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Vážené kolegyně, kolegové, milí účastníci konference,
stalo se již malou tradicí, že se na konci listopadu v Hradci Králové
setkávají odborníci v oblasti Medicíny katastrof a krizového řízení.
Konference MEKA si postupem času našla díky kvalitě jednotlivých
prezentací a hlavně zájmu účastníků své místo mezi
nejvýznamnějšími konferencemi v oboru. Děkujeme za Vaši přízeň a
spolu dalšími spolupracujícími organizacemi - Fakultou vojenského
zdravotnictví
UO,
Zdravotnickou
záchrannou
službou
Královéhradeckého kraje, Oblastním spolkem ČČK Hradec Králové
a Fakultou informatiky a managementu UHK věříme, že Vám opět
poskytneme možnost seznámit se s kvalitními sděleními uznávaných
odborníků z praxe i akademiků, kteří prezentují široké spektrum
oblastí medicíny katastrof.
Konference MEKA podporuje interdisciplinaritu a předávání
zkušeností napříč celým spektrem tohoto zajímavého a velmi
potřebného oboru. Setkání při příležitosti konference přinášejí
příležitost výměny zkušeností, navázání osobních kontaktů i mezi
odborníky, kteří nemají jinak možnost ke vzájemnému setkání.
Vážíme si, že konference umožňuje prezentovat zkušenosti i ze
Slovenska a rozšiřovat tak náš obzor o další pohled na tuto
odbornou problematiku.
Setkávání a výměnu zkušeností vidíme jako největší přínos a příslib
do budoucnosti. Konference přinášející živá témata je inspirací pro
stálé zlepšování nejen přípravy, ale i vlastní činnosti prvků krizového
řízení při zvládání mimořádných událostí.
Věříme, že i z letošního, 11. ročníku konference, si odnesete nové
zkušenosti a hezké vzpomínky na krásné město Hradec Králové.

Za organizační výbor konference
Ing. Karel Antoš, Ph.D.
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ABSTRAKT
Členové Bio Hazard Týmu (BHT) Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje mají k dispozici pouze zapůjčený bivak. Tento typ biovaku
je přetlakový a pro převoz vysoce infekčního pacienta je podle zásad
biologické bezpečnosti zcela nevhodný. Z uvedeného důvodu hodláme
v roce 2015 zabezpečit pro BHT nový po všech stránkách vyhovující
transportní izolační prostředek osob (TIPO). Na trhu v České republice
není v současné době TIPO, který by splňoval naše požadavky.
Aby bylo možné stanovit a ověřit konkrétní technické a operační požadavky
na TIPO bylo přistoupeno k první sérii testů dostupných TIPO k ověření
jejich vlastností zabezpečit vhodné mikroklima pro pacienty se zvýšenou
teplotou, jako průvodního jevu infekčního onemocnění. TIPO byly
podrobeny testu s probandy simulujících pacienty s rektální teplotou
+38,5°C umístěných do tří typů TIPO (jeden s přetlakovým a dva
s podtlakovým režimen). Testy byly realizovány v tepelné komoře Státního
ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i (SÚJCHBO) jako
součást výzkumného projektu MV ČR VF 20112015013, kapitola E.
Rozhodujícím parametrem TIPO pro vytváření vhodného mikroklimatu je
účinnost ventilace vnitřního prostoru TIPO s bezpečným podtlakem
k odvádění vlhkosti a zabezpečování ochlazovacího účinku pacientů
s horečkou. Byl sledován průběh rektální teploty a srdeční frekvence
probandů umístěných v TIPO, vlhkost, teplota a podtlak v TIPO během
nucené ventilace.
V prezentaci budou sdíleny poznatky, které budou základem pro zpracování
odůvodněných požadavků na parametry TIPO pro bezpečnou přepravu a
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dočasnou izolaci pacientů s VNN a s ohledem i na biologickou bezpečnost
členů BHT.
Klíčová slova: Transportní izolační prostředek osob, TIPO, SÚJCHBO,
Bio Hazard Tým, BHT, ZZSP
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Biologický test pro detekci
toxických látek ve vodě - letální test
toxicity s kvasinkami
Saccharomyces cerevisiae
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
Nový biologický test toxicity je založen na sledování změn viability kvasinek
Saccharomyces cerevisiae v toxickém prostředí. Viabilita (poměr počtu
živých a mrtvých kvasinek) se zjišťuje mikroskopicky po obarvení mrtvých
buněk methylenovou modří. Test byl ověřen na deseti látkách s odlišným
mechanizmem toxického účinku a výsledky byly porovnány se standardními
testy založenými na inhibici pohyblivosti Daphnia magna (ČSN EN ISO
6341) a inhibici bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri (ČSN EN ISO
11348-2). Letální test je expresní metoda vyvinutá primárně pro polní
podmínky. Je vhodný 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 cca 120 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 vody, viabilita, kvasinky
S. cerevisiae
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Úskalí zřizování (bio)hazard týmů
ZZS v souvislosti s aktuálním
právním prostředím
Václav Fišer
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.,
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno-Bohunice
fiser.vaclav@zzsjmk.cz, fiservaclav@seznam.cz

ABSTRAKT
V posledních dvou letech zažíváme na úseku krizové připravenosti
zdravotnictví významnou aktivitu podnícenou dvěma impulzy. Prvním je
zákon o zdravotnické záchranné službě a druhým implementace
mezinárodních zdravotnických předpisů. Oba se setkávají v rámci
integrovaného záchranného a ochrany obyvatelstva. Na této bázi se
zdravotnictví zřetelně rýsuje jako snad i klíčový sektor bezpečnostního
systému státu. V tomto spojení se navenek zatím výrazně neprojevuje,
nicméně to neznamená jeho nečinnost. Jednou z viditelných aktivit, letos
výrazně motivovanou africkou epidemií eboly, je zřizování a příprava tak
zvaných (bio)hazard týmů při zdravotnických záchranných službách krajů.
V příspěvku je odborné veřejnosti podána informace, na čem je tato aktivita
postavena, jak v rámci zajišťování bezpečnosti spojuje ochranu obyvatelstva
s ochranou veřejného zdraví a také čím je tato aktivita v současném
právním prostředí limitována.
Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, biohazard, zdravotnická záchranná
služba, ochrana veřejného zdraví

ABSTRACT
During last two years an important activity had occurred in the sphere of
emergency preparedness of the health sector. This activity was motivated by
4
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two following impulses: The first of them is the Emergency Medical Service
Law, the second - the implementation of international health care rules. The
both impulses meet each other in the framework of the Integrated Rescue
System and the civil protection system. On this basis, the health sector
seems to be the key element of the national security system. To this moment,
the health sector does not show like this on the surface, it does not mean
however its inactivity. One of its visible activities was arranging and
preparation of so-called bio-hazard teams at regional Emergency Medical
Services. This activity was significantly motivated by the African Ebola
epidemics this year. This paper informed about the basis of this activity, its
connection of the civil protection and the public health protection and its
legislative limits.
Key words: civil protection, biohazard, Emergency Medical Service, public
health protection

1. ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANA VEŘEJNÉHO
ZDRAVÍ V OCHRANĚ OBYVATELSTVA
Ve smyslu anotace je třeba nejprve krátce vysvětlit, v čem je podstata
současné aktivity většiny poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
krajů ke zřizování tzv. „biohazard týmů“? Je jakousi spojnicí mezi ochranou
obyvatelstva v kompetenční působnosti Ministerstva vnitra a ochranou
veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví v rámci
zajišťování úkolů krizové připravenosti zdravotnickými záchrannými
službami krajů. Velmi stručně řečeno – zdrojem úvahy je několik zcela
nepominutelných skutečností. Především platí, že jedním z principů
bezpečnosti ve smyslu platné „Bezpečnostní strategie České republiky“ ze
dne 8. září 2011 je ochrana života a zdraví. Ve spojení s „Listinou
základních práv a svobod“ je pak (bohužel nikoli explicitně) ochrana zdraví
(a tedy i života) deklarována jako životní bezpečnostní zájem a proto i
prioritní předmět bezpečnostní politiky ČR.
Občané se v běžném životě s ochranou zdraví a života nejčastěji či
nejpřirozeněji setkávají prostřednictvím interakce se subjekty systému
zdravotnictví, ať už jde o „praktického doktora“, „záchranku“, „nemocnice“
nebo příslušné úřady orgánů ochrany veřejného zdraví – „hygienické
stanice“. O bezpečnostním rozměru systému péče o zdraví při tom
neuvažují. Proč o něm tedy hovořit a jak se kudy dostaneme k ochraně
obyvatelstva? Například při různých tzv. mimořádných událostech, při
kterých dochází k hromadnému ohrožení a postižení zdraví, ve smyslu
5
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definování pojmu mimořádná událost v zákoně o integrovaném záchranném
systému („IZS“). V takových případech je zpravidla nezbytné aktivovat
kromě poskytovatelů zdravotních služeb, svou činností na sebe navazujících
ve zdravotnickém záchranném řetězci, i další části systému adekvátní
záchranné reakce v rámci IZS.
Tento systém je ale laikům bez ohledu na existenci příslušného zákona
někdy obtížné správně vysvětlit. Ze zákona je totiž definován jako soubor
pravidel ke koordinaci společné činnosti právnických osob – složek – pod
společným velení za účelem omezení dopadů mimořádných událostí na
obyvatelstvo. Tedy rámcově – za účelem ochrany obyvatelstva. Jednou ze
základních složek IZS jsou i zdravotnické záchranné služby krajů. IZS tedy
není institucí a netvoří jej ani žádná ze zapojených složek, přestože jedna
z deklarovaných základních (Hasičský záchranný sbor ČR) je pověřena
řekněme správou oněch pravidel. Současně také platí (a je to zdůrazněno
„Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“),
že ochrana obyvatelstva je v celé komplexnosti jedním ze základních pilířů
systému bezpečnosti ČR. V oné komplexnosti je ochrana obyvatelstva
charakterizována jako široká multirezortní disciplína, soubor činností a
úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících
fyzických osob a také občanů. Mimo jiné jako plánování, organizování a
výkon činností za účelem zajištění připravenosti na řešení následků
mimořádných událostí, zvláště postihujících zdraví a životy obyvatel.
Do této kategorie pak spadají případy ohrožení veřejného zdraví
výskytem, i jednotlivým, vysoce nebezpečných infekčních nemocí, které
jsou samy o sobě pokládány za mimořádné události (charakterizováno
v MZP(2005)). Na tomto místě je již zřetelně vidět onen poukazovaný
průnik ochrany obyvatelstva v obecné gesční působnosti Ministerstva vnitra
se zdravotnictvím v působnosti Ministerstva zdravotnictví. Současně je ale
právě zde nezbytné poukázat, že zdrojem označení výskytu vysoce
nebezpečné nemoci (dále jen „VNN“) mimořádnou událostí (dále jen
„MU“) není zákon o IZS, ale dokumenty ochrany veřejného zdraví návazně
na mezinárodní zdravotní předpisy. Proto také nelze při hledání způsobu
řešení této MU vycházet á-priori ze zákona o IZS, ale především ze zákona
o ochraně veřejného zdraví a zde upravených kompetencí orgánů ochrany
veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“).
Je přitom zapotřebí také dodat, že OOVZ (především Ministerstvo
zdravotnictví a krajské hygienické stanice) nejsou zdravotnickými
zařízeními – poskytovateli zdravotních služeb a součástmi zdravotnického
záchranného řetězce, ale správními úřady. Jsou tak sice významným
6
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prvkem systému ochrany obyvatelstva zajišťujícího reakci státu na ohrožení
zdraví biologického charakteru, nicméně bez k tomu potřebné vlastní
kapacity medicínské a transportní nejsou poskytovatelem zdravotních
služeb.
A jak tedy spojuje zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) ochranu
obyvatelstva s ochranou veřejného zdraví, jestliže jsou spolu de facto již
spojeny? Prostřednictvím své působnosti podle zákona o ZZS. Tou je totiž
vedle poskytování přednemocniční neodkladné péče také plnění dalších
úkolů v IZS a v krizovém řízení. Vzhledem k povaze účelu ZZS tedy
rámcově především úkolů v ochraně obyvatelstva. Konkrétně pro případ
podezření či potvrzeného výskytu VNN se proto poskytovatelé ZZS snaží
připravit na očekávanou činnost a vytvářet (či alespoň zjišťovat) kapacitu
pro adekvátní ošetření a transport postižené osoby v režimu vysokého
stupně ochrany (veřejného zdraví obyvatelstva) před rozšířením nákazy,
kterou vzhledem k pozici správního úřadu nemohou provádět orgány
ochrany veřejného zdraví (viz výše) a vzhledem k provádění související
zdravotní/l péče ji nemůže provádět jiná složka IZS.
Za kapitolou si nyní můžeme k tématu učinit malé shrnutí:
•
•
•
•

