky IZS,
časový harmonogram průběhu cvičení.

Po provedení taktického cvičení je nutné provést jeho
vyhodnocení na úrovni vedoucího cvičení. Písemná
zpráva musí obsahovat především:
·
·
·
·
·
·

2.1.

Taktické cvičení bylo provedeno 21. března 2013
v lokalitě horského terénu na Božím Daru na silnici
I/25. Námětem cvičení byla dopravní nehoda
autobusu s 20 zraněnými osobami (1 mrtvý, 10 těžce
zraněných, 3 středně těžce zranění, 7 lehce
zraněných). Autobus se při nehodě převrátil na bok
napříč přes silnici, která se tímto stala v obou
směrech neprůjezdnou.

popis průběhu cvičení,
zhodnocení (ne)dosažení cíle cvičení,
zhodnocení (ne)dostatku nasazených sil a
prostředků,
zhodnocení (ne)vhodnosti nasazené techniky,
navržení opravných opatření k odstranění závad,
časový průběh cvičení od operačních středisek
složek IZS a příslušného operačního a
informačního střediska IZS.

ZZS Karlovarského kraje nasadila síly a prostředky
ve složení 2 výjezdových skupin RV, 5 výjezdových
skupin RZP a nasazen byl speciální modul pro
likvidaci následků hromadného neštěstí. Výjezdové
skupiny byly vysílány z výjezdových základen tak,
jak by byly zdravotnickému operačnímu středisku
reálně k dispozici, tj. z Ostrova, Karlových Varů,
Nejdku a Sokolova.

Z pohledu zdravotnické záchranné služby taktické
cvičené slouží především:
·
·
·

·

·

Taktické cvičení Autobus 2013

k ověření reálnosti traumatologického plánu
poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
k prověření činnosti zdravotnického operačního
střediska při mimořádných událostech,
k prověření připravenosti sil a prostředků
poskytovatele zdravotnické záchranné služby
k provádění záchranných prací,
k ověření funkčnosti spojení mezi zdravotnickým
operačním střediskem, silami a prostředky,
poskytovateli akutní lůžkové péče a dalšími
složkami IZS,
k nácviku postupů v místě vzniku mimořádné
události s převahou výskytu zdravotnických
následků (hromadné postižení zdraví) a to
především podání situační zprávy z místa, třídění
zraněných, jejich ošetřování a organizovaný
odsun.

Obr. 1: Rozhodčí ZZS sleduje probíhající cvičení
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k dispozici zdravotnickému operačnímu středisku na
jednotlivých základnách (Aš, Cheb, Mariánské
Lázně, Karlovy Vary).

ZZS Karlovarského kraje pro podrobné hodnocení
cvičení použila celkem 6 rozhodčích. Čtyři rozhodčí
byli na místě vzniku události (obr. 1), jeden na
zdravotnickém operačním středisku a poslední na
oddělení
emergency
v nemocnici
v Karových
Varech, kam byla směřována většina zraněných.

Pro potřeby hodnocení taktického cvičení z pohledu
zdravotnické složky byli nasazeni 2 rozhodčí na
místě události. Použita byla také audiovizuální
technika a celého zásahu byl natáčen záznam
z úrovně terénu a také za využití „létající“ kamery.
Třetí rozhodčí byl umístěn na zdravotnické operační
středisko.

Po příjezdu první výjezdové skupiny na místo
události se lékařka z této posádky RV stává vedoucí
zdravotnické složky zásahu. Po domluvě s místní již
přítomnou JSDH vstupuje do autobusu a zde provádí
prvotní třídění, které již bylo metodou START
zahájeno hasiči. Na začátku není podána situační
zpráva z místa události a zdravotnické operační
středisko tak nemá základní informace. Další
výjezdové skupiny na místě se po příjezdu nemají
komu nahlásit a na místě nedochází ke
koordinovanému postupu činností zdravotnické
složky.

Na místo události přijíždí první chebské výjezdové
skupiny včetně RV. Lékařka ihned kontaktuje
velitele zásahu IZS z řad HZS (obr. 2). Dochází
k prvnímu průzkumu místa, rozdělení činností
výjezdových skupin a přibližně po 10 minutách
podání situační zprávy z místa události.

Po příjezdu druhého lékaře na místo události vzniká
shromaždiště zraněných. V tomto nejsou ovšem
vyznačeny jednotlivé zóny a zranění jsou tak vedle
sebe ukládáni bez ohledu na priority třídění a
ošetření. S nekoordinovanou činností na shromaždišti
souvisí také špatně organizovaný odsun zraněných do
dalších zdravotnických zařízení. Zranění nejsou
odsouváni dle priorit.
Mezi zásadní nedostatky v činnosti zdravotnické
složky lze počítat:
·
·
·

·
·
·
·

2.2.

špatná komunikace vedoucího zdravotnické
složky zásahu s vedoucím zásahu IZS,
neorganizovaná činnost vedoucího zdravotnické
složky zásahu,
špatná komunikace mezi vedoucím zdravotnické
složky zásahu a zdravotnickým operačním
střediskem včetně nepodání situační zprávy
z místa události,
zdravotnická složka nebyla rozdělena do skupin
dle činností,
při třídění zraněných neprobíhá provádění všech
nutných život zachraňujících úkonů,
špatná organizace činností na shromaždišti
raněných,
špatná organizace odsunu raněných.

Obr. 2: Kontakt vedoucí zdravotnické složky
s velitelem zásahu
Během prvotního třídění dochází správně k oddělení
chodících pacientů, ke kterým ovšem není přidělen
dozor z řad ZZS ani HZS pro případ zhoršení
zdravotního stavu. U pacientů s prioritou P1 nejsou
při třídění prováděny všechny nezbytné život
zachraňující úkony (např. zástava masivního
končetinového krvácení nebo punkce tenzního
pneumotoraxu). Při evakuaci zraněných priority P1 a
P2 z autobusu není brán často ohled na podezření na
poranění krční páteře nebo nejsou vůbec fixovány
zlomeniny dlouhých kostí (obr. 3).

Taktické cvičení Skalka 2013

Taktické cvičení bylo provedeno 21. září 2013 na
silnici II/606 přibližně 2 km od obce Pomezí nad
Ohří. Námětem taktického cvičení byla hromadná
dopravní nehoda autobusu, cisternové soustavy
převážející
kyselinu
akrylovou
a
osobního
automobilu. Na místě mimořádné události se
nacházelo 40 zraněných osob.
ZZS Karlovarského kraje nasadila síly a prostředky
ve složení 1 výjezdová skupina RV, 5 výjezdových
skupin RZP, 2 sanitní vozidla DRNR a modul pro
řešení hromadných neštěstí. Výjezdové skupiny byly
na místo události vysílány opět tak, jak by byly

Obr. 3: Nešetrná evakuace zraněné z autobusu
Shromaždiště
raněných
není
jako
v případě
předchozího cvičení rozděleno na úseky dle priorit
třídění, ošetření a odsunu. Odsun není opět prováděn
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Na základě zkušeností z taktických cvičení byla také
přijata opatření ve smyslu dovybavení všech
výjezdových
vozidel
ochrannými
přilbami
s barevným odlišením zdravotnické funkce pro lepší
orientaci, byly doplněny třídící barevné pásky a
budou dodány rukavice proti prořezu s kevlarovou
ochranou.

koordinovaně a tak se stane, že pacient s prioritou P1
je odsouván až za pacienty s prioritou P2 a navíc je
naložen do sanitního vozidla DRNR bez dozoru člena
výjezdové skupiny ZZS. Vedoucí odsunu nehlásí
zdravotnickému operačnímu středisku identifikaci
vozidel a přesné směřování pacientů.
Mezi základní nedostatky v činnosti zdravotnické
složky lze počítat:
·

·
·
·

Při hodnocení taktických cvičení je především nutné
nevyzdvihovat pouze úspěchy a tiše přehlížet a
neřešit nedostatky. Medicína katastrof je stále místy
ještě brána jako okrajová záležitost oboru, ale
mimořádných událostí a hromadných postižení zdraví
stále přibývá. Pouze poučením se z vlastních chyb
můžeme čelit zdravotnickým následkům dopravních,
průmyslových a dalších závažných havárií.

