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ZOS běžný provoz 

4 pracoviště call taker 
2 pracoviště disepečer 

Dvoustupňové řízení  



ZOS  rozdělení při MU 



Komunikace při MU 
Oddělení komunikace výjezdových skupin  řešících MU od  

běžného provozu   otevřený kanál MATRA 211 
 
Hromadná SMS všem výjezdovým skupinám ve službě 

oznamující vznik a ukončení MU 
 
Omezení komunikace mezi výjezdovými skupinami v 

běžném provozu a ZOS během MU  
Omezení komunikace mezi ZOS a cílovými ZZ ( oznamování 

dojezdu do ZZ) 
Omezení zajišťování sekundárních transportů mimo 

sekundární transporty N1  



Vybavení pro MU 
 Vozy pro MU 

 

vůz IVECO Daily 4x4 se speciální zástavbou 
5x lékový box 
5x obvazový box 
1x resuscitační box 
1x nafukovací stan 4x5 m 
1x elektrocentrála 5,5 kW 
OOPP pro zasahující zdravotnický personál 
dokumentaci, PC, spojové prostředky pro zdravotnického velitele zásahu 
kompletní vybavení setu MU 
 



Pokrytí Jihočeského kraje vozy MU 



Check list  
vedoucí 
zdravotnické 
složky MU 
 



Check list ZOS 



Varvažov 2014 
 22. května 2014 ve 22:46  čas T 

 

 Zdravotnický dozor školy v přírodě v obci  Varvažov 
oznamuje hromadný výskyt zvracení a průjmů dětí  ve 
věku 7-11 let a dospělých 

 Celkový počet postižených zdravotník odhaduje na asi 
90 postižených ze 120 přítomných dětí a 
pedagogického dozoru 

 Na základě vstupní informace vyhlašuje ZOS 
mimořádnou událost 

 



MU Varvažov 



Mimořádná událost 

 III. Stupeň MU 

 došlo k postižení zdraví u 
cca 100 osob 

 likvidace zdravotních 
následků hromadného 
postižení zdraví si vyžádá 
současné nasazení všech 
dostupných sil a 
prostředků kraje a povolání 
záloh,  

 

 II. Stupeň MU 

 došlo k postižení zdraví 
maximálně 50 osob 

 likvidace zdravotních 
následků hromadného 
postižení zdraví si vyžádá 
současné nasazení sil a 
prostředků z více či všech 
výjezdových základen ZZS 
v oblasti, a jen výjimečně 
povolání záloh,  

 



Varvažov 2014 
 Na místo vyslány výjezdové skupiny z oblasti Písek 
 22:48 (T+2min.)  výjezd RZP Čimelice   
 22: 48 ( T+2min.) výjezd RV Písek 
  
 22:59 (T+13 min.)ZOS informuje ředitele ZZSJČK o MU 

 Nařizuje: 
 Aktivaci lékaře na příslužbě k zajištění  RV posádky pro oblast 

Tábora ( v době vzniku MU sloužil jako  lékař RV Tábor) 
 Vyslání vozu pro MU Tábor   
 Vyžádání spolupráce s KHS, zajištění dopravy lékaře KHS na místo 

události 
 Vyžádání spolupráce s infekčním oddělením Nemocnice České 

Budějovice  a zajištění dopravy primáře oddělení na místo události 
 
 
 

 

 



Varvažov 2014 

 Oznámení  MU složkám IZS 

 22: 52 (T+4 min.) oznámení MU  HZS ( prověření možnosti 
vyslání autobusu pro hromadný odsun z místa) 

 22:58 (T+12 min.) oznámení MU dispečinku PČR  

 23:08 (T+22 min.) informován primář infekčního oddělení 

 23:12 (T+26 min.) informován zástupce KHS… krizové 
řízení 

 23: 14 (T+28 min.) kontaktován lékař epidemiolog KHS 

   ( telefonát 10:33 min. )  

 



Varvažov 2014 
 23:08  (T+20 min.) RZP Čimelice na místě 

 23:12  (T+26 min.) RV Písek na místě  

 23:14  (T+28 min.) První situační hlášení  lékaře RV 

 Dle prvního hlášení lékaře je pravděpodobný počet 
postižených  40 až 50. Závažnost stavu postižených 
neověřena. 