výskyt i podezření na VNN je MU - na úseku veřejného zdraví,
koordinované řešení následků MU zapojenými složkami dle svých
působností = provádění ochrany obyvatelstva = IZS,
řízení řešení MU s VNN je kompetencí OOVZ, které jsou ze zákona
vyjmenovanou ostatní složkou IZS,
jako zdravotnická základní složka IZS se budou na řešení MU s VNN
podílet především ZZS příslušného kraje.

2. MEZINÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY (2005) A
IMPLEMENTACE
Zatím bylo něco málo řečeno k tomu, že výskyt VNN je MU, že ochrana
veřejného zdraví před rozšířením takové nemoci musí být nazírána jako
součást obecného systému ochrany obyvatelstva před dopady MU a že
gesční odpovědnost za připravenost příslušné části systému náleží
Ministerstvu zdravotnictví, vedle rámcové odpovědnosti za ochranu
obyvatelstva Ministerstva vnitra. Padla také zmínka o tom, že výkon
zajištění ochrany obyvatelstva před šířením VNN (a samozřejmě zajištění
adekvátní péče o nemocného) je očekáván od součinnosti zdravotnické
záchranné služby (dále jen „ZZS“) s vytypovanými nemocnicemi
(s adekvátně vybavenými infekčními pracovišti) za řízení příslušným
7
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OOVZ, a že (přinejmenším) ZZS se na očekávanou situaci snaží připravit.
Jaká však existuje pro tuto aktivitu ZZS právní opora?
Donedávna byl výskyt (uvažovaných) VNN spojován s použitím
biologických zbraní za válečného konfliktu nebo při teroristickém útoku. Po
událostech v roce 2001 zejména s mezinárodním terorismem za použití tzv.
„CBRN“ prostředků (chemických, biologických, radiačních a nukleárních).
I u nás panovaly v oblasti biologických ohrožení obavy (naštěstí jen obavy)
ze záměrného šíření antraxu, tehdy realizovaného „bioterorismu“. Pro
praktický život ale toto zjednodušení nelze přijmout a pro odmítnutí jsou
velmi dobré důvody. Bez dalšího rozvíjení snad stačí poznamenat jen
SARS, ptačí chřipka, prasečí chřipka … až po současnou epidemii eboly
v Africe. Tyto nemoci mají i bez spojení s úmyslným šířením velmi ničivý
potenciál vůči fungování civilizace, v níž žijeme.
Nebezpečí z podcenění závažnosti výskytu jiných než vytypovaných
„bojových“ biologických patogenů jsou si epidemiologové a OOVZ velmi
dobře vědomi. V souladu s platnou Bezpečnostní strategií ČR (čl. 76:
V případě výskytu a šíření infekčních onemocnění s pandemickým
potenciálem vláda na národní úrovni přijímá adekvátní preventivní i
represivní protiepidemická opatření a vytváří podmínky pro poskytování
zdravotní péče. Orgány ochrany veřejného zdraví zajistí rychlou a validní
výměnu informací o šíření onemocnění a o přijímaných protiopatřeních na
mezinárodní úrovni.) a pod záštitou Světové zdravotnické organizace
dlouhodobě usilují o připravenost celého zdravotnického řetězce na import
VNN, vyžadujících v zásadě stejný režim opatření jako by šlo o úmyslný
teroristický čin. Bohužel, s důrazem na „dlouhodobě“.
Zásadním „aktuálním“ počinem k tomuto směru pohledu na připravenost
systému k výskytu VNN jsou tzv. Mezinárodní zdravotnické předpisy
(2005), (dále jen „MZP(2005)“), přičemž rok 2005 v závorce je součástí
názvu! Byly Světovou zdravotnickou organizací (dále jen „WHO“ - World
Health Organization) schváleny rezolucí 58. Světového shromáždění ze dne
23. května 2005, přičemž platnými se staly 15. června 2007. Na základě
Charty OSN, jejíž je ČR členem a pod jejíž hlavičkou WHO pracuje, se
tehdy staly tyto předpisy závaznými i pro ČR a to bez ohledu na způsob
implementace do národního právního prostředí. Bez nadbytečného zabíhání
do dalších souvislostí k tomu pro naši potřebu postačí uvést, že v ČR
proces implementace zatím neskončil, byť jsou vytvořeny a platí zásadní
dokumenty. Jsou jimi:
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•

•

•

Národní akční plán ČR pro případ vzniku události podléhající MZP
(2005)“ usnesením vlády č. 785 ze dne 25. října 2011 a vládou, ze
kterého vychází dvě směrnice vlády:
Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události
podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla
přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu k usnesení vlády
č. 14 ze dne 9. ledna 2013
Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události
podléhající MZP(2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé
nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
k usnesení vlády č. 15 ze dne 9. ledna 2013.

Z akčního plánu a těchto (zatím) dvou směrnic vyplývá řada konkrétních
úkolů jak pro různé subjekty veřejné správy počínaje přirozeně OOVZ, tak
pro základní i ostatní složky IZS a tedy i ZZS krajů (přičemž nelze
nepřipomenout uložení úkolů také hasičům a policii). Vadou na kráse této
současné podoby implementace je bohužel skutečnost, že směrnice zatím
nedospěly do fáze finální praktické realizace. Tím míním zřízení funkčního
systému reakce na výskyt VNN s jasně deklarovanými úkoly a postupy
včetně koordinace součinnosti všech jednotlivých zapojených subjektů od
aktivace až po návrat k běžné činnosti. Stav v podstatě potvrzuje i poslední
„Zpráva o implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)“
(dále jen „Zpráva“), projednaná vládou dne 16. dubna s usnesením
č. 252/2014. Ve Zprávě je sice konstatováno splnění všech hlavních úkolů
(stanovení podmínek součinnosti) stanovených Národním akčním plánem
Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím, nicméně
současně přiznává (v dubnu) stále jen přípravu k vytvoření funkčního
systému reakce na VNN.
Je tedy zapotřebí oddělit od sebe obligátní uspokojení ústředí nad
implementací na úseku předpokladů od zatím nenaplněných očekávání
výkonných prvků, plynoucích z veřejně přístupných MZP(2005) a akčního
plánu. Za uspokojivá a systémová se z tohoto pohledu nedají považovat ani
situací vynucená opatření ústředních úřadů ve spojitosti s možným
zavlečením eboly v podobě sběru zdravotně cestovní anamnézy na
tranzitních letištích a transpozice Centra biologické ochrany Armády ČR
v Těchoníně (dále jen “CBO“) na zdravotnické zařízení (poskytovatele
zdravotních služeb infekční lůžkové péče v případě potřeby?)), na základě
jednání Bezpečnostní rady státu dne 15. října t.r. Nicméně ZZS krajů se
přinejmenším při vědomí svého postavení v IZS a očekávaných konkrétních
9
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úkolů (od příslušných orgánů) ze směrnic začaly na svou roli již aktivně
připravovat.

3. BIO-HAZARD TÝMY ZZS V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ
Bylo tedy zatím konstatováno, že i ze stávajícího stavu implementace
MZP(2005) vyplývají k zajištění ochrany veřejného zdraví/ochrany
obyvatelstva jednotlivým předpokládaným subjektům reakce úkoly. To se
týká i ZZS krajů, které jsou zde sice základní složkou IZS, současně však
zdravotnickými zařízeními zřizovanými kraji s vlastní právní subjektivitou
(a především – nejsou subjektem výkonu veřejné správy). Zdravotnickým
záchranářům však, s ohledem na stav „implementace MZP(2005) a
současně na ohrožení Evropy ebolou, vyčkávací pozice příliš nevyhovuje a
hledají proto cesty, jak se na očekávané úkoly připravit. Metodicky, věcně
včetně zajištění finanční podpory a samozřejmě se snaží najít ke své
připravenosti také oporu právní. Ve všech krajích, byť s rozdílnou
intenzitou, proto již nějakou dobu probíhá proces zřizování tzv. bio-hazard
týmů ZZS (tedy „bio“ pouze zatím, s výhledem na rozšíření spektra
„hazard“ zásahů i na ostatní typy hrozeb z celého CBRN spektra ohrožení
dle MZP(2005)).
A jsme u základního problému úskalí zřizování a činnosti těchto týmů,
jakkoli byla zatím podána jejich smysluplnost, a to nalezení opory, místa
v systému. Zdá se přitom, že nejmenším problémem je oblast pokrytí
finančních nákladů, která je obvykle ve zdravotnictví překážkou zásadní. Je
tomu tak proto, že shodou okolností se téměř v reálném čase sešlo schválení
národního akčního plánu a směrnic implementujících MZP(2005)
s vydáním zákona č. 374/2011 Sb., o ZZS a zřízení „pracovišť krizové
připravenosti“ v rámci ZZS. Na základě tohoto zákona totiž začal být
záchranným službám vyplácen státní příspěvek na krizovou připravenost,
do které je započítávána i příprava na plnění úkolů v ochraně obyvatelstva,
v IZS a v krizovém řízení. Takže i na MU s VNN. Aktuálně díky tomu a
s ohledem na ostatní podmínky v příslušném kraji disponuje dnes většina
záchranných služeb souborem ochranných pomůcek, se kterými by byly
schopny zabezpečit na úrovni požadované MZP(2005) transport pacienta
s podezřením nebo potvrzenou VNN co nejbezpečnější pro posádku i okolí
do určeného lůžkového zdravotnického zařízení nebo do CBO. Díky již
dříve založené aktivní spolupráci ZZS krajů mezi sebou na bázi urgentní
medicíny, se zmíněným CBO a také s hasiči a OOVZ není zásadním
problémem ani hledání optimálních postupů.
10
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Avšak – vše, včetně vlastního zásahu, by v právním státě (!) mělo probíhat
v souladu s právem. Tady ale začínají potíže a to hned z několika pohledů.
Všimněme si, byť rámcově, alespoň některých:
1.

2.