špatná komunikace mezi vedoucím zdravotnické
složky, vedoucím odsunu a zdravotnickým
operačním střediskem,
při třídění zraněných neprobíhá provádění všech
nutných život zachraňujících úkonů,
špatná organizace činnosti na shromaždišti
raněných,
špatná organizace odsunu raněných.

4. POUŽITÉ ZDROJE

Problémem při komunikaci mezi složkami IZS je
výše zmíněný problém vynášení raněných z autobusu
bez využití fixačních pomůcek, i když na toto byli
příslušníci HZS opakovaně upozorňováni členy
výjezdových
skupin
ZZS
včetně
vedoucí
zdravotnické složky.

[Šenovský 2008] ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. a
HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém.
Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7385-0074.
[Krömer 2010] KRÖMER, A., MUSIAL, P. a
FOLW ARCZNY, L. Mapování rizik. Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,
2010, 126 s. ISBN 978-80-7385-086-9.

3. ZÁVĚR
I když bylo v průběhu druhého letošního taktického
cvičení pozorováno jasné zlepšení organizace a
taktiky při provádění záchranných prací, stále se
vyskytují nedostatky.

5. INFORMACE O AUTORECH
MUDr. Robin Šín, MBA. Autor je absolventem
Lékařské fakulty UK v Plzni a Business Institutu
v Praze. V současnosti je vedoucím vzdělávacího a
výcvikového střediska Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje a působí jako odborný
asistent na katedře lékařských a humanitních oborů
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze,
kde se zabývá především problematikou medicíny
katastrof, civilního nouzového plánování, krizového
řízení a urgentní medicíny.

Především se jedná o neosvojení si jednoduchého
algoritmu třídění raněných, správnou organizaci
činnosti na shromaždišti raněných a správnou volbu
odsunu daným prostředkem v odpovídajícím čase na
základě priorit třídění.
Pro potřeby zjednodušení třídění, ošetřování a
odsunu raněných se úsek krizové připravenosti a
vzdělávací a výcvikové středisko shodly, že je nutné
nahradit složitou třídící a identifikační kartu
jednoduchým barevným označením dle priorit třídění
P1 – P4 (pásky v barvě červené, žluté, zelené a
černé). Navržena bude také jednoduchá třídící a
identifikační karta, která bude snadno uchopitelnou
pomůckou pro kmenové, ale také i pro externí lékaře.

Mgr. David Šteindl, Spoluautor je absolventem
Fakulty bezpečnostního managementu Policejní
akademie České republiky a v současnosti působí
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vedoucí
úseku
krizové
připravenosti
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
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vzdělávání a výcviku teoretický seminář pro všechny
nelékařské zdravotnické pracovníky výjezdových
skupin s tématikou činnosti ZZS v místě hromadného
postižení zdraví. Všichni budou proškoleni do konce
letošního roku a podobný seminář čeká všechny
lékaře v roce 2014. Praktické nácviky třídění pak
budou u všech kategorií zdravotnických pracovníků
probíhat po celý daný rok.

Tomáš Jirkal, DiS., Spoluautor je absolventem
Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy
zdravotnické Přibram a v současnosti působí
u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje jako referent vzdělávacího a výcvikového
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Stav krizové připravenosti lůžkových zdravotnických
zařízení – srovnávací studie 2011 a 2013
Josef Štorek1,2
1

Katedra radiobiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva. ZSF JU České Budějovice
2

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP Praha
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ABSTRAKT
Reálné hrozby představují pro zdravotnický systém a jeho klíčové prvky (řídící i výkonné) výzvu
v podobě požadavku na rychlou a efektivní reakci systému na dodávku soudobé (v souladu
s poznatky lékařských věd) zdravotnické pomoci a zdravotní péče; a na dodávku potřebného
rozsahu zdravotních služeb postižené populaci připraveným personálem, postupy, technologií a
zařízeními. Připravenost zdravotnického systému, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb
a mnohovrstevnatého souboru zdravotnických pracovníků k dosažení efektivní úrovně
schopnosti čelit rizikům soudobých hrozeb jak na funkčnost systému, tak na zdraví populace,
představuje natolik složitý komplex činností, který bez resortní koordinace a racionální
spolupráce dotčených subjektů v dalším období nezajistí dlouhodobě udržitelnou „vysoká
úroveň“ připravenosti zdravotnického systému.
Klíčová slova: orgán krizového řízení, krizová infrastruktura, kritická infrastruktura, krizový
management resortu, krizová připravenost zdravotnictví

ABSTRACT
State of emergency-preparedness-bed health care facility
a comparative study of 2011 and 2013
The real threat they pose to the health-care system and its key elements (management and
executive) challenge in the form of the requirement for fast and effective response system to
supply contemporary (in accordance with the findings of medical sciences) medical assistance
and health care; and to the extent necessary for the delivery of health services to the affected
population, prepared by the staff, procedures, technologies and devices. The readiness of the
health system, the individual providers of health services and health workers to file multifaceted
achieve efficient levels of skills to face the risks of contemporary threats, both on the
functionality of the system and on the health of the population, represents a complex enough
activities, that no departmental coordination and rational cooperation of the bodies concerned
in the next period will not provide long-term sustainable "a high level of readiness of the health
system.
Keywords: crisis management authority, the infrastructure crisis, critical infrastructure,
emergency management, emergency preparedness health resort
zdravotnictví – realizující podíl zdravotnictví na
zajišťování bezpečnosti České republiky.

1. ÚVOD
V časové kontinuitě
oblast zajišťování
(zejména rok 1998 a
tzv. krizové zákony,
[1]) probíhají aktivity

přijímání právních norem pro
bezpečnosti České republiky
2000, kdy byly přijaty základní
doplňující brannou legislativu
i v resortu zdravotnictví.

Zakomponováním
zdravotnictví
do
národního
bezpečnostního systému (Bezpečnostní systém České
republiky) prostřednictvím ministra zdravotnictví
(člen vlády ČR a člen Bezpečnostní rady státu) byly
vytvořeny předpoklady pro tvoru resortního systému
krizového řízení v pojetí moderního krizového

Platná legislativa [2] definuje pro zdravotnictví
resortní orgán krizového řízení – ministerstvo
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managementu (prevence, přípravy, plánování, řízení
odezvy, obnovy).

v podmínkách
z roku 2011.

Funkčnost národního bezpečnostního systému (NBS)
je reprezentována sadou přijímaných dokumentů
k realizaci všemi účastníky NBS, mezi klíčové patří:

Priority koncepce si ponechávají platnost:

·
·
·
·

1.

