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Úrazová nemocnice v Brně 

11. konference Medicína katastrof, Hradec Králové 27.-28.11.2014 



Madrid 11.3.2004  7.39 hod. 

• 10 výbuchů náloží ve 4 hustě 

obsazených příměstských vlacích 

• 2000 poraněných, 177 mrtvých na místě 

neštěstí, dalších 14 později v nemocnici 





  Záchranné práce 
• 70.000 zdravotníků 

• 291 vozů záchranné služby 

• 200 hasičů 

•  13 skupin psychologů 

• 500 dobrovolníků 

• tisíce dárců krve v nemocnicích i mobilních 

stanicích a  1725 dárců krve v dalších 

regionech Španělska 

• náklady a kompenzace - cca 26.540.544 EUR  



Zdravotnická záchranná služba 

• Dvojí ZZS v Madridě  SAMUR a SUMMA 1-1-2 

• SAMUR na místě za 7 minut po výbuchu, první 

pacient v kritickém stavu odvezen za 23 minut 

• Do 30 min. na všech 4 místech výbuchů 

postaveny stany jako obvaziště, dále na 

stadioně a ve škole 

• Třídění poraněných se neprovádělo  
„je natolik zřejmé, kdo má lehké, těžké nebo kritické 

poranění, že použít indikační systém není nutné“ 

 



Zdravotnická 

záchranná 

 služba 

• Snaha o distribuci do kompetentních nemocnic, ale 

přehled volných lůžek nebyl znám 

• 927 pacientů, z toho 165 se závažným poraněním, 

bylo převezeno do nejméně 15 zdravotnických 

zařízení v Madridu 

• Do 10:17 hod. všichni pacienti odvezeni, často také 

soukromými vozidly nebo taxíky 

 



Záchranné práce v nemocnicích 

• ošetřeno 1430 pacientů, 966 z nich bylo přijato do 

15 veřejných městských nemocnic 

• Všeobecná universitní nemocnice Gregorio Marañón 

1800 lůžek – do 2 hod. uvolněno 161, do 6 h. 438 lůžek 

-  ihned k dispozici 22 operačních sálů 

- uvolněn urgentní příjem (přesun 113 pacientů) 

• Typická vícečetná poranění po výbuchu 

• Psychosociální péče 

• Příbuzní pacientů 



Identifikace obětí 

• Těla a pozůstatky zemřelých shromážděna na 

výstavišti Ifema 

• Během 24 hodin identifikováno 155 z 191 zemřelých 

• 13.3. přesun do márnice, identifikace skončena 15.3. 

• Pomoc psychologů  





Získané zkušenosti 

• Obvaziště pro stabilizaci pacientů – získaný čas 

pro nemocnice 

• 4 nevybuchlé nálože – nebezpečí další exploze 

• Třídění – zbytečný prvek záchranných prací? 

• Distribuce pacientů - přehled o volných lůžkách 

• Většina přeživších neutrpěla kritická poranění 

• Nejbližším nemocnicím hrozí zahlcení pacienty, 

zvláště lehce raněnými 

• Psychosociální péče – identifikace zemřelých  

• Dlouhodobě narušená dopravní infrastruktura 



 

 

• Výuka a výcvik dle katalogu typových činností složek IZS 

•  Energetická bezpečnost a zdravotnictví (black-out) 

•  Připravenost zdravotnictví na vysoce virulentní nákazy  

www.meka-brno.cz 
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Děkuji za pozornost                                 v.neklapilova@unbr.cz 
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