Především zákonná garance pokrytí finančních nákladů na krizovou
připravenost, tj. také na pořizování vybavení bio-hazard týmů (dále jen
„BHT“) ZZS krajů není provázána s obecně závazným uložením
konkrétní povinností ZZS jako výkonné složce ze směrnic
k MZP(2005). Usnesení vlády není v tomto smyslu pro ZZS a ani jiné
složky IZS závazné a ze Zprávy i aktuálního stavu je zřejmé, že ani
krajské OOVZ zatím nejsou jednotné v názoru na způsob uložení
takovéto povinnosti ve své kompetenci. Stav podtrhuje metodické
„vedení“ krizové připravenosti ZZS ze strany ministerstva, spočívající
v poskytnutí volnosti realizace ve stylu „dělejte, jak nejlépe myslíte“.
To pak jednak znamená, že ministerstvo de facto akceptuje 14
„modelů“ realizace bez koordinace ústředním úřadem, ale hlavně to
znamená snahu na jiný subjekt (kraje a krajské OOVZ) předat
konkrétní odpovědnost za vytvoření systému reakce i jeho řízení,
tj. praktické dotažení implementace MZP(2005). Managementu
v jednotlivých krajích (včetně krajských OOVZ) to poskytuje jakousi
„svobodu“ v přístupu k řešení a nalézání vlastních postupů. Ten se
přitom ovšem (pochopitelně) snaží podřídit řešení MU s VNN
existujícím modelem zvyklostí v IZS (k jeho organizaci je příslušný
kraj, potažmo konkrétně hejtman, ovšem bez zásadního vlivu na
stěžejní složku obdařenou kompetencí k IZS ze zákona...) Bohužel bez
ohledu na specifický typ události, ke kterému je z platné legislativy
věcně příslušný OOVZ, jako orgán státní správy ve věci veřejného
zdraví, stojící ovšem jaksi mimo „výkonné jádro“ IZS. Dochází tak
k nadřazování souboru pravidel koordinace podle práva nad právo
samotné…
Je logické, že k zásahům na VNN je požadována zvýšená úroveň
ochrany. Na straně managementů ZZS a zřizovatelů se ale uplatňuje
(pochopitelně) trend k vybavení zdravotních složek na minimální
povinné úrovni ze závazných právních předpisů, tj. vyhlášky
č. 296/2012 Sb. (příloha část II, bod 2.47.: osobní ochranné vybavení
proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny + bod 2.51.:
dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky). Toto
vymezení totiž umožňuje velmi volný výklad ve smyslu požadované
úrovně ochrany. Jestliže je tedy cena akceptována jako základní
kritérium pro nákup vybavení, tak mají plošně ZZS svá vozidla
vybavena ochrannými pomůckami skýtajícími posádkám ochranu při
11
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3.

běžné činnosti a proti „běžným“ infekčním nemocem. Každý
požadavek na kvalitativní zvýšení úrovně ochrany jak vůči
zaměstnancům, tak i vůči okolí ve smyslu směrnic k MZP(2005) je
s odkazem na termín „MU“ odkazován do oblasti krizové
připravenosti jako jakési nadstavby běžné činnosti, uplatňované pouze
za specifických podmínek. Stejně tak ovšem i příprava pracovníků na
kontakt s VNN, což nakonec byl a je zásadní impulz ke zřizování BHT
v současné podobě. Mimo jiné ale při tomto uvažování uniká z rámce
pozornosti, že jestliže je zajištěno z příspěvku na krizovou připravenost
uhrazení nákladů na pořízení vybavení a výcvik, neplatí to současně i
pro úhradu nákladů na výjezd k VNN, pokud není uskutečněn v režimu
krizového stavu. V takovém případě je totiž zapotřebí zahrnout do
nákladů přinejmenším spotřebu části použitého vybavení, které nelze
nebo by bylo neefektivní dekontaminovat.
Zmíněná „současná podoba zřizování BHT“ je obrazem nijak
neřízeného procesu místního vypořádání s otázkou, nakolik je či není
zásah při MU s VNN (tj. poskytování ZZS s nasazenými celotělovými
osobními ochrannými pomůckami a pacientem v transportním
izolačním prostředku) „běžnou“ činností zaměstnanců poskytovatelů
ZZS. Na to lze odpovědět a dokonce s odkazem na ustanovení zákona o
ZZS (§ 20 Činnosti k připravenosti poskytovatele ZZS na řešení MU
a krizových situací) pouze tak, že zásahy na VNN nedílně patří do
souboru úkolů poskytovatelů ZZS!!! Jsou jistě činností méně
obvyklou a za zvýšeného nebezpečí, ale nad či mimo rámec ZZS
jakožto součást krizové připravenosti je lze stavět pouze s ohledem na
dosavadní zvyklosti, respektive z pohledu doby před platností zákona
o ZZS. Problémem tedy není jestli, ale jak tyto činnosti zabezpečit
v rámci onoho „běžného“ poskytování ZZS.

Je na místě si také připomenout, že jde o činnost zaměstnanců organizace a
nikoli dobrovolníků! Platí zde vztah zaměstnanec-zaměstnavatel a
samozřejmě pracovní právo tento vztah oboustranně upravující co do práv,
ale i povinností. Zejména tento aspekt je zatím právě díky přístupu
ministerstva obtížně řešitelný. Nejde v něm „pouze“ o řešení případných
náhrad v souvislosti s „pracovním úrazem“, tedy onemocněním VNN. Jde
zde o potřebu vytvoření nové odbornosti pro zaměstnance ZZS, vytvoření
právně závazných standardů pro ochranu a postupy provádění ZZS
s nasazenými ochrannými prostředky, vytvoření podmínek pro nezbytnou
přípravu = vzdělávání a výcvik a také o vytvoření podmínek pro
akceschopnost BHT ve stanovených časových lhůtách. Pokud totiž není pro
zajištění
„hazard
zásahů“
připraven
a
vybaven
každý
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zaměstnanec/zdravotnický pracovník ZZS, jsou pro zajištění dostupnosti
v zásadě možná dvě řešení, popřípadě jejich kombinace. V prvním případě
musí být plán služeb postaven tak, aby vždy bylo možné do časového limitu
optimálně 40 a maximálně 60 minut (viz směrnice vlády) vyslat plně
vybavený tým složený z pracovníků ve směně k místu mimořádné události
s VNN. Ve druhém případě pak jde o zajištění nepřetržitého systému
pracovní pohotovosti členů vyčleněného týmu ke svolání i v mimo pracovní
dobu ve stejném časovém limitu jako v prvním případě. To vše samozřejmě
v rámci zákoníku práce.
Problémů spojených s aktuálním právním prostředím a s jeho výkladem je
v oblasti zajištění připravenosti ZZS samozřejmě ještě více. Za všechny
například potíže s izolačními transportními prostředky pro postižené VNN.
I za tímto krátkým exkurzem do problematiky však lze tématicky účelově
doplnit předchozí malé shrnutí za první kapitolou:
•

•

připravenost a provádění zásahů při MU s VNN nelze oddělit od
připravenosti a provádění ZZS jako takové, zřizování BHT a jejich
nasazení je tedy de facto povinností,
při přípravě i zajištění zásahů s VNN musí být respektovány platné
právní předpisy, včetně zákoníku práce.

4. ZÁVĚR
Ke stručnému seznámení s prostředím zřizování a činnosti hazard týmů ZZS
není třeba dodávat, že aktuální stav připravenosti na MU s VNN rozhodně
není optimální. Jistě, lze oponovat, že tváří v tvář několika „ostrým“
situacím v souvislosti s ohrožením ebolou poskytovatelé ZZS s dalšími
subjekty IZS prakticky prokázali schopnost si s touto situací poradit. Je ale
nezbytné dodat, že bez předchozí vlastní samostatné a bohužel nesystémové
aktivity by tento střet s hrozbou surově odhalil skutečnou nepřipravenost.
Tím spíše, jestliže i při pohotovosti ochranných prostředků a BHT je
současný systém ZZS a vůbec zdravotnictví v situaci paralelního výskytu
více případů VNN vystaven riziku faktického kolapsu v celkem krátkých
lhůtách od vzniku MU. Jednotlivé případy bychom tedy zvládnout měli
umět, na zvládnutí „VNN krize“ vlastními silami však již připraveni nejsme
a pravděpodobně ani stát jako takový.
Jakkoliv tedy probíhá proces přípravy ZZS krajů ústředně nekoordinovaně a
v závislosti na míře akceptování krizové připravenosti řídícím
managementem ZZS krajů jako nedílné součásti výkonu ZZS, je zřizování
13
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BHT včetně navazování součinnostních vazeb aktivitou nevyhnutelnou a
všem aktivně zapojeným je zapotřebí nahlas vyslovit poděkování.
Za přiblížením některých problémů kolem VNN a BHT je ale zapotřebí
dodat i optimističtější závěr. Optimismus je skrytý ve zkušenosti, že při
zemětřesení se pohnou i hluboce „stojaté vody“ a že snad bude takovým
zemětřesením letošní reálné ohrožení africkou epidemií eboly. Situací byly
k aktivitě donuceny i ústřední úřady a snad tedy dojde i na ministerstvu
zdravotnictví k pochopení, že vložení krizové připravenosti do zákona
o ZZS neřeší krizovou připravenost celého rezortu. Té nelze dosáhnout
rozparcelováním úkolu pouze vybraným prvkům a spoléháním na to, že si
poradí. Doufejme tedy, že za současným poskytnutím „volné ruky“ dojde
k viditelné ústřední podpoře a záštitě nad aktivitami ZZS, směřujícími
koneckonců k naplnění (mezinárodních) závazků ČR na úseku ochrany
veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti. Problémy, založené
povětšinou v chabé legislativní podpoře totiž za ústřední orgány nikdo jiný
nevyřeší. Odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, konkrétně Společnost krizové připravenosti zdravotnictví a
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof k tomu jistě budou
ministerstvu vedle Asociace zdravotnických záchranných služeb
s pracovišti krizové připravenosti pohotově aktivně nápomocny.
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Traumateam ČR
a cvičení RAFEX 2014
Hana Ilková
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
– Bohunice
hankailkova@seznam.cz

ABSTRAKT
Traumateam ČR je od 1. 1. 2013 registrován v rámci modulů civilní obrany
ES jako modul č. 7 – AMP a z toho tedy vyplývá, že je cvičen pro možné
nasazení v rámci mezinárodní humanitární pomoci a pro spolupráci
s moduly SAR.
V letošním roce si Traumateam ČR v součinnosti s členy USAR týmu z HZS
hl. m. Prahy vyzkoušel svoji připravenost ve dnech 27. – 29. 5. při
mezinárodním cvičení RAFEX 2014 v Přerově - rozsáhlé povodně,
kontaminace vodních zdrojů a srážka osobního vlaku s cisternou naplněnou
kyselinou sírovou. To byl námět cvičení složek integrovaného záchranného
systému.
Vzhledem k tomu, že postižená fiktivní země Haná Land požádala o pomoc,
byl vyslán Traumateam ČR v souladu s aktivačními procedurami MVgenerálního ředitelství HZSČR k poskytnutí pomoci. V rámci úkolů cvičení
nás čekal pozemní transport do Přerovic, překročení fiktivní hranice a
absolvování celní procedury, komunikace s mezinárodním koordinačním
týmem v místě události, rozvinutí modulu AMP, provádění speciálních
zdravotnických činností po celou dobu přítomnosti v Haná Landu,
komunikace s cizojazyčně mluvícími obyvateli, součinnost logistické a
zdravotnické části modulu AMP, úspěšné zakončení pomoci a návrat do
vlasti.
Cvičení potvrdilo kvalitní přípravu členů Traumateamu ČR a schopnost
zvládat nenadálé situace, které vyplívají z dané situace.
Klíčová slova: Civilní ochrana ES, Traumateam ČR, cvičení RAFEX 2014
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Biohazard tým ZZS KHK
Karel Kouba
Pracoviště krizové připravenosti ZZS KHK, Hradecká 1690/2A
Hradec Králové, 500 12
koubaka@zzskhk.cz