Bezpečnostní politika České republiky
Bezpečnostní strategie České republiky
Obranná strategie České republiky
Řada Akčních plánů se speciální problematikou

2.

Zásadně pak
·
·
·
·

usnesení Bezpeční rady státu
usnesení jednotlivých plánovacích výborů BRS
popř. usnesení vlády České republiky
a další

platné

Bezpečnostní

strategie

ČR

zajištění záchrany života a zabránění těžké újmě
na zdraví
určující charakter poškození zdraví u velkého
počtu osob v lokalitě pravděpodobného vzniku
události a dlouhodobě udržitelná „vysoká
úroveň“ připravenosti systému k odezvě
uceleným kompletem prvků systému, a to prvků
koncepčně připravovaných.

Budování funkčního zdravotnického záchranného
systému
sleduje
vydefinování
krizové
infrastruktury
s
dlouhodobým
věcným
programem
zajišťování
očekávaného
stavu
krizové připravenosti v čase, a to jako:

Zůstává-li
bezpečnostní
politika
v principech
neměnná, v průběhu let 2000 – 2012 se měnila
především Bezpečnostní strategie ČR (t.č. platná
z roku 2011) [3] a v závislosti na ni pak dílčí
koncepce jako např. Koncepce ochrany obyvatelstva
do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (platná
z roku 2008) [4].

schopnost správních orgánů a poskytovatelů
zdravotnických služeb, včetně ochrany veřejného
zdraví, zajistit odborně způsobilými pracovníky
nezbytnou
zdravotní
péči
obyvatelstva
za
mimořádných situací podle připravených scénářů a
schválených postupů při vnitřní i vnější operabilitě
systému!

Postupný vývoj NBS byl průběžně sledován
Bezpečnostní radou
státu
(BRS),
především
uceleným materiálem Aktualizace bezpečnostního
systému
a
Optimalizace
aktualizace
bezpečnostního sytému, ústící do novelizace celého
balíku krizové legislativy v letech 2009 – 2011.
Stanovený zde byl mimo jiné Úkol 7/2 - Vypracovat
legislativní normu pro činnost ZZS; dát systému
ZZS centrální zastřešení na úrovni MZ.

Rozložení problematiky
úrovně závažnosti :

je zacíleno na

dotčené

0 = standardní ... běžná činnost tísňových složek bez
nutnosti koordinace a opatření havarijního plánování;
1 = mimořádné události (MU) ... koordinovaná
součinnost uvnitř IZS při nasazení a realizaci
opatření havarijního plánování (HP) ( v rozsahu
traumatologických plánů (TP) a Plánů hygienických
a protiepidemických opatření (PHE);

V průběhu sledovaného období byly pro resort
vypracovány 3 koncepce krizové připravenosti,
poslední v roce 2007; zásadní se však staly práce na
reformních resortních zákonech [5].

2 = krizové situace nevojenského charakteru
(KSNCH) ... koordinace IZS a spolupráce s orgány
krizového řízení (OKŘ) při použití krátkodobých
krizových opatření (KKO) dle krizového plánu (KP),
popř. plánu krizové připravenosti (PKP);

2. KONCEPCE KRIZOVÉ
PŘIPRAVENOSTI
ZDRAVOTNICTVÍ Z ROKU 2007

3 = krizové situace vojenského charakteru
(KSVCH) ... koordinace IZS a součinnost orgánů
krizového řízení (OKŘ) při použití dlouhodobých
krizových opatření (DKO) dle plánu obrany (PO)
v rozsahu operační přípravy státního území (OPSÚ).

Usnesením vlády č. 1466 ze dne 16. listopadu 2005
k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu
(aktualizace na léta 2005-2007) bylo uloženo MZ ČR
zpracovat
„Koncepci
krizové
připravenosti
zdravotnictví“.

3. SROVNÁVACÍ STUDIE

Smyslem koncepce [6] bylo vytvoření uceleného a
hlavně
funkčního
„záchranného
systému
zdravotnictví“, operabilního navenek s ostatními
podsystémy NBS, především s IZS, ale i uvnitř
prostřednictvím nastavených prvků a vazeb.

Cílem studie [7] bylo srovnání stavu připravenost
lůžkových zdravotnických zařízení vybraných krajů
na možný vznik mimořádných událostí v rámci
zařízení či mimo něj a zjistit stav informovanosti
zdravotnického personálu o možných rizicích a
o případném řešení mimořádné události v rámci
zařízení. Součásti studie bylo zjistit, zda všechna
zdravotnická zařízení mají svá oddělení krizového
řízení, zda mají zpracován a aktualizován evakuační
plán, plán krizové připravenosti a další dokumenty
týkající se dané problematiky. Také, zda probíhá ve

Pozitivní tendence „výstavby záchranného systému“
uvnitř dynamicky se měnícího zdravotnického
systému (reformní zákony) v
kontextu
se
zajišťováním „národní bezpečnosti“ (novelizovaná
krizová
legislativa) nachází
nové
uplatnění
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zdravotnických zařízeních praktický nácvik krizové
připravenosti.

Srovnání připravenosti NEM

SKLADBA UKAZATELŮ PRO NEM

(1)Teoretická připravenost
(2)Organizační připravenost
(3)Praktická připravenost

NEM 2013

NEM 2011

Teoretická připravenost

9,1

9,9

Organizační
připravenost
Praktická připravenost

1,8

2,8

1,4

4,4

Celková připravenost

12,3

17,1

Hodnocení úrovně
ᴓ známkou

3,9

2,8

Obr. 3: Výstup dotazníku pro zdrav. zařízení
Obr. 1: Skladba ukazatelů

4. VÝSLEDKY

Zvolenou
metodou je kvantitativní výzkum.
Technika tohoto výzkumu spočívá v dotazníkovém
šetření s uzavřenými, polozavřenými a otevřenými
otázkami.

Srovnání
stavu
připravenosti
lůžkových
zdravotnických zařízení v letech 2011 a 2013
vyjadřuje souhrnná tabulka na obr. 4.

Dotazník určený pro zdravotnický personál obsahuje
23 otázek. První tři otázky jsou zaměřeny na
charakteristiku respondentů, zbývajících dvacet
otázek má za úkol zjistit povědomí o problematice
krizové připravenosti. Za každou správnou odpověď
na vědomostní otázku získá respondent jeden bod.
Tato část dotazníku je sepsána jako multiple-choice
test a lze z něho získat 43 bodů. Otázky byly tvořeny
pomocí vnitřních krizových plánů zařízení.

Celková připravenost ZZ_2013
• Maximálně možný zisk 22 bodů;
MAX. 22 bodů MIN.
0 bodů

R e s p o n d e n ti

Připravenost

Připravenost zdrav.personálu NEM

Body za odpověď na otázku

ᴓ 12,3 b.
Celkem

Teoretická

Organizační

Praktická

12
12
5

4
2
0

2
3
2

4.

6

2

0

8

5.
6.
7.

12
12
7

2
2
2

2
2
2

16
16
11

8.

9

2

0

11

9.

7

0

0

7

1.
2.
3.

18
17
7

Obr. 4: Srovnání připravenosti let 2011 a 2013
Hodnocení stavu připravenosti zdravotnického
personálu vyjadřuje souhrnná tabulka a klasifikace na
obr. 5.