 



Varvažov 2014 
 23:15- 00:03 (T+29 až +77 min.) 
 Na místě  jeden lékař a 3 NLZP  
 Soustřeďují postižené ( 42 dětí) do jídelny 
 Třídí postižené do 3 skupin 

 13 pacientů vyžadující okamžitou intervenci, zahájení 
parenterální rehydratace, v indikovaných případech podání 
antiemetika 

 17 pacientů vyžadující observaci, v indikovaných případech 
podání antiemetika 

 12 pacientů s minimálními obtížemi, bez terapie, s možností 
dozoru nezdravotníků 

 K třídění a identifikaci pacientů nejsou používány třídící a 
identifikační karty 

 Na místě jsou k dispozici jmenné seznamy a je možné u 
každého pacienta  vyplnit záznam o výjezdu  

 
 



Varvažov 2014 
 23:30 -00:10 (T+44  až +84 min.)  
 ZOS informuje kontaktní místa nemocnic a získává 

informace o aktuální lůžkové kapacitě ( celkem 56 lůžek) 
 ZOS kontaktuje smluvní dopravní služby a zajišťuje 

připravenost poskytnutí vozů DRNR z oblasti Písek, 
Strakonice, Milevsko  

 Aktivuje vedoucího lékaře  k zajištění lékaře do výjezdové 
skupiny v Písku 

 Informuje zástupce vedoucího lékaře Písku o MU. Lékař se 
rozhodl vyjet na místo MU i bez požadavku ZOS 

 ZOS cestou HZS zajišťuje dopravu nezávadné vody na 
místo MU (nařízení  primáře infekčního oddělení) 



Varvažov 2014 
 00:03(T+77 min.) vůz  MU na místě, MUDr Slabý  

 přebírá řízení MU na místě 

 00:10 (T+84 min.) ZOS informuje vedoucího  lékaře o lůžkových 
kapacitách okolních nemocnic  

 Vedoucí lékař rozhoduje o zahájení odsunu dle závažnosti stavu  

 Vyžaduje vyslání 1x vozu RLP Milevsko, 1x vozu RZP Tábor a 1x 
vozu DRNR Písek 

 0:24 (T+98 min.) zahájen odsun prvních dětí 

 0:50 (T+124 min.) je namístě infektolog a epidemiolog 

 1:16 (T+150 min.) ukončen odsun do nemocnic Písek a Tábor 

 1:18 (T+152 min.) oznamuje vedoucí lékař konec MU 



Varvažov 2014 
 Zátěžová zkouška ZOS 

 

 Během řešení MU ZOS zpracoval 136 radiofonních relací 
a telefonických hovorů souvisejících s MU 

 

 41 událostí v běžném provozu 

 



Varvažov 2014 
 Celkem nasazeno 

 4 lékaři ZZS 

 2 lékaři mimo ZZS – epidemiolog, infektolog 

 4 záchranáři a 4 řidiči- záchranáři 

 2 řidiči DRNR 

  



Varvažov 2014 
 Co se nepovedlo aneb generál po bitvě 
 Obvolávání pracovníků ZZS zatěžuje ZOS, řešením by měl být 

automatizovaný  systém aktivace konkrétní pozice umožňující 
odpověď volaného klávesovou volbou. 

 Na místě nedošlo k ustanovení vedoucího zásahu, do příjezdu Dr 
Slabého nebyl aplikován postup pro řešení MU (check list).  

 Komunikace z místa MU, po prvním hlášení  nikdo ze 
zasahujících zdravotníků nepodal ZOS aktualizovanou situační 
zprávu. 

 Komunikace probíhala převážně s použitím mobilních telefonů, 
kontakt ZOS voláním na linku 155.  Toto narušuje rozdělení  ZOS 
na skupinu pro MU a běžný provoz 

 Kontaktní místa nemocnic jsou v některých případech zřízena 
formálně. Opakovaně byly zaznamenány hovory z nemocnic 
žádající zdlouhavé vysvětlování situace. 



Varvažov 2014 
 Příčina : stafylokoková enterotoxikóza 

 Zdroj identifikován v personálu kuchyně 

 



Varvažov 2014 

Děkuji všem za obětavou pozornost 