ABSTRAKT
Biohazard tým ZZS KHK je speciálně vycvičená skupina zdravotnických
záchranářů pro zásah u pacienta s podezřením na výskyt či výskyt vysoce
nakažlivé nemoci (VNN). Skupinu tvoří zaměstnanci výjezdové skupiny RZP
v Hradci Králové. ZZS KHK je tedy schopná zasáhnout u pacienta
s podezřením na výskyt VNN 24 hodin denně. Biohazard tým má k dispozici
speciální osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), pro případný zásah
u pacienta s tímto podezřením. V případě reálné možnosti výskytu VNN
bude pacient uložen do speciálně upraveného transportního izolačního
prostředku (biovak) a transportován do specializovaného zdravotnického
zařízení. Během cvičení na případný výskyt viru Ebola se objevily určité
nedostatky při dekontaminaci v konstrukci biovaku. ZZS KHK po zjištění
těchto nedostatků navázala okamžitý kontakt s výrobcem a spolupracuje na
odstranění těchto určitých nedostatků v konstrukci biovaku.
Klíčová slova: Biohazard tým, biovak, virus Ebola, VNN
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(Bio)Hazardtým ZZS JMK
Jana Kubalová, René Mezulianík
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o.,
Kamenice 1d, 62500 Brno
mezulianik.rene@zzsjmk.cz

ABSTRAKT
Prezentace seznamuje s důvody vzniku Biohazardtýmu (dále BHT), jeho
vývojem a vybavením. ZZS JMK vybavila všechny výjezdové skupiny
základními informacemi a doporučeným postupem při podezření na vysoce
nakažlivou nemoc, pro všechny zasahující je k dispozici jednorázový
ochranný overal ShieldPlus, polomaska s filtrem FFP3, ochranné brýle.
Speciálně školený a cvičený BHT je k dispozici do 60 minut od nahlášení
požadavku na zásah u pacienta s VNN, pracuje systémem 2 týmů. Je
vybaven kombinézou Microchem 3000, holínkami Dunlop Purofort,
chemicky odolnými nitrilovými rukavicemi s upevněním těsnícími kroužky,
celoobličejovou maskou CA6 s integrovanou polomaskou, dýchací
jednotkou CleanAir Chemical 3F s částicovým filtrem P3, termoprádlem a
zapůjčeným transportním izolačním prostředkem osob IsoArk N36-2.
Obrazově dokumentuje v ČR dostupné transportní izolační prostředky osob
s jejich základními charakteristikami.
Představuje také průběh a závěry metodického nácviku IZS s námětem
transportu pacienta s VNN z Infekční kliniky FN Brno na cílové infekční
pracoviště Nemocnice Na Bulovce a plány budoucí činnosti.
Klíčová slova: Biohazard, cvičení, osobní ochranné pracovní prostředky,
transportní izolační prostředek osob, vysoce nakažlivá nemoc
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Připravenost Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje
na krizové situace
Štěpán Mana
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o.
Pracoviště krizové připravenosti
stepan.mana@zzszk.cz

ABSTRAKT
Přírodní katastrofy ovlivňují životy lidí od nepaměti a jejich výskyt a četnost
se mění v závislosti na globálních klimatických změnách. Rychlým rozvojem
technologií, průmyslu a dopravy dochází v současné době také stále častěji
k antropogenním hrozbám. Rostoucí počet těchto hrozeb se stává zdrojem
krizových situací, kterým je nutné čelit a vytvářet prostředky a mechanismy
pro účinnou prevenci. Jedním z takových mechanismů je krizové plánování,
jehož výsledkem jsou krizové plány, případně plány krizové připravenosti
s definovanými postupy, které se aktivují a uplatňují při řešení krizové
situace. Povinnosti ZZS ZK, vyplývající z platné legislativy, je nutné
zajišťovat nejen v období klidu, ale také v případě vzniku a trvání krizové
situace (povodeň, sněhová kalamita, narušení dodávek elektrické energie
apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl vytvořen tzv. plán krizové
připravenosti, ve kterém jsou uvedeny postupy pro řešení jednotlivých typů
krizových situací, jež mohou výrazným způsobem narušit nebo ohrozit
provoz a činnosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
Cílem prezentace je seznámit posluchače s tvorbou Plánu krizové
připravenosti Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
Klíčová slova: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, plán
krizové připravenosti, analýza rizik, ohrožení, výjezdová základna ZZS ZK
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Teroristický útok v Madridu – 10 let
poté
Vlasta Neklapilová
Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6, 662 50 Brno
v.neklapilova@unbr.cz

ABSTRAKT
Letos v březnu bylo vzpomenuto již 10. výročí teroristického útoku na 4
příměstské vlaky v Madridu dne 11. března 2004. Šlo o nejzávažnější
incident v zemích Evropské unie v době míru. Bylo zabito 191 osob a
poraněno více než 1500 dalších. Vždy je podnětné ohlédnout se zpátky na
podobné mimořádné události a vzít si poučení z tvrdě získaných zkušeností.
Klíčová slova: terorismus – Madrid – záchranné práce – nemocnice poučení

ABSTRACT
Terror attack in Madrid – 10 years ago
This year on March 11, we have remembered the 10-year anniversary of the
terrorist bomb attack in Madrid, Spain. There was the largest incident in
European Union member country during peacetime. Due to this attack, 191
victims were killed and more than 1500 injured. It is important to find
lessons learned from such disaster.
Keywords: terrorism – Madrid – rescue activities - hospital – lessons
learned
19

Sborník příspěvků 11. ročníku konference Medicína katastrof

1. ÚVOD
Letos jsme vzpomínali na rozsáhlý teroristický útok, ke kterému došlo
v Madridu dne 11. března 2004. Šlo o nejzávažnější incident v zemích
Evropské unie v době míru. Bylo zabito 191 osob a poraněno více než 1500
dalších. Vždy je podnětné ohlédnout se zpátky na podobné mimořádné
události a vzít si poučení z tvrdě získaných zkušeností.
Masakry způsobené bombami patří k historicky nejčastějším formám
terorismu a mají svou typickou epidemiologii. Jsou příčinou specifických
poranění, jako např. poranění primárně způsobená tlakovou vlnou.
Nejkritičtější poranění lze nalézt u okamžitě zemřelých obětí a jde zde
o tatáž poranění tělních systémů, která jsou nejčastější příčinou smrti i při
všech ostatních formách úrazů.
Teroristické bombové útoky se ve světě během posledních desetiletí
vyskytovaly převážně ve městech; často byly příčinou řady poranění, avšak
místní zdravotnictví bylo vždy schopno poskytnout obětem potřebnou péči.
Při skutečném případu hromadného výskytu poranění je dle definice počet
postižených tak vysoký, nebo poranění tak závažná, že místní zdravotnictví
je zvládnout nedokáže. Nejlepším způsobem přípravy na podobné situace je
pochopit z minulých případů, o jaké typy poranění jde a jaké logistické
problémy při události vznikají. Retrospektivní analýza organizace
záchranných prací a klinické péče může pomoci rozlišit správná a chybná
rozhodnutí.

2. PRŮBĚH UDÁLOSTI
Dne 11. 3. 2004 v 7:39 místního času bylo téměř současně odpáleno 10
bomb ve čtyřech příměstských vlacích. V batozích a sportovních taškách
bylo připraveno celkem 14 náloží a umístěno do vlaků na stanici Acalá de
Henares východně od Madridu. Každá nálož obsahovala výbušninu a
detonátor spojený přes alarmovou funkci mobilního telefonu.
První bomba explodovala v 7:39, dalších devět bylo odpáleno během
několika minut. Čtyři nálože nevybuchly. K výbuchům došlo na
madridském hlavním nádraží Atocha, ve stanicích Santa Eugenia a El Pozo
a poblíž stanice Téllez. Odhaduje se, že ve vlacích u Téllez i El Pozo bylo
1000 až 1800 cestujících. Při záchranných pracích byly mobilizovány síly a
prostředky z širokého okolí a práce řídily regionální i státní úřady.
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Podle oficiální zprávy byly zdroje mobilizované na pomoc postiženým a
jejich rodinám ve Španělsku bezprecedentní, do záchranných akcí se
zapojilo přes 70000 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. Více
než 26,5 mil. EUR bylo věnováno na pojištění a kompenzace rodinám
zemřelých. Operační střediska záchranné služby (č. 112) přijala během
dopoledne v den útoku přes 20000 telefonátů.

3. ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA MÍSTĚ NEŠTĚSTÍ
První volání o útoku na nádraží Atocha zaznamenalo madridské operační
středisko záchranné služby Madrid 1-1-2 v 7:39 h. Informace byla předána
operačním střediskům dvou organizací provozujících v Madridu
zdravotnickou záchrannou službu – Summa 1-1-2 a Samur, dále byla
vyrozuměna policie, hasičský záchranný sbor i příslušné úřady. Postupně
přicházely informace o dalších místech výbuchů. Asi v 8:30 h. bylo
ustaveno regionální řídící centrum v Madridu. Asi v 10 hod. zřídila
španělská vláda koordinační centrum na celostátní úrovni.
Během prvních 16 hodin registrovali v madridském operačním středisku
1-1-2 více než 22 tisíc volání v souvislosti s útoky. Přesto nebyl pociťován
nedostatek personálu, protože v době incidentu se právě měnily služby a
zaměstnanci zůstali v práci. Celkem se na činnosti střediska podílely dvě
třetiny jeho veškerého personálu. Během dne bylo toto operační středisko
využíváno jako informační centrum, na které se mohly obracet úřady i
příbuzní ohledně distribuce pacientů do nemocnic.
První vozidlo záchranné služby dorazilo na nádraží Atocha 7 minut po
prvním volání a první pacient v kritickém stavu byl odsud odvezen po 23
minutách, po příjezdu záchranné služby Samur. Řada pacientů byla do
nemocnic převezena soukromými vozidly a taxíky. Do 30 minut od prvního
volání byly na všech čtyřech místech výbuchu postaveny stany jako
shromaždiště raněných, pro tento účel byla využita i sportovní hala
v Tellézu. Nejméně jeden ze stanů byl postaven v těsné blízkosti výbuchem
poškozeného vagónu, tedy v zóně ohrožené možným sekundárním
výbuchem. Přes shromaždiště raněných procházeli pacienti v rychlém sledu,
přesto byly při jejich ošetření vždy použity moderní metody lékařské péče
(zavedení intravenózního vstupu, endotracheální intubace, plicní drenáž).
Život ohrožující krvácení bylo stavěno pomocí tlakových obvazů a škrtidel.
Všichni pacienti byli odvezeni z míst útoku do 10:17 h., tedy do dvou hodin
a 38 minut po první explozi. Lékaři organizující transport se snažili poslat
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„své“ pacienty přímo do kompetentních nemocnic. Nefungoval však
distribuční systém s aktualizací počtu volných lůžek v nemocnicích.
Celkem 927 pacientů, z toho 165 se závažným poraněním, bylo převezeno
do nejméně 15 zdravotnických zařízení v Madridu. Teprve později se
ukázalo, že distribuce pacientů probíhala nevyváženě.
Na místě neštěstí ani na shromaždištích pacientů nebylo použito barevné
značení nebo podobné metody třídění pacientů, přesto, že vybavení pro tyto
postupy by bylo snadno dostupné. Převládal pocit, že „je natolik zřejmé,
kdo má lehké, těžké nebo kritické poranění, že použít indikační systém není
nutné“.
Přednemocniční péči organizovaly společně záchranné služby Samur a
Summa 1-1-2. Obě organizace patří mezi nejkvalifikovanější provozovatele
zdravotnické záchranné služby na světě z hlediska moderního vybavení a
kvalifikovaného personálu. Velení na místě zajišťovala Samur spolu
s policií a hasiči. Pracovníci Samur i Summa 1-1-2 měli pocit, že by jejich
organizace zvládla řízení a koordinaci záchranných prací sama. V souladu
s předpisy byla řídící úloha zdravotnických činností na místě neštěstí
svěřena Samur.