Role vzdělání a
odpovědnosti,
délky praxe a
počtu školení

Hodnocení připravenosti personálu

23 otázek, maximálně možný zisk 43 bodů; ᴓ zisk 37, známka 2

Minimální počet
získaných bodů

Obr. 2: Výstup dotazníku pro zdrav. personál
Dotazník určený pro zdravotnická zařízení byl pro
zařízení krajů identický, rovněž způsob analýzy
dotazníků, aby bylo možné následné porovnání
výsledků vybraných krajů [8]. Dotazník obsahuje 28
otázek. Za dichotomické otázky bylo možné získat
jeden bod za otázky výběrové body dva. Maximální
počet činil 22 bodů.

Klasifikace

Počet
respondentů

39 bodů (90%)

1 – výborná

78

34 bodů (80%)

2 – velmi dobrá

49

30 bodů (70%)

3 – dobrá

27

26 bodů (60%)

4 – špatná

13

22 bodů (50%)

5 – nedostačující

1

Obr. 5: Hodnocení připravenosti personálu
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6. POUŽITÉ ZDROJE

Rozložení odpovědnosti za připravenost daného
zdravotnického zařízení vyjadřuje tabulka na obr. 6.

[1] Např. zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, 240/2000
Sb., krizový zákon, 241/2000 Sb., o HOPKS, a
další

Rozložení odpovědnosti
Sledovaná oblast
Traumatologický plán
Evakuační plán
Plán krizové připravenosti
Plán HE opatření
Funkce pracovníka
krizového řízení

Krizový štáb

Odpovědná osoba

% vyjádření ve vzorku

Zdravotní náměstek

67

Ředitel, zástupce, TKM

33

Bezpečnostní technik

56

Ředitel NEM/ TKM

22/22

Zdravotní náměstek

100

Ústavní hygienik

45

Ředitel/ TKM/ HS NEM

22/22/11

Ředitel
Statutární zástupce
Člen představenstva
(mspř)
Technický náměstek
Pracovník BOZP a PO

37
13
13
13
25

Ustanoven
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[2] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém
(krizový zákon), v platném znění

řízení

[3] Bezpečnostní strategie České republiky, Praha
2011
[4] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2020
[5] Např. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, zákon č.374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě
[6] Koncepce krizové připravenosti
MZČR, 2007

Obr. 6: Rozložená odpovědnosti za připravenost

zdravotnictví.

[7] Táchová Z.: Připravenost lůžkových zařízení
Jihočeského kraje a jejich zdravotnického
personálu na řešení mimořádných událostí.
Diplomová práce. České Budějovice : Zdravotně
sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2013

5. ZÁVĚR
Záchyt tendence snižování úrovně připravenosti
zdravotnických zařízení (viz obr. 4) evokuje potřebu
zanalyzovat systém vzdělávání v oblasti krizové
připravenosti ve zdravotnictví, a to i přes výstupy
specializačního vzdělávání oboru Urgentní medicína
na IPVZ Praha (celkový počet 424 atestovaných
lékařů od roku 1999 do 06/2013), stejně tak přes
výstupy
certifikovaného
vzdělávání
Krizová
připravenost zdravotnictví na NCONZO Brno
(celkový počet 97 certifikovaných pracovníků ve
zdravotnictví ); ale zejména s ohledem na požadavky
souvisejících dokumentů: Koncepce vzdělávání
v oblasti krizového řízení, schválené usnesením
Bezpečnostní rady státu č. 14 ze dne 16. 11. 2004,
zapracována do Koncepce krizové připravenosti
zdravotnictví České republiky z března 2007,
schválené Bezpečnostní radou státu č. 9 ze dne
3. dubna 2007, doplněna o Vzdělávání odborníků
v oblasti
bezpečnostní
politiky,
schválené
usnesením BRS č. 156 ze dne 16. listopadu 2006 a
hodnocena Zprávou o průběhu plnění Koncepce
vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení
dalšího postupu, schválená usnesením BRS č. 50 ze
dne 6. listopadu 2007. Doplněno o Společné
minimum pro potřeby vzdělávání odborníků
v oblasti bezpečnosti, schváleno usnesením BRS
č. 32 ze dne 3. července 2007. Stejně tak zásadní je
institucionalizace a stabilizace pozic krizových
pracovníků na zdravotnických zařízení s jasně
definovanou působností a kompetencemi pro oblast
krizového managementu zdravotnictví.

[8] Němečková J.: Připravenost lůžkových zařízení
Jihomoravského kraje nefakultního typu na
mimořádné události. Diplomová práce. České
Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity, 2011
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Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně
Pavel Urbánek
ZZS Jihomoravského kraje p.o., Kamenice 1d, Brno, 62500
purb@seznam.cz

ABSTRAKT
Dne 23. 5. 2011 došlo v 19:19 hod k velké dopravní nehodě/hromadnému postižení zdraví při
srážce tramvaje a trolejbusu na křižovatce ulic Provazníkova-Lesnická v Brně. Na místě
zasahovalo 7 týmů ZZS JmK a bylo ošetřeno celkem 15 osob. Ve sdělení bude rozebrán postup
ZZS, kdy šlo o kombinované řešení, úvod v intencích „medicíny katastrof“ a pokračování již
v intencích „urgentní medicíny“. To vše především s ohledem na vzájemný poměr počtu
postižených osob a zasahujících prostředků ZZS, dostupných během prvních 30 minut na místě
zásahu.
Klíčová slova: hromadné postižení zdraví, medicína katastrof, urgentní medicína

1. ÚVOD
Dne 23. 5. 2011 v 19:19 hod přijalo KOS ZZS JmK
tísňovou výzvu o dopravní nehodě tramvaje a
trolejbusu na křižovatce ulic Provazníkova-Lesnická
v Brně. Protože šlo o dobu střídání posádek na
základnách (k dispozici posádky končící i
nastupující) a navíc bylo místo zásahu dostupné
všemi vyslanými prostředky během několika málo
minut, zasahovalo u nehody do 19 minut od
nahlášení celkem 7 týmů ZZS JmK (3 RLP +
4 RZP). Na místě zásahu bylo vyšetřeno a ošetřeno
celkem 15 osob (8 žen a 7 mužů). V jednom případě
byla v úvodu akce prováděna resuscitace, která byla
pro nezvratnost stavu ukončena, dále byly ošetřeny
3 polytraumatizované osoby, 6 osob se středně
těžkým poraněním a 5 osob utrpělo jen lehčí
poranění.
11 postižených
bylo
následně
transportováno do brněnských nemocnic (FN Brno,
FN u sv. Anny, Úrazová nemocnice, Vojenská
nemocnice).

Foto: Attila Racek
S ohledem na závažnost stavu postižených, jejich
počet a poměr k dostupným prostředkům ZZS JmK,
byl vedoucím lékařem zásahu v dalším průběhu
zvolen postup v intencích „urgentní medicíny“ –
·
·

2. POSTUP ZZS NA MÍSTĚ ZÁSAHU

·

Úvod zásahu byl samozřejmě veden dle postupů
medicíny katastrof –

·

·
·
·
·
·

vyhodnocení situace první posádkou a prvotní
informace pro KOS ZZS JmK,
vyslání dalších prostředků dle prvotního
hodnocení,
shromáždění postižených v prostoru
provizorního shromaždiště raněných,
orientační roztřídění, hodnocení počtu pacientů
a závažnosti postižení,
konzultace s KOS ohledně dostupnosti dalších
prostředků a jejich povolání na místo zásahu.

plytraumatizovaní pacienti byli přiděleni
prostředkům RLP (3 na 3)
ostatní pacienti přiděleni posádkám RZP (max.
2 na jednu posádku)
pacienti byli individuálně zajištěni pro transport
přidělenými posádkami,
pacienti byli postupně transportováni do
různých cílových zařízení v rychlém sledu, bez
potřeby delšího pobytu na shromaždišti
raněných.