4. ZÁCHRANNÉ PRÁCE V NEMOCNICÍCH
Většina pacientů dorazila do nemocnice mezi 8 a 11 hod. Podle oficiální
zprávy bylo do 21 hod. toho dne ošetřeno 1430 pacientů, 966 z nich bylo
přijato do 15 veřejných městských nemocnic. Dvě největší nemocnice
(Všeobecná universitní nemocnice Gregorio Marañón s 1800 lůžky a
Všeobecná universitní nemocnice 12. října s 1300 lůžky) přijaly 53%
pacientů. Ostatní byli ošetřeni v dalších zdravotnických zařízeních a
ambulancích poblíž míst neštěstí. Mnozí lehce poranění byli přijati
v různých nemocnicích v dalších dnech. Jen málo pacientů bylo
hospitalizováno v soukromých nemocnicích.
Výbuchy způsobily poranění 2062 osob, z nichž 177 (8,6%) zemřelo na
místě neštěstí. 14 dalších ze skupiny 82 pacientů v kritickém stavu zemřelo
v nemocnicích v den neštěstí nebo později, zemřelo tedy celkem 191
pacientů a kritická mortalita dosáhla 17%.
Ihned po vyhlášení poplachu byly ve Všeobecné universitní nemocnici
Gregorio Marañón - GMUGH (jedné z největších nemocnic v Madridu,
s největším náporem pacientů poraněných při útocích) zrušeny všechny
operace plánované toho dne. Tím bylo okamžitě k dispozici 22 operačních
sálů. Začalo se také s propouštěním pacientů, během dvou hodin se podařilo
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uvolnit 161 lůžek a během 6 hodin bylo uvolněno 438 lůžek. Většina
pacientů z intenzivní péče mohla být přeložena na intermediární nebo
pooperační oddělení. Urgentní příjem probíhal tak, že na jeho vstupu byli
pacienti tříděni. Nejzávažnější případy byly shromážděny v provizorních
prostorech úrazového příjmu, odkud šly na operační sály, na oddělení
intenzivní péče nebo na oddělení speciálně otevřené pro urgentní případy.
Ve GMUGH bylo ošetřeno 312 pacientů, z toho 272 mezi 8.00 a 10.30 hod.
K sekundárním překladům z/do nemocnice nedošlo. Průměrný věk pacientů
byl 32 let (14 – 63 let), 59% z nich byli muži. 62 pacientů z 312 ošetřených
nemělo jiné příznaky než povrchové odřeniny nebo emocionální šok, byla
jim podána slabší sedativa za dohledu kvalifikovaného personálu. Zbylých
250 pacientů utrpělo vážnější poranění.
82 pacientů (28,5% z 312) bylo přijato na více než 24 hodin a stav 29
z nich (12% ze sledované skupiny 243 pacientů, 32,5% z přijatých) byl
hodnocen jako kritický. Do 31.3.2004 bylo hospitalizováno již jen 30
pacientů, pět z nich v kritickém stavu. Poslední z pacientů byl propuštěn do
domácí péče 2.8.2004. Korelace mezi vyšším věkem a délkou hospitalizace
nebyla nalezena, déle byli hospitalizováni pacienti s popáleninami.
Procento nadbytečné distribuce pacientů do GMUGH bylo přes 50% (overtriage), opačný případ (under-triage) nebyl zaznamenán.
Organizace a logistika hromadného příjmu do GMUGH
GMUGH je universitní veřejná nemocnice s 1800 lůžky se spádovou oblastí
přes 650.000 obyvatel, umístěná v centru Madridu poblíž nádraží Atocha,
které bylo epicentrem teroristického útoku. V 7.59 hod. přišel na urgentní
příjem nemocnice první pacient s ušním poraněním vlivem tlakové vlny.
Okamžitě byly zastaveny všechny plánované chirurgické zákroky na všech
22 operačních sálech a 161 pacientů z různých oddělení bylo během dvou
hodin propuštěno do domácí péče. Pokud to bylo vhodné, pacienti
z jednotek intenzivní péče (tj. ARO) byli přeloženi na oddělení
intermediární péče. Pooperační jednotka s kapacitou 10-12 lůžek, přilehlá
k chirurgické JIP, byla také přizpůsobena pro příjem pacientů v kritickém
stavu. 123 pacientů, kteří byli na pozorování na urgentním příjmu v 7.30
(v době před útokem), bylo buď propuštěno nebo převezeno na jiná
oddělení, takže v 9.30 už zbývalo na urgentním příjmu jen 10 těchto
pacientů. Veškeré elektivní diagnostické procedury byly zastaveny.
Výukový pavilon přilehlý k urgentnímu příjmu byl využit jako informační
centrum pro příbuzné pacientů, úřady a sdělovací prostředky.
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Třídění, které prováděli zkušení lékaři u vchodu urgentního příjmu,
probíhalo asi do 10.30 h. Dva pacienti byli převezeni přímo na OP sály,
většina intubovaných pacientů a další poranění v kritickém stavu byli
okamžitě umístěni v přilehlém ´šokovém´ pokoji (shock room) a sousedních
místnostech, kde byli primárně ošetřeni a resuscitováni dle protokolu ATLS
(Advanced Trauma Life Support). Šokový pokoj má kapacitu pro současné
ošetření 3-4 těžce poraněných. Prvotní ošetření pacientů v kritickém stavu
prováděly týmy všeobecných chirurgů a anesteziologů, přitom bylo určeno,
zda je zde potřeba speciálního dalšího vyšetření ortopedem, neurochirurgem
či kardiovaskulárním, hrudním, maxillofaciálním nebo plastickým
chirurgem. Všichni pacienti byli první nebo další den vyšetřeni specialisty
ORL, aby se vyloučilo poranění tympanické membrány.
Kromě více než 27 pacientů ošetřovaných v šokových prostorech,
7 hemodynamicky nestabilních pacientů bylo okamžitě převezeno na
operační sály a další na rtg oddělení nebo na intenzivní péči. Tam byli dále
ošetřeni a dle potřeby dále převezeni na OP sály. Drobná poranění byla
obvázána a sešita v prostorách urgentního příjmu.
Během prvních 3 hodin bylo vyšetřeno 37 poraněných cílenou abdominální
sonografií. Během dne bylo u 40 pacientů provedeno spirální CT vyšetření,
270 rtg snímků a tři intervenční vaskulární radiografie. Krevní banka dodala
za první den 145 jednotek plné krve (z toho 90 v prvních 4 hodinách), 60
jednotek čerstvě mražené plazmy a 75 jednotek krevních destiček.
Nízká dosavadní zkušenost s hromadným příjmem poraněných takového
rozsahu byla pravděpodobně vyrovnána spoluprací všech zaměstnanců
přímo či nepřímo zapojených do péče o poraněné a spontánním převzetím
odpovědnosti v různých oblastech provozu. Lze shrnout, že zdravý rozum,
pečlivost při třídění a klidný přístup převládly nad počátečním chaosem a
emocemi, které jsou běžné a v podobných situacích nevyhnutelné. Ve
skutečnosti byl nakonec pro péči o kritické stavy k dispozici nadbytek
lékařských týmů, zdravotnického personálů i materiálu a nikdo z těchto
pacientů nebyl ošetřen odloženě.
Typy poranění, mortalita a provedené operace
Větší část z 243 sledovaných pacientů byla poraněna lehce až středně těžce
a vyžadovala pouze obvázání ran nebo suturu, ale některé rány byly silně
znečištěny a se značnou ztrátou měkkých tkání.
Nejčastějším poraněním u těchto pacientů byla perforace tympanické
membrány, hrudní poranění, šrapnelové rány a fraktury. Žádný pacient
nezemřel při příjezdu, avšak postupně došlo k pěti úmrtím - dva případy
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krátce po přijetí. V jednom případě šlo o umírající pacientku, která zemřela
na urgentním příjmu během několika minut po příjezdu patrně na závažné
poranění hlavy. Druhý případ bylo otevřené kraniální poranění, kdy pacient
zemřel při přípravě na chirurgický zákrok. Třetí pacient zemřel na JIP
v 10.30 pro bilaterální plicní kontuzi a protržení hrudní aorty. Čtvrtý
poraněný zemřel během dopoledne při laparotomii (damage control). Jediná
ze zemřelých, která přežila více než 24 hodin po úrazu, zemřela na
vícečetné orgánové selhání 7. den po přijetí. Šlo o 22letou ženu
s bilaterálním hemopneumotoraxem a plicní kontuzí, maxillofaciálními
frakturami a avulzí levého ucha, navíc s popáleninami 1. a 2.stupně. Pět
fatálních případů je zahrnuto do skupiny 29 pacientů v kritickém stavu,
kritická mortalita tedy činí 17,2%. Pokud bychom nepočítali dva fatální
pacienty, kteří dorazili in extremis a téměř okamžitě zemřeli, kritická
mortalita by dosahovala 11%.
Mezi 8 a 17 hod. bylo provedeno 34 chirurgických zákroků u 32 pacientů na
19 operačních sálech; jeden pacient zemřel (viz výše) při neplánované revizi
pro kontinuální krvácení po damage-control laparotomii. Později téhož dne
byly provedeny další tři operace. 27letá žena s těžkým poraněním levé nohy
(otevřené fraktury femuru a tibie, těžké krvácení a ztráta tkáně) i dalšími
těžkými poraněními byla operována na tři doby (proto 37 zákroků u 34
pacientů). Mnohé procedury si vyžádaly spolupráci několika chirurgických
specializací, poranění měkkých tkání a muskuloskeletární poranění se
vyskytovaly u téměř 50% provedených zákroků. Drobnější zákroky jako
menší plastické sutury a debridement ran byly u řady těchto pacientů také
provedeny. Do konce prvního týdne proběhlo ještě 11 operací, většinou šlo
o ortopedické a plastické výkony. Ze 7 laparotomií v prvý den byla jedna
neterapeutická a dvě byly negativní, jedna z nich spojená s negativní
torakotomií. Jeden pacient podstoupil splenektomii a dva pacienti střevní
resekci a střevní suturu. Zemřel pouze zmíněný pacient s damage control
laparotomií. Utrpěl rozsáhlé otevřené břišní poranění se střepinou v ráně a
eviscerací, rozbitý pravý kolon a profúzní retroperitoneální krvácení, dále
poranění hlavy, které již nemohlo být vyšetřeno.
Tři vaskulární intervenční radiologie byly provedeny pro embolizaci
interkostární arterie, hepatické krvácení a hepatosplenické krvácení. Dva
pacienti s hepatickým krvácením již předtím podstoupili kraniotomii pro
rozsáhlé subdurální hematomy. Všechny tři zákroky krvácení úspěšně
zastavily.