Poslední pacient byl odsunut z místa zásahu v 19:59
hod, tedy za 40 minut po nahlášení nehody na
tísňovou linku!

3. ZÁVĚR
O tom jakým způsobem zasahovat při akcích
s velkým počtem postižených rozhoduje závažnost
postižení a především poměr počtu postižených a
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4. INFORMACE O AUTORECH

aktuálně dostupných (max. do 30 minut) prostředků
ZZS na místě zásahu. V úvodu zasahujeme vždy
v intencích „medicíny katastrof“, avšak dle vývoje
situace
můžeme zásah dokončit v intencích
„urgentní medicíny“ (max. 2 pacienti na posádku).

MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., předseda Sekce
Medicíny katastrof, Společnost urgentní medicíny a
medicíny katastrof, ČLS JEP.
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Mimořádné události s hromadným postižením osob
na území hl. m. Prahy v roce 2013
Jaroslav Valášek, Jaroslav Slezák
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00
Jaroslav.Valasek@zzshmp.cz, Jaroslav.Slezak@zzshmp.cz

ABSTRAKT
V roce 2013 došlo na území hl. m. Prahy v rozmezí pouhých deseti dní ke dvěma mimořádným
událostem s hromadným postižením osob na zdraví, jak uvádí nová legislativa, tedy takového
počtu, který převyšuje 15 postižených osob. Těmito událostmi byl výbuch plynu v Divadelní ulici
v centrum města dne 29. 4. 2013 a dále na periferii města dopravní nehoda autobusu
s kamionem na rychlostní komunikaci R7. Během obou událostí bylo dohromady odvezeno do
zdravotnických zařízení 58 pacientů. Při těchto událostech bylo možné poprvé vyzkoušet v praxi
nové postupy, které jsou v souladu s prováděcím předpisem k zákonu o ZZS. Přednáška věnující
se těmto kazuistikám stručně shrnuje průběh řešení událostí se zaměřením na nové metody,
hodnotí klady, zápory a navrhuje možná řešení pro příští předcházení některým vzniklým
problémům.
Klíčová slova: Mimořádná událost, hromadné postižení
možné, inspektor provozu, což je však zcela
specifická funkce pro ZZS hl. m. Prahy. Tento
zdravotnický záchranář je pro tuto funkci speciálně
vycvičen a má s sebou všechny potřebné prostředky
sloužící ke správné koordinaci zdravotnické složky.
Kromě tohoto a dalších pozitiv se objevily také
zápory, kterých se dá využít k maximální eliminaci
závad na minimum při dalších budoucích událostech.

1. ÚVOD DO PREZENTACE
Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o
zdravotnické záchranné službě, jasně stanovuje
postupy a zásady koordinace zdravotnické složky
v místě mimořádné události s hromadným postižením
osob. Protože jde o nové postupy, bylo potřeba s nimi
seznámit všechny členy výjezdových skupin na
školeních prováděných vzdělávacím a výcvikovým
střediskem ve spolupráci s pracovištěm krizové
připravenosti. Aniž by byla možnost vyzkoušet nové
metody při cvičení, během deseti dnů se na území hl.
m. Prahy staly dvě mimořádné události s hromadným
postižením osob, a to na zcela různých místech a za
jiných podmínek, avšak v téměř totožném složení
zasahujícího personálu, který svých nabitých
zkušeností z prvního neštěstí (výbuch plynu
v Divadelní ulici) mohl čerpat u neštěstí druhého
(dopravní nehoda autobusu s kamionem na R7).

Vyhodnocení
provedených
záchranných
a
likvidačních prací proběhlo na Ministerstvu vnitra Generálním ředitelství hasičského záchranného sboru
ČR, ale také např. mezi zástupci významných
zdravotnických zařízení.

2. INFORMACE O AUTORECH
MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce
zdravotnické ZZS HMP
Ing. Jaroslav Slezák, krizový manažer – specialista
ZZS HMP

Při těchto událostech se osvědčilo určení vedoucího
zdravotnické složky, kterým je vždy, pokud je to
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Role Koordinačního střediska MEKA a SPIS
při mimořádných událostech
Renata Valentová
Koordinační středisko Medicíny katastrof, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 62500
rvalentova@fnbrno.cz

ABSTRAKT
Koordinační středisko Medicíny katastrof (KS MEKA) zajišťuje činnost monitorování MU, sběr
analýzu a archivaci dat, zpracování výstupů řešení MU a katastrof se závěry managementu pro
účely nasazení TT ČR s teoretickou a praktickou přípravou členů TT ČR.
Koordinační středisko MEKA také zastřešuje poskytování Systému psychosociální intervenční
služby (SPIS) v rezortu zdravotnictví. Jedná se zejména o přípravu odborníků pro poskytování
SPISu (odborníků na duševní zdraví, peerů, koordinátorů SPISu).
Klíčová slova: Koordinační středisko Medicíny katastrof, Traumateam ČR, Systém
psychosociální intervenční služby.

ABSTRACT
The Coordination Centre of Disaster Medicine (KS MEKA) manages the monitoring of
emergencies as well as gathering, analysis and storage of data. It processes the outcomes of
emergencies and disasters along with the management’s conclusions for the purposes of the
deployment of the Traumateam Czech Republic, including both theoretical and practical
preparation of TT CR members.
The Coordination Centre MEKA also oversees the operation of the System of Psychosocial
Intervention Service (SPIS) in health care. It deals especially with training of specialists in
SPIS provision (specialist in mental health, SPIS peers and coordinators).
Key words: Coordination Centre of Disaster Medicine, emergencies, Traumateam Czech
Republic (TT CR), System of Psychosocial Intervention (SPIS).

1. ÚVOD

2. KOORDINAČNÍ STŘEDISKO
MEDICÍNY KATASTROF A
TRAUMATEAM ČR

Koordinační středisko (KS MEKA) zajišťuje na
centrální úrovni a v úzké spolupráci s Odborem
bezpečnosti a krizové řízení MZ ČR a při odborné
garanci ze strany České odborné společnosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně
následující činnosti:
·
·
·
·

Koordinační středisko medicíny katastrof (dále jen
KSM) zajišťuje monitorování a evidenci informací
o probíhajících
mimořádných
událostech
a
katastrofách v ČR i ve světě a jejich řešení, evidenci
členů
Traumateamu
ČR,
udržování
jejich
připravenosti a akceschopnosti, evidenci materiálně
technického vybavení Traumateamu ČR, včetně jeho
organizačního zabezpečení, evidenci nestátních
neziskových organizací a jednotlivců v ČR, kteří
mohou poskytnout pomoc na vyžádání v oblasti
KSM na celostátní nebo mezinárodní úrovni,
přípravu školících materiálů a pravidelná školení
členů
Traumateamu
ČR,
včetně
přípravy
potencionálních zájemců o účast v Traumateamu ČR
v koordinaci činnosti Systému psychosociální
intervenční služby (dále jen SPIS) v resortu

monitorování a evidenci informací o MU a
katastrofách v ČR i ve světě,
organizační a materiálně technické zabezpečení
TT ČR,
zajištění a koordinaci poskytování systému SPIS,
spolupráci se sektorem neziskových nevládních
organizací pro potřeby zajištění úkolů resortu
zdravotnictví v oblasti medicíny katastrof.
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odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny
katastrof ČLS J. E. Purkyně následující činnosti:

zdravotnictví
na
celostátní
úrovni,
evidenci
odborníků pro poskytování SPIS a koordinaci jejich
vzdělávání, správu webového portálu SPIS.