25

Sborník příspěvků 11. ročníku konference Medicína katastrof
Pacienti v kritickém stavu
Dvacet sedm pacientů v kritickém stavu bylo nejprve přijato na JIP, jak
bylo zmíněno výše, tři z nich pak zemřeli. Jejich pobyt na JIP trval 10 + 4
dny a celkem v nemocnici 18 + 6 dní (střední hodnota + standardní chyba).
Střední hodnota Injury Severity Score byla 34, APACHE II 23. Hodnota
ISS u tří zemřelých pacientů byla 75, 57, a 57. U 67% z nich bylo přítomno
poranění ucha tlakovou vlnou, u 8 pacientů bylo poškození tympanické
membrány spojeno s popáleninami a avulzemi ucha.
Dvacet čtyři pacienti v kritickém stavu utrpěli poranění plic, 17 z nich
poranění plic tlakovou vlnou a 7 poranění plic spolu s poraněním stěny
hrudní. Tato plicní poranění byla bilaterální v 71% případů. 80% pacientů
v kritickém stavu potřebovalo umělou ventilaci plic pro respirační selhání
nebo kóma, 37% bylo ventilováno více než 7 dní.
Dle vyhodnocení snímků počítačové tomografie byla poranění hlavy
u pacientů v kritickém stavu hodnocena jako těžká v 60% případů, středně
těžká ve 13% a lehká u 27%. Nejčastějším nálezem byly fraktury báze lební
a kontuze mozku, subarachnoidální krvácení a mozkový edém byly také
časté.
Deset pacientů v kritickém stavu mělo břišní poranění, polovina z nich byla
operována. Tři pacienti byli léčeni konzervativně a dva podstoupili
intervenční radiologii kvůli zástavě krvácení (viz výše). Třetina kriticky
poraněných utrpěla fraktury končetin, z nich 60% bylo otevřených a často
sdružených s rozsáhlým poškozením měkkých tkání. Byly rovnoměrně
rozloženy na horní a dolní končetiny. U téměř stejného počtu pacientů byly
diagnostikovány maxillofaciální fraktury. Traumatická amputace jednoho
ucha byla znamením závažnosti úrazu a pouze jeden kriticky poraněný
pacient byl přivezen s velkou traumatickou amputací levé dolní končetiny.
Čtyři těžce poranění pacienti (15%) měli oční léze. Tři z nich byly velmi
závažné, v jednom případě s traumatickou unilaterální enukleací, dvě
poranění očí vlivem tlakové vlny s nitroočním krvácením a dvě perforace
s cizím tělesem v oku, každé s následkem částečné nebo úplné ztráty zraku.
Příbuzní a důvěrné údaje
Všechny nemocnice byly po útocích pod extrémním tlakem rodin
postižených. Několik hodin po incidentu se více než 600 příbuzných
shromáždilo poblíž urgentního příjmu nemocnice GMUGH. Zavedli je do
velkého přednáškového sálu, kde byl každých 30 minut přečten seznam
pacientů hospitalizovaných po útoku. Tento postup znamenal porušení
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španělských zákonů ohledně důvěrných údajů, rozhodlo o něm vedení
nemocnice, ale později byl schválen na regionální i národní úrovni.
Velkým problémem v nemocnicích bylo přetížení pevných linek i mobilní
telefonní sítě, to vedlo k problémům při interní i externí komunikaci.
Psychosociální péče
V nemocnici GMUH nebyla psychosociální péče o pacienty a příbuzné
zahrnuta do traumatologického plánu. Vedení nemocnice tímto úkolem
pověřilo staršího zkušeného psychologa s ideou „nejprve je nutno zachránit
životy, pak ale využít všechny dostupné možnosti k ochraně a navrácení
duševního zdraví“. Dle odborné literatury se mělo pracovat s rodinami
odděleně, v dané situaci to však nebylo možné. Odpovědní pracovníci
chápali význam přesného podávání informací. Proto byl po půlhodinách
opakovaně předčítán seznam pacientů s údajem, kde jsou ošetřováni. Před
zveřejněním byl seznam vždy kontrolován, aby nedošlo k omylu.
Po dvou dnech byly zavedeny webové stránky se seznamem pacientů, za
které odpovídalo ministerstvo vnitra. Seznam zemřelých zveřejněn nebyl.
Nemocnice také poskytovaly přesné informace sdělovacím prostředkům,
aby nedošlo k šíření nepravdivých fám.
Identifikace zemřelých
Těla a pozůstatky zemřelých byly převezeny na madridské výstaviště Ifema.
Pracovníci Úřadu pro duševní zdraví se věnovali pozůstalým. Ve dnech 11.13. března pečoval tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a
dalších úředníků o příbuzné hledající své blízké. Organizace Summa 1-1-2
organizovala pomoc psychologů–dobrovolníků od 11.do 22.března.
Identifikace zemřelých proběhla velmi rychle, po 24 hodinách bylo 155 ze
191 mrtvých identifikováno a příbuzní informováni. Od 13.3. se přesunuly
tyto práce do márnice. Také zde byla dostupná psychosociální pomoc
rodinám obětí. Do 15.3. již byly identifikovány všechny oběti. U 37 z nich
bylo nutno provést kvůli identifikaci analýzu DNA.

5. ZÁVĚRY A POUČENÍ
Přednemocniční péče
Zdravotnická záchranná služba je v Madridu v kompetenci dvou organizací:
Summa 1-1-2 a Samur. Méně náročnou přepravu pacientů zajišťují i další
organizace jako např. Červený kříž. Summa 1-1-2 poskytuje
přednemocniční péči v celé madridské aglomeraci, zatímco Samur pouze
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v rámci města. V centrálním Madridu pracují obě organizace, přičemž
Summa 1-1-2 odpovídá za urgentní volání v obydlených částech a Samur
v ulicích a ve veřejných budovách. Toto rozdělení není běžné, ale zástupci
obou organizací v tom nevidí problém. Určitá rivalita mezi organizacemi
byla zřejmá i po katastrofě, pracovníci obou měli pocit, že by situaci zvládli
sami. Summa 1-1-2 má k dispozici 70 sanitních vozidel a 2 vrtulníky,
Samur má asi 130 vozidel a motocyklů. Obě organizace mají i osobní auta a
speciální vozidla pro hromadná neštěstí. Samur má 30 vozů s lékařem, které
vyjíždějí s ambulancí, aby bylo možno sledovat a hodnotit práci osádek.
Hned po výjezdu je osádka ohodnocena za svůj výkon a tím se získává
zpětná vazba.
Dle předpisů za zdravotní péči odpovídá Samur, proto lékaři vyslaní druhou
organizací neprováděli při zásahu řídící činnosti, ale věnovali se péči
o jednotlivé pacienty. Význam rozeznání a dodržení mezí při spolupráci
obou organizací byl zřejmý. Analogii lze nalézt při spolupráci mezi policií a
hasiči, policií a záchrannou službou, ale také s civilními leteckými a
námořními společnostmi nebo horskou službou, pokud jde o jejich
kompetence při katastrofě.
Vzhledem k hustotě obyvatelstva jsou dostupné prostředky v Madridu
značné. Zajímavým podnětem je i využití vozů s lékařem primárně
k hodnocení práce osádek ZZS, je to vynikající způsob zvyšování kvality
práce osádek a v případě potřeby lze tyto lékaře využít k rozšíření kapacity.
Traumatologický plán a poplach
Traumatologický plán – Platercam – je vytvořen podle zákona o ochraně
obyvatelstva a řešení mimořádných situací. Zákon určuje úkoly policie,
hasičů, zdravotnické záchranné služby a dalších. Odezva začíná na místní
úrovni (Úroveň 1), pokud je třeba pomoc z okolí, je ustaveno regionální
velení (Úroveň 2) při operačním středisku Madrid 1-1-2. Nejvyšší stupeň je
celostátní (Úroveň 3), kde se na řešení podílí ministerstvo vnitra a je
ustaven Národní krizový štáb. Necelou hodinu po útocích v Madridu
(v 8:30 h.) bylo na operačním středisku Madrid 1-1-2 vytvořeno regionální
velení (Úroveň 2). Později španělská vláda aktivovala také Úroveň 3.
Španělský plán Platercam umožňuje rychlou reakci na mimořádnou událost
a převzetí velení na národní úrovni. Může být modelem i pro zvýšení
připravenosti v dalších zemích. Přímé předávání zprávy při vyhlášení
poplachu má velký význam. Dispečeři v operačním středisku mají v tomto
směru významnou úlohu.
Shromaždiště pacientů a evakuace
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Hektická evakuace pacientů různými formami transportu vedla k rychlé
přepravě pacientů do nemocnic, kam poslední poraněný často dorazí jako
první. To je známý jev v případech, kdy se mimořádná událost stane v těsné
blízkosti nemocnic, ale často se při plánování a cvičení zanedbává. Je
známo, že je vhodné se této situaci vyhnout, protože přináší problémy. Není
však snadné ji ovlivnit. Je možno vidět v ní spíše výhodu než nedostatek,
pokud jsou kapacity záchranné služby vzhledem k velkému počtu pacientů
omezené. Je důležité, aby personál v nemocnicích s tímto jevem počítal a
zahrnul jej do traumatologických plánů. V praxi to znamená, že urgentní
příjem nemocnice musí rychle přijmout velký počet pacientů, kteří zatím
nebyli ošetřeni ani neprošli tříděním. Tím se urgentní příjem nemocnice
stává částí místa neštěstí.
Podle některých modelů řešení katastrofy ve městě je prioritou převézt
pacienty co nejrychleji do nemocnic podle principu „scoop and run“.
V Madridu však přes velké kapacity vozů ZZS a velkých nemocnic
v blízkosti míst neštěstí bylo rozhodnuto vytvořit shromaždiště raněných a
pacienty před odvozem stabilizovat. Obě organizace ZZS jsou přesvědčeny,
že stabilizace pacientů v kritickém stavu před odvozem do nemocnice má
značný význam pro jejich další prognózu a že tento postup znamenal
v mnoha případech záchranu života pacienta, navíc se ulevilo urgentním
příjmům nemocnic. Tato strategie je založena na předpokladu, že stabilizace
přes prodloužení doby do hospitalizace nezvýší riziko pacientova úmrtí
nebo invalidity. Tento předpoklad nikdy nebyl potvrzen. Shromaždiště, kde
je pacient na krytém místě v teple, mají význam v odlehlých oblastech
s nízkou transportní kapacitou a velkou vzdáleností od nemocnic. Je však
třeba zvážit postup „scoop and run“ v hustě osídlených oblastech při
událostech s velkým počtem těžce poraněných. Časový faktor má význam
v obou případech, tedy kolik času zabere postavení stanu nebo získání
vhodných prostor v budově. Každá situace vyžaduje zvážit taktiku postupu
dle daných okolností.
Třídění pacientů a distribuce do nemocnic
Označení pacientů dle třídících skupin nebylo v Madridu použito, přesto, že
toto vybavení bylo k dispozici. Bylo rozhodnuto, že závažnost poranění
pacientů je dostatečně zřejmá.
Na místech výbuchů nebyl použit žádný distribuční systém ani aktualizace
počtu lůžek v nemocnicích. V Madridu je nejméně 8 nemocnic s velkou
kapacitou pro urgentní péči a každý pracovník organizující transport
směroval „své“ pacienty do těchto nemocnic. Celkem 927 pacientů bylo
převezeno vozy ZZS, z toho 165 těžce poraněných. Ne všechna poranění
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však byla registrována. Někteří lehce poranění byli dopraveni přímo na
ošetřovnu vedle urgentního příjmu, aniž došlo k registraci. Celkový přehled
o pacientech pak není úplný.
V řadě zemí se při řešení katastrofy postupuje na základě priorit ošetření a
přirozenou částí postupu je označení dle třídících skupin. V Madridu nebyla
použita speciální dokumentace ani třídící karty, záznamy ZZS byly
prováděny na tenkém průpisovém papíře. Naštěstí bylo příznivé počasí,
kdyby pršelo nebo padal sníh, tento způsob dokumentace by působil
problémy. Třídění a příslušné označení by mělo být i nadále používáno pro
urychlení zdravotní péče při katastrofě i při cvičeních.
Společný systém distribuce do nemocnic nebyl použit. Přes rychlé ustavení
regionálního velení (v 8:30 h.) byla tři ze čtyřech míst výbuchu víceméně
evakuována dříve než velení začalo (asi v 10:00 h.) fungovat.
Nerovnoměrná distribuce pacientů byla značnou měrou kompenzována díky
velké kapacitě madridských nemocnic a jejich rychlému zpohotovení.
Nebylo však optimální, že docházelo k sekundárním transportům mezi
nemocnicemi. Spontánní přeprava pacientů a velký nápor na nejbližší
nemocnice znamenaly, že obložnost nemocnic se neustále měnila.
Nemocnice neměly nástroje pro průběžný záznam a informování
o momentální obložnosti, což by usnadnilo směrování pacientů. Při
hromadném příjmu personál přestal využívat informační systém používaný
při běžném provozu, který mimo jiné obsahuje i údaj o počtu volných lůžek.
Z toho plyne zkušenost, že tento systém je složitý a není vhodný pro využití
při hromadném neštěstí. V jiných moderních velkoměstech jsou podobné
podmínky a lze předpokládat, že by tam nastaly stejné problémy.
Nemocniční péče – velení, třídění pacientů a komunikace
V nemocnicích rozhodovali o situaci stejní vedoucí pracovníci jako při
běžném provozu, informace z míst neštěstí získávali pouze od pacientů a
osádek vozů ZZS. V nejvytíženější fázi přicházelo do nemocnic asi 120
pacientů za hodinu, řada z nich v kritickém stavu, někteří s intubací. Přesto
ve dvou nejvytíženějších nemocnicích ani okamžik nepociťovali nedostatek
lůžek ani personálu. Psychosociální pomoc nebyla součástí
traumatologických plánů, v průběhu událostí byla učiněna některá opatření i
v této oblasti. Nejprve nebyl k dispozici ani systém pro podávání informací,
během dne v nemocnicích přistoupili k opatřením, z nichž některá
překračovala předpisy ohledně citlivých osobních údajů. Řada pacientů
dorazila do nemocnic osobními auty, taxíky nebo policejními vozidly.
Nebyli ošetřeni na místě neštěstí a na vstupu do nemocnic byla proto
vytvořena třídící místa. Chodící pacienti přišli do čekárny a ležící na
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nosítkách byli odneseni na oddělení. Třídící karty nebyly použity
s vysvětlením, že „není dost formulářů“.
Dalším problémem bylo předávání informací, protože externí i interní
telefonní spojení i mobilní sítě kvůli přetížení zkolabovaly.
Je zajímavé, že nemocnice byly při katastrofě řízeny stejnými pracovníky
jako při běžném provozu, v mimořádných situacích bývá obvykle vytvořen
speciální řídící štáb. Dále je zajímavé, že psychosociální pomoc nebyla
součástí traumatologických plánů ani cvičení, nefungoval žádný informační
systém a při sdělování informací o hospitalizovaných obětech byly
překročeny zákonné předpisy o osobních údajích. Tyto fakta dokazují
význam příprav a procvičování postupů v mimořádných situacích. Také
s označením pacientů podle třídících priorit a s možností kolapsu spojení je
nutno počítat v traumatologických plánech.
Analýza typů poranění a úmrtí při této události potvrzuje některé důležité
zásady pro řešení katastrof. Většina pacientů, kteří přežili útok, neutrpěla
kritická poranění. Vysoká mortalita na místě neštěstí a hodnota poměru
mrtví/kritické stavy vyšší než 2:1 (na rozdíl od 1:2 až 1:5, což je typické při
konvenčních válečných konfliktech) byla patrně způsobena extrémně
vysokou silou výbuchů v uzavřené prostoru.
Zkušenosti z Madridu potvrdily závěry řady prací vyhodnocujících
hromadná neštěstí ve městech. Nejbližší nemocnice jsou zahlceny rychlým
příchodem pacientů s nejrůznějším poraněním. Pacientů s vícečetným
poraněním nebývá mnoho. Většina fatálních případů spíše zemře již na
místě neštěstí. Přesto však vzhledem k relativně vysokému počtu kritických
poranění přijatých v GMUGH by nemocnice ve městech měly být lépe
připraveny na řešení hromadného příjmu pacientů. V Madridu došlo
k útokům krátce před začátkem pracovní doby uprostřed týdne, kdy většina
lékařů i personálu v GMUGH i dalších nemocnicích byla buď na cestě nebo
již v práci a noční služba ještě neodešla. Navíc operační sály byly dosud
volné a personál očekávající pacienty na první plánované operace mohl
zareagovat na vzniklou situaci. Pokud by k výbuchům došlo o hodinu
později, situace by byla mnohem složitější.
Psychosociální péče, důvěrné údaje a debriefing
Psychosociální pomoc se soustředila na tři cílové skupiny: 1) všichni
postižení; 2) postižené děti a mládež; 3) osoby, které pracovaly
s poraněnými a mrtvými. Lidé z těchto skupin mohli zavolat speciální
centrum, pokud potřebovali pomoc. Tato možnost pomoci po telefonu byla
vytvořena koncem června 2004 a zajišťovala ji skupina psychiatrů a
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psychologů. Celkem bylo v Madridu možno zavolat na 36 linek navíc oproti
běžně provozovaným linkám psychologické péče.
V obou nejvytíženějších nemocnicích se postupovalo podle
traumatologických plánů, urgentní oddělení byla posílena, byly odloženy
plánované operace a na vstupu bylo prováděno třídění pacientů.
V nemocnici Gregorio Marañón nepočítali s psychologickým aspektem
v traumatologickém plánu, přesto dospěli k rychlému rozhodnutí
shromáždit příbuzné pacientů ve velkém sále. Šlo však o rozhodnutí jedné
osoby a neznamená to, že by se s těmito postupy nemuselo předem počítat.
Aspekt důvěrnosti údajů je také závažný, nebyly dodrženy předpisy a tato
problematika byla podceněna. Je velmi důležité, aby psychologové byli
cvičeni pro mimořádné situace a aby péče o příbuzné a vhodný způsob
předávání informací byly zapracovány do plánů. Podobně je třeba zvážit,
jak rychle a přesně předávat informace při kolapsu spojení.
Význam cílené psychosociální péče o nejvíce postižené skupiny, zvláště
s ohledem na děti a mládež, byl madridskými zkušenostmi plně potvrzen.
Péče o personál bývá také často zanedbávána a zde je třeba počítat s tím, že
někdy je vyhledání této pomoci považováno za projev slabosti.
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7. INFORMACE O AUTORECH

Ing. Vlasta Neklapilová Narozena 1956 v Brně. V
letech 1976–1981 vystudovala na elektrotechnické fakultě VUT Brno obor
technická kybernetika. Státní jazykové zkoušky NJ, RJ 1976. Od roku 1993
pracuje v Úrazové nemocnici v Brně jako krizový manager a vedoucí
Informačního střediska medicíny katastrof. Účastnila se mezinárodních
kursů zaměřených na problematiku medicíny katastrof. Aktivně se účastní
odborných konferencí v ČR i v zahraničí a v rámci svého pracoviště se
podílí na pořádání kongresů. Překládá odbornou literaturu z oborů medicína
katastrof a krizové řízení z/do angličtiny, němčiny a ruštiny a publikuje
v odborném tisku.
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Spolupráce TT ČR a jednotek SAR
při mimořádných událostech
a katastrofách
Petr Nestrojil
Klinika úrazové chirurgie, TC FN Brno – Bohunice, Jihlavská 20, 625 00
Brno
petr.nestrojil@fnbrno.cz

ABSTRAKT
TT ČR je t.č. registgrován v rámci Civilní ochrany Evropského Společenství
jako modul č. 7 - předsunutá zdravotnická jednotka (Advanced Medical
Post - AMP). V rámci cvičení Civilní ochrany ES je preferována a
nacvičována mezinárodní spolupráce všech týmů (modulů Civilní ochrany
ES), které se podílejí na likvidaci následků MU nebo katkastrofy. TT ČR
vždy úzce spolupracuje s jednotkami SAR (Search and Rescue), jejichž
úkolem je vyhledávat, vyprošťovat, primárně ošetřit a transportovat
poraněné a postižené k odbornému vyšetření a ošetření na AMP - TT ČR.
Členové TT ČR proto úzce spolupracují při primárním ošetření a zajištění
postižených a poraněných přímo na místě jejich nálezu a při jejich
vyproštění. Všechny tyto činnosti nacvičují jednotky SAR společně se členy
TT ČR a jsou i předmětem mezinárodních cvičení Civilní ochrany ES.
Přednáška prezentuje spolupráci SAR a TT ČR na mezinárodním cvičení
MODEX Falck v Dánsku a ze společných mezinárodních cvičení v ČR.
Klíčová slova: Traumatým ČR, Advanced Medical Post, spolupráce
s jednotkami SAR, mezinárodní cvičení MODEX Falck CP ES, cvičení
v ČR
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Psychologické aspekty provázející
práci členů Traumateamu ČR
Lenka Slavíková
FN Brno, Klinika úrazové chirurgie / Jihlavská 20 625 00, Brno
slavikle@seznam.cz

ABSTRAKT
Práce v Traumateamu ČR je spjata do určité míry s obavami, které panují
před výjezdem. Nečastější dotazy přicházející od členů týmu, bývají
spojovány s celkovou situací na místě, klimatickými podmínkami, zajištěním
bezpečí, přepravou osob a materiálu.
Možná rizika pro členy týmu, vyplývající z pobytu v cizí zemi, která je
sužována mimořádnou událostí, jsou zažívací potíže (změna zvyklostí ve
stravování), popřípadě alimentární nákaza, úraz, únos nebo kontakt
s nebezpečným zvířetem a jiné. Překážkou v poskytování kvalitní
zdravotnické péče je i náboženství a místní zvyky.
Všudypřítomný stres je gradován v závislosti na deficitu spánku a kontaktu
s rodinou, psychickými změnami postižených, zasažených osob, či jejich
příbuzných. Je těžké se v danou chvíli vyrovnat s velkým počtem zraněných
lidí, množstvím devastujících poranění napříč celou věkovou škálou a
úmrtím, to vše komplikované náboženstvím v dané zemi.
Účelem Traumateamu není poskytnou perfektní péči za cenu pranýřování a
sociální smrti, či později smrti jako takové, která mnohdy přichází jako
"trest", za pro nás zdánlivé znesvěcení ošetřované osoby, k zachování
rodinné cti. Poskytnutí péče musí být proto velmi citlivé, jak pro přeživší,
tak pro členy týmu.
Klíčová slova: Traumateam ČR, mimořádná událost, postižené a zasažené
osoby, stres, náboženství, rizika
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Cvičení „Metro 2014“
Jaroslav Slezák
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy,
Korunní 98, Praha 10, 101 00
Jaroslav.Slezak@zzshmp.cz