·

Traumateam ČR v rámci zajištění humanitární
pomoci poskytované do zahraničí a zapojování České
republiky (dále jen ČR) do mezinárodních
záchranných operací realizuje mezinárodní závazky
ČR v rámci Evropské unie, Organizace spojených
národů a Severoatlantické aliance v ochraně proti
živelním a jiným katastrofám.

·

3. MONITOROVÁNÍ A EVIDENCE
INFORMACÍ O MU A
KATASTROFÁCH V ČR I VE SVĚTĚ
·

Koordinační středisko Medicíny katastrof (KS
MEKA) zajišťuje na centrální úrovni a úzké
spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizového řízení
MZ ČR a při odborné garanci ze strany České

·

Monitorování a evidence informací o proběhlých
a probíhajících mimořádných událostech (MU)
a katastrofách doma, i ve světě a jejich řešení,
včetně evidence odborných doporučení pro
řešení těchto MU je zajištěna:
založením domény www.ksmeka.cz (Obr. 1),
odkazující na nově vytvořený webový systém
monitorující MU ve světě i v ČR s ukládáním
významných zdrojů k evidenci i pro následné
analýzy, včetně nastavení modulů pro sledování
mediálního
zpravodajství
a vytvoření
specifického monitoringu pro jednotlivé události
v budoucnu,
odběrem vybraných odborných časopisů z oblasti
medicíny katastrof,
pořízením vybrané literatury z oblasti medicíny
katastrof.

Obr. 1: Webový portál KS MEKA
·

·

registrací managementu Traumateamu ČR a
zástupců KS MEKA FN Brno ve vybraných
informačních zdrojích a systémech pro přístup
k informacím o koordinaci humanitární pomoci
v případě katastrof velkého rozsahu, kde je
potřebná mezinárodní pomoc – např. Úřad OSN
pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA), Společné výzkumné středisko Evropské
komise (JRC) apod.,
členstvím pro vybrané členy TT ČR ve WADEM
(World Association for disaster and emergency
medicine – Mezinárodní organizace pro
medicínu katastrof),

jejich průběhu a výsledného řešení. Závěry a
vyhodnocení z jednotlivých MU a katastrof jsou
zpracovávány
a
uloženy
na
KS
MEKA
k praktickému využití v případě nasazení TT ČR
v rámci humanitární pomoci.
Informační systém obr. 2 slouží dále k monitorování
rozsahu a charakteru MU a katastrof a ke sledování
klimatických podmínek a bezpečnostní situace
v místě MU nebo katastrofy. Z praktického hlediska
jsou tyto informace taktéž využitelné při eventuálním
nasazení TT ČR na humanitární misi.
Přístup managementu TT ČR a zástupců KS MEKA
k tomuto portálu je zajištěn bezplatně a výstupní
informace jsou využity pouze pro potřebu KS MEKA
a TT ČR.

Webový portál k monitorování MU v ČR a ve světě
slouží k informacím o probíhajících a proběhlých
MU a katastrofách především ve světě a ke sledování
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Obr. 2: Disaster monitoring

4. ORGANIZAČNÍ A MATERIÁLNĚ
TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
TRAUMATEAMU ČR
Jedná se o získávání validních podkladů pro
rozhodnutí o možnosti nasazení TT ČR, analýza a
hodnocení rizik v cílové oblasti, návrh potřebného
vybavení týmu s ohledem na převládající charakter
postižení, informace o potřebném doplňujícím,
speciálním vybavení:
·
·

·

pravidelné zkoušky svolávání členů TT ČR v IS
EMOFF prostřednictvím zasílání SMS zpráv (obr. 3).
Evidence materiálně technického vybavení TT ČR
v IS EMOFF
·

spolupráce s MV – GŘ HZS ČR - sledování MU
ve světě, analýza rizik,
rozhodnutí o nasazení TT ČR buď jako modulu
č. 7 nebo modulu č. 8 (dle Věstníku EU).

·
·

Evidence členů TT ČR – kontinuální sledování
připravenosti a akceschopnosti členů TT ČR:
registrační karty členů TT ČR v IS EMOFF,
pravidelná aktualizace se provádí 1x měsíčně,
vytvoření personálního obsazení jednotlivých
pozic v TT ČR při výjezdu pro dané období
s ohledem na složení týmu podle charakteru a
typu MU či katastrofy v IS EMOFF.

·
·

Zajištění pohotovosti a svolávání členů TT ČR
prostřednictvím IS EMOFF ve FN Brno:

·

·
·

·

·

určuje pravidelně každý měsíc rozpis jmen a
funkcí cca 20 členů TT ČR, kteří drží pohotovost
v daný měsíc pro případ výjezdu, přičemž
členové TT ČR jsou o této skutečnosti
informování SMS s využitím IS EMOFF),
seznámení s procesem svolávání v IS EMOFF

registrace členů TT ČR v IS EMOFF a
aktualizace těchto údajů v případě personálních
či osobních změn členů TT ČR,
rozdělení členů TT ČR do jednotlivých směn,
informace o zástupech (vedoucí lékař TT ČR
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veškeré materiálně technické vybavení (oblečení,
operační nástroje, spotřební materiál, investiční
vybavení a transportní bedny) pro činnost TT ČR
je evidováno v IS EMOFF,
za evidenci zodpovídá Koordinátor KS MEKA,
tento materiál je také sledován v rámci interní
evidence v přehledových excelovských tabulkách
(včetně fotografií materiálu), také je zpracován
dokument Materiálně technické zabezpečení
obsahující informace o veškerém materiálně
technickém vybavení pro činnost TT ČR,
rovněž je veden v Inventární sestavě KS MEKA,
probíhají pravidelné čtvrtletní aktualizace této
inventární sestavy a také kontroly vedení
materiálu v daném nákladovém středisku,
v případě povolání TT ČR bude vedoucí lékař
TT ČR a Koordinátor KS MEKA ve spojení se
zástupci GŘ HZS a HZS HmP ve Zbirohu za
účelem upřesnění informací k nasazovanému
materiálu dle modulu 7 nebo 8.
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Obr. 3: IS EMOFF
SPISu (odborníků na
koordinátorů SPISu).