ABSTRAKT
V noci ze dne 21. 10. na 22. 10. 2014 v 1:00 proběhlo taktické cvičení
s názvem „METRO 2014“. Cílem bylo prověřit funkčnost, případně
odhalit nedostatky loni vzniklé typové činnosti STČ 13/IZS „Reakce na
chemický útok v metru“, a dále procvičit nasazení a součinnosti složek
IZS a dalších zúčastněných subjektů, celkově 21, podílejících se na
záchranných a likvidačních prací. Cvičení bylo realizováno na taktické,
operační i strategické úrovni. Celkem 90 figurantů suplovalo postižené
osoby.
Klíčová slova: Cvičení, IZS, Metro, Sarin

1. TÉMA A NÁMĚT
V operačním čase v 15:00 má dojít k teroristickému útoku ve stanici
metra Anděl. Útok představuje umístění skleněné lahve s obsahem
sarinu a následně její rozbití. Ve chvíli provedení útoku je na nástupišti
neznámý počet cestujících. V blízkosti rozptýlené látky začínají cestující
padat a omdlévat. Zároveň vzniká panika.
Protichemický varovný systém detekuje sarin a na základě dalších
informací je vyhlášeno chemické ohrožení.
Ačkoliv chemická látka není na sousedních stanicích detekována,
provede se v těchto místech později chemický průzkum.
KOPIS HZS HMP obdrží informace o vyhlášení chemického ohrožení
v metru a vysílá síly a prostředky na místo mimořádné události a
informuje ostatní zainteresované složky podle „STČ 13/IZS“.
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2. ZDRAVOTNICKÁ ČÁST
Cvičení se za zdravotnickou část účastnili:
•
•
•
•
•
•

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.
Ústřední vojenská nemocnice – VFN Praha.
Fakultní nemocnice Motol.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Všeobecná fakultní nemocnice.
Thomayerova nemocnice.

Postižené osoby:
•
•
•
•
•
•
•

58 cestujících ve stanice Anděl (30x P3, 8x P2, 10x P1, 10
zemřelých).
6 postižených členů IZS.
2 zranění cestující ve stanici Karlovo náměstí.
6 příchozích po vlastní ose do VFN
6 příchozích po vlastní ose do FNM
6 příchozích po vlastní ose do FNKV
6 příchozích po vlastní ose do TN

ÚVN slouží dle typové činnosti pouze pro IZS a jiné subjekty podílející
se na záchranných a likvidačních prací.
Postižené osoby v místě události byly dekontaminovány suchým
způsobem, tzn. byla jim svlečena svrchní část oděvu, následně byly
oblečené do jednorázových kombinéz.

2.1.

Úkoly ZZS HMP

Sledovanými úkoly Zdravotnická záchranná služba hl. m. Praha měla
v rámci cvičení byly:
•
•
•
•
•
•
•
•

Činnost ZOS ZZS HMP.
Poskytování přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám a
zasahujícím při použití osobních ochranných prostředků.
Aktivace Traumatologického plánu ZZS HMP.
Třídění a odsun postižených osob.
Asistence při převozu raněných autobusem.
Předávání postižených osob do zdravotnických zařízení.
Předávání zemřelých po úmrtí v sanitním vozidle během přepravy.
Komunikace mezi ZOS ZZS a kontaktními místy ZZ pomocí
emailu.
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•
•

Komunikace s toxikologickým informačním střediskem ohledně
dodávky antidot.
účast ve Štábu HZS HMP

3. VYHODNOCENÍ CVIČENÍ
Během cvičení se na různých stanovištích pohybovali tzv. rozhodčí,
kteří měli za úkol:
•

•
•
•
•

sledování a vyhodnocení činností nasazených sil a prostředků složek
IZS a dalších subjektů z hlediska časových norem, dodržování zásad
jejich nasazení a organizování součinnosti
sledování a vyhodnocení činností aktivovaných krizových štábů
sledování a vyhodnocení činností operačních středisek
zpracování vyhodnocení cvičení, návrhy k odstranění zjištěných
problémů
vyhodnocení zpracování „STČ 13/IZS“

Bohužel v době sepsání tohoto příspěvku ještě nebylo zkompletováno
vyhodnocení tak, aby se dalo prezentovat. Děkuji za pochopení.

4. INFORMACE O AUTORECH
Ing. Jaroslav Slezák, krizový manažer – specialista ZZS HMP

Obrázek 1: Situační plánek rozmístění prostředků na stanici metra
Anděl.
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Využití Biovaku u Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje
Roman Sviták1, 2, Michal Veselý1, Martin Brejcha1
1

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská 2960/200i,
301 00 Plzeň
2

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní
nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

roman.svitak@zzspk.cz, michal.vesely@zzspk.cz, martin.brejcha@zzspk.cz

ABSTRAKT
Infekční původci mohou vyvolávat biologické události různého stupně a
nebezpečí. V případě mimořádných událostí a katastrof nás zajímá zejména
šíření biologických původců v epidemické souvislosti, jejichž důsledkem je
epidemické či dokonce pandemické šíření infekce v případě postižení více
kontinentů.
V současné době je nejpravděpodobnější výskyt epidemií střevních
onemocnění doprovázejících přírodní katastrofy jiného původu. Původci se
liší podle geografických regionů. U nás přicházejí nejvíce v úvahu shigelóza
(bacilární dyzenterie), salmonelózy, enterotoxikózy, virová hepatitida A či
leptospiróza.
U Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje byl v roce 2011 zřízen
tzv. Bio Hazard Tým, jehož základním úkolem je transport nemocných
s vysoce virulentní nákazou. Tým je tvořen dvěma lékaři, osmi záchranáři a
čtyřmi řidiči zdravotnické záchranné služby.
K transportu nemocných je určen Biovak EBV 30, který představuje mobilní
prostředek, umožňující bezpečný transport osoby s podezřením na vysoce
virulentní nákazu nebo osoby zasažené mikrobiologickými prostředky
z místa kontaminace do stacionárního zařízení, určeného pro léčbu takto
postižených. Biovak je možné použít i pro transport pacienta se sníženou
imunitou, jako ochranu před nečistým okolním prostředím. Je vyroben
z transparentní fólie uchycené na samonosné konstrukci, připojená filtračně
– ventilační jednotka poskytuje dostatečné množství filtrovaného vzduchu.
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Kvalita filtrovaného vzduchu je zabezpečena příslušnými filtry umístěnými
na vstupu i výstupu vzduchu Biovaku. Důležitou součástí jsou vstupy pro
napojení infuzí, monitorů či dýchacího zařízení, tímto vybavením je
zajištěno základní ošetření nemocného během transportu. Velkoplošné
průzory na horní části Biovaku umožňují důsledné sledování pacienta. Na
transport je Biovak umístěn na vakuovou matraci a fixaci nemocného
umožňují popruhy s regulovatelnou délkou.
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje využívá v současné době
Biovaku v přednemocniční neodkladné péči v Plzeňském kraji v těchto
čtyřech typech transportu:
1. Z Infekční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň – Bory do intenzivní péče
nejvyššího stupně, která je určena pro kriticky nemocné. Jednotky intenzivní
péče tohoto typu jsou umístěna ve Fakultní nemocnici Plzeň - Bory: Klinika
pneumologie a ftizeologie a ve Fakultní nemocnici Plzeň – Lochotín:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Metabolická
jednotka intenzivní péče I. Interní kliniky. ZZS Plzeňského kraje v tomto
případě zajišťuje léčebný transport pacientů s těmito život ohrožujícími
komplikacemi: invazivní meningokokové onemocnění; plicní zánět.
2. Ze standardních lůžek Fakultní nemocnice Plzeň: Chirurgická klinika,
Chirurgické oddělení, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí, I. a II. Interní klinika na Infekční kliniku Fakultní nemocnice PlzeňBory. V tomto případě jde o transport nemocných s těmito typy infekcí:
ranné infekce chirurgické, infekce po amputacích dolních končetin,
clostridiové infekce.
3. Z Hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín
na Urologickou nebo Otorhinolaryngologickou kliniku Fakultní nemocnice
Plzeň -. Bory k endoskopickým operačním výkonům. Biovak je v tomto
případě využit pro transport nemocných se sníženou imunitou, tímto
způsobem jsou nemocní účinně ochránění vůči zevnímu prostředí.
4. Z jednotlivých zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji: Domažlické
nemocnice, Klatovské nemocnice, Rokycanské nemocnice, Stodské
nemocnice na Infekční kliniku Fakultní nemocnice Plzeň – Bory nebo do
intenzivní péče nejvyššího stupně ve Fakultní nemocnici Plzeň. Tímto
způsobem jsou zajištěny transporty virulentních nemocných mezi
nemocnicemi Plzeňského kraje a Fakultní nemocnicí Plzeň a to oběma
směry.
Domněnka, že infekční nemoci postupně vymizí či ztratí na svém významu,
je mylná. Lze konstatovat, že Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
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kraje svým protiinfekčním transportním programem se spolupodílí na
snížení nemocnosti a úmrtnosti pacientů s infekčním onemocněním
v Plzeňském kraji. Cílem tohoto programu je zajistit péči všeobecně
dostupnou, odbornou, odpovídající standardním evropským postupům a
racionálně využívající finanční zdroje. Veškeré snahy akutní
přednemocniční péče, kterou zajišťuje Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje, jsou zaměřeny na prodloužení celkové délky života a na
zlepšení jeho kvality u našich nemocných.
Klíčová slova: infekční onemocnění, Biohazard tým ZZS Plzeňského kraje,
transport nemocného s vysoce virulentní nákazou, biovak EBV 30, využití
biovaku v PNP v Plzeňském kraji
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ABSTRAKT
Dynamické změny palety bezpečnostních hrozeb jsou určující pro flexibilitu
priorit úkolů připravenosti jedné z kritických infrastruktur společnosti –
zdravotnictví. Platná legislativa určuje jako resortní orgán krizového řízení
ministerstvo zdravotnictví, jehož koordinační role v resortu je
nezastupitelná. Výstavba funkčního zdravotnického záchranného systému se
opírá o vyjasněnou krizovou infrastrukturu s dlouhodobým programem
zajišťování očekávaného stavu připravenosti v souladu s právní úpravou a
dokumentací.
Cílem srovnávací studie za léta 2011, 2013 a 2014 bylo porovnat dosažený
stav připravenosti zdravotnických zařízení na základě stanovených
ukazatelů, zmapovat stav odpovědnosti za komplexní připravenost
zdravotnického zařízení a vliv reformních zákonů na úroveň připravenosti.
Klíčová slova: krizová připravenost, orgán krizového řízení resortu,
koncepce krizové připravenosti, srovnávací studie, ukazatele připravenosti
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ABSTRACT
The state of emergency readiness of health facilities –
– a comparative study of 2011, 2013 and 2014
Dynamic changes in the variety of security threats are decisive for
flexibility in prioritising tasks with regard to the readiness of a crucial
infrastructure – the health system. The current legislation grants
departmental authority over crisis management to the Ministry of Health,
whose role of a coordinator in the sector is