5. KOORDINAČNÍ STŘEDISKO
MEDICÍNY KATASTROF – KURZY

·

KS MEKA organizuje i pravidelné kurzy. Náplně
organizovaných kurzů:
·
·

·

·
·

·
·

členění
a
charakter
MU,
katastrof
a
teroristických akcí
odborná
a
urgentní
specializovaná
traumatologická péče za mimořádných událostí
v polních podmínkách
právní, organizační a bezpečnostní požadavky na
činnost
specialistů
během
mezinárodních
humanitárních misí
psychosociální podpora při mezinárodních
misích
humanitární pomoc v různých oblastech se
zaměřením na zvláštnosti etnik a náboženského
vyznání
praktický nácvik rozvinutí TT ČR při vytváření
polní nemocnice
nácvik součinnosti TT ČR s jednotkou USAR
ČR

Koordinace a zajišťování
psychosociální intervenční
SPIS) na centrální úrovni
-

·

·

·

6. ZAJIŠTĚNÍ A KOORDINACE
POSKYTOVÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ
INTERVENČNÍ SLUŽBY
V REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ
(SPIS)

·
·

Koordinační středisko MEKA také zastřešuje
poskytování Systému psychosociální intervenční
služby (SPIS) v rezortu zdravotnictví. Jedná se
zejména o přípravu odborníků pro poskytování

·
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duševní

zdraví,

peerů,

činnosti Systému
služby (dále jen

Příprava
odborníků
pro
poskytování
psychosociální
intervenční
služby (tj.
zejména odborníků na duševní zdraví, peerů,
koordinátorů SPISu)
Koordinace vzdělávání odborníků pro
činnost v rámci SPISu
Evidence
odborníků
pro
poskytování
psychosociální intervenční služby

Zajišťování koncepčního rozvoje SPISu a jeho
začleňování
do
ochrany
obyvatelstva
a
mezinárodní humanitární pomoci
Garanci za zajištění odborné úrovně peerů a
krajských koordinátorů pro celé území ČR nese
AZZS a Česká společnost urgentní medicíny
a medicíny katastrof, která navrhuje odborné
garanty-psychology a krajské koordinátory
Odborní garanti jsou dva jeden pro Čechy a
druhý pro Moravu
V každém kraji působí jeden krajský koordinátor
Činnost krajského koordinátora je centrálně
řízena
Střediskem
medicíny
katastrof
při Fakultní nemocnici Brno, které spolupracuje
s Českou
společností
urgentní
medicíny
a medicíny katastrof
Středisko medicíny katastrof při Fakultní
nemocnici Brno je správcem webového portálu
SPIS (Obr. 4) zodpovídá za aktualizaci a vede
evidenci krajských koordinátorů
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Obr. 4: Webový portál SPIS

8. INFORMACE O AUTOROVI

7. POUŽITÉ ZDROJE
[KS MEKA 2011] KORDINAČNÍ STŘEDISKO
MEDICÍNY KAT ASTROF. Statut KS MEKA
[online]. [2011] [cit.2013/10/11]. Dostupné
z http://www.ksmeka.cz

Mgr.
Renata
Valentová,
koordinátor KS MEKA FN Brno.
Zkušenosti v oblasti budování
krizového řízení ve FN Brno, do
roku
2012
vedoucí
Odboru
bezpečnosti a krizového řízení FN
Brno.
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Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku
Martina Vitková, Martin Žiak
Falck Záchranná a.s., Edukačné a tréningové centrum, Bačíkova 7, 04 001 Košice, Slovensko
vitkova@falck-zachranna.sk, ziak@falck-zachranna.sk

ABSTRAKT
Autori prezentujú skúsenosti z oblasti vzdelávania a tréningu zdravotníckych pracovníkov,
lekárov, záchranárov a vodičov záchrannej zdravotnej služby spoločnosti Falck Záchranná
v Edukačnom tréningovom centre (ďalej len ETC). Edukačné aktivity smerujú k unifikácii
štandardných medicínskych postupov, iniciačné (štartovacie) tréningové aktivity pri nástupe
zamestnanca do pracovného pomeru, kontinuálne vzdelávanie zamestnancov, teoretické,
praktické, vyhodnocovaciu činnosť a iné. Základom odborného vzdelávania posádok na
staniciach sú nozologické jednotky. Hlavným cieľom ETC je dosiahnuť v odbornej
a organizačnej oblasti kvalitatívnu úroveň poskytovaných záchranárskych služieb porovnateľnú
s úrovňou vyspelých krajín Európy a unifikácia postupov. Autori prezentujú návrh spracovania
výučby a praktického tréningu pri nehodách s hromadným postihnutím osôb (NHPO).
Nehoda s hromadným postihnutím osôb je každá udalosť, kde počet osôb so závažným
ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac.
Vysvetľujú postupy pri riešení NHPO, činnosť a zaradenie jednotlivých posádok záchrannej
zdravotnej služby na mieste nešťastia, použitie triediacej karty, evidenčných listov a zásady
spolupráce s jednotlivými zložkami integrovaného záchranného systému (IZS). Autori
prezentujú návrh a skúsenosti pri vzdelávaní a tréningu témy NHPO, ktorá je rozpracovaná
podľa štandardnej štruktúry. Ponúka pohľad na tému NHPO prostredníctvom prezentácie,
textovej formy k získaniu základných poznatkov o danej téme, modelovej situácie NHPO
s praktickým využitím modelov a záverečným testom k hodnoteniu získaných informácii o danej
téme. Poukazujú na variabilitu NHPO a nemožnosť vytvorenia presne definovaných postupov a
algoritmov. V rámci činnosti ETC autori vytvorili výučbový štandard v rámci nozologickej
jednotky NHPO. Edukácia NHPO poskytuje reálnejší pohľad záchranárov na riešenie situácií
v teréne, pričom vzniká priestor na diskusiu s množstvom nezodpovedaných otázok
a nejednoznačných odpovedí. Vychádzajúc z doterajších vedomosti a skúsenosti z praxe autori
navrhujú všeobecné odporúčania s možnosťou flexibility v konkrétnych situáciách. Návrh
edukácie témy NHPO autori prezentujú s potencionálnym využitím vzdelávania a tréningu
všetkých zložiek IZS pri riešení NHPO.
Klíčová slova: Edukácia NHPO, tréning NHPO, nozologická jednotka
NHPO bol recenzovaný viacerými odborníkmi
v tejto oblasti a pripravený na implementáciu do
vzdelávacieho procesu.

1. VŠEOBECNÉ VZDELÁVACIE
PRAVIDLÁ NHPO
Systém vzdelávania v spoločnosti Falck Záchranná
a.s. a Edukačné a tréningové centrum, ktoré
systémovo pokrýva sústavné vzdelávanie svojim
interným procesom vzdelávania, pripravili program
implementácie nozologickej jednotky Náhleho
hromadného postihnutia osob (NHPO). Vzdelávanie
je zamerané na pozíciu lekára, záchranára a vodiča
v prednemocničnej
zdravotnej
starostlivosti.
Personálne pokrýva v rámci interného systému
vzdelávania 91 staníc Záchrannej zdravotnej služby.
Nozologická jednotka NHPO bola spracovaná podľa
legislatívneho rámca Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky. Vytvorený edukačný materiál

2. PROCES IMPLEMENTÁCIE NHPO
Nozologická jednotka NHPO bola rozdelená do
viacerých častí.
Prvou časťou bola teoretická rovina, ktorá bola
trénovaná s vedúcimi pracovníkmi v pozícii
supervízorov. Opakovaným tréningom a overením
vedomostí a zručností v tejto problematike bol
proces teoretickej roviny preklopený do praktickej
časti.
Praktická
časť sa stáva neodeliteľnou a
najdôležitejšou súčasťou v tejto problematike. Od
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manažmet vstupu do hniezda, retriáž ranených,
manažment posádok, odsun ranených, komunikáciu
veliteľov, využitie integrovaného záchranného
systému. Hniezdo vytvorili posádky s pomocou
magnetov v podobe posádok, ambulancií, sektorov,
pacientov v farebným označením a ďalších zložiek
IZS na magnetickej tabuli.

roku 2006 bolo v tejto tématike realizovaných
mnoho cvičení na národnej, ale aj medzinárodnej
úrovni. Za dôležité sme považovali unifikovanie
systému a mamažmentu NHPO, jednotnú materiálno
technickú výbavu a štandardizáciu postupu v rámci
možností pri NHPO. Vytvorili sme tak simulované
situácie v podobe stolových cvičení. Stolové
cvičenia prešli viacerými diskusiami na pôde
spoločnosti, na pôde iných odborných inštitúcii,
z ktorých bol vytvorený vzdelávací materiál.

3. „REÁLNE“ NHPO
Samotný program cvičenia v polygónoch bol
navrhnutý na základe požiadaviek z reálnych
skúseností z rôznych cvičení.

Stolové cvičenia NHPO boli prvou prípravnou
zložkou na overenie vedomostí posádok v internom
hodnotení. Realizovali sa na jednotlivých regiónoch
spoločnosti. Tréningom prešli všetci zamestnanci
spoločnosti v pozícii lekára, záchranára, vodiča.
Stolové cvičenie pokračuje v pravidelnom tréningu
na staniciach ZZS v pravidelných intervaloch.

Stanovené ciele:
·

·

Ďalšou fázou praktického tréningu bolo pripraviť
postupne
všetkých
riadiacich
a
vedúcich
zamestnancov na reálnější tréning v prostredí
vojenského výcvikového centra Lešť (VVC). VVC
poskytuje množstvo tréningových polygónov, ktoré
boli opakovane využité pre nácvik NHPO. Na
základe znalostí si mohli posádky prakticky
natrénovať
manažment postupu pri NHPO,
manažment
veliteľských
pozícii, organizáciu
činností pri rôznych situáciách NHPO, organizáciu
v hniezde ranených, komunikáciu s Operačným
strediskom záchrannej zdravotnej služby.

·
·
·

·

Preverenie, overenie získaných a nových
poznatkov pri činnosti veliteľských funkcií
NHPO.
Konfrontácia
navrhnutých
teoretických
postupov so simulovanou realitou.
Nácvik postupu a čiastkových činnosti v mieste
zásahu pri NHPO.
Cibrenie techník triage, a nácvik systematického
postupu prvej posádky ZZS pri NHPO.
Nácvik komunikačných zručnosti s autentickým
operátorom Krajského operačného strediska
(KOS) pri NHPO (technika METHANE).
Overenie „osobnostnej“ typológie a vodcovstva
pri riadení situácie mimoriadnej udalosti.

4. VYHODNOTENIE

Tréningu
v
„reálnych“
podmienkach
VVC
predchádzala edukačná zložka, ktorá bola zameraná
priamo na pracovné skupiny s témou NHPO.
Zameranie pracovnej skupiny bolo výlučne
venované príprave na cvičenie. Pracovná skupina
„Veliteľské funkcie“ ponúka účastníkom priestor
na nácvik komunikácie pri NHPO, povinnosti
jednotlivých veliteľov. Účastníci obdržali pri
tréningu jednoduché handouty, ktoré majú prispieť
k rýchlejšej orientácii a zameraniu komunikácie a
činností veliteľov.

V rámci úvodom stanovených cieľov môžeme
skonštatovať, že trénig má zásadný význam na
proces implementácie navrhovaných procesov pri
NHPO v spoločnosti.
Snaha o zorganizovanie, takejto aktivity bola vysoko
pozitívne hodnotená zo strany našich zúčastnených
zamestnancov, ale rovnako tak aj na externej báze
(OS ZZS, iný prevádzkovatelia, ASR).
Medzi slabšie stránky sa radí slabá schopnosť
transformovať
poznatky
z teoretickej
časti
nozologickej jednotku NHPO ako aj z nácviku na
modeloch
(Hračky)
do
praktickej
činnosti
o zásadách a postupe posádky ZZS pri NHPO
(hlavne RLP). Priniesla obraz, že „reálne cvičenie
má opodstatnenie.

Pracovná skupina „ Triediaca karta“ bola
zameraná na detailné zapisovanie všetkých kritérii.
Pracovná
skupina
„Komunikácia
s KOS“
v spolupráci s Operačným strediskom Záchrannej
zdravotnej služby Slovenskej republiky mali
možnosť trénovať komunikáciu a ovládanie rádiovej
siete s využitím pre Integrovaný záchranný systém.

Dopracovanie materiálov k návrhu metodického
usmernenia o NHPO, na tému manažment práce
v hniezde ranených a odsun z hniezda zranených sa
radí ako nutný krok.

Pracovná skupina „Organizácia činnosti – hračky“
pripravila účastníkom možnosť stolového cvičenia
v rôznych modelových situáciach NHPO ako
dopravná nehoda na dialnici, dopravná nehoda na
železničnom
priecestí, dopravná nehoda na
neprístupnej komunikácii s obmezením prístupu
z oboch strán cesty (skala, rieka) dopravná nehoda
v tuneli.

Je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť pri
edukácií lekárskeho personálu v činnosti posádky
ZZS pri NHPO.
Pokračovať v nastolenom trende a prostredníctvom
SSUMaMK apelovať na prijatie metodického
usmernenia.

Pracovná skupina „Hniezdo ranených“ ponúkla
priestor pre vytvorenie hniezda, rozloženie sektorov,
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5. ZÁVER

v Spojených Arabských Emirátoch a Kazachstane.
Aktívne vyučuje na Slovenskej zdravotníckej
univerzite v Banskej Bystrici v odbore urgentná
zdravotná starostlivosť.

Cvičenia vo VVC sú prostredníctvom plánu
Edukačného a tréningového centra realizované
dvakrát ročne, kde sa postupne obmieňajú všetci
zamestnaci jednotlivých regiónov. Vzhľadom
k pomeru vynaložených finančných prostriedkov /
počet ľudí / odborný benefit, sa javí ako maximálne
opodstatnené v podobných aktivitách pokračovať
a rozvíjať ich.

Mgr. Martina Vitková, Vedúca
Edukačného a tréningového centra a
supervízorov vo Falck Záchranná
a.s. V rokoch 2001 až 2005 pôsobila
ako
občiansky
zamestnanec
Leteckej
vojenske
nemocncie
Košice, kde pôsobila v poľnej
nemocnici ako „first responder“. Od
roku 2008 pôsobí v Edukačnom trénigovom centre
ako vedúca a supervízor so zameraním na
vzdelávanie a tréning v oblasti urgentnej medicíny a
medicíny katastrof . Aktívne vyučuje študentov na
Fakulte zdravotníckych odborných štúdii Prešovskej
univerzity.

6. INFORMÁCIE O AUTOROCH
Bc. Martin Žiak, Hlavný záchranár
spoločnosti Falck Záchranná a.s.
V ZZS pôsobí od roku 1999. Od
roku 2006 pôsobil ako regionálny
záchranár a tréningový supervízor
v regióne Martin. Zúčastnil aktívne
viacerých zahraničných projektov
zameraných na vzdelávanie a tréning
v oblasti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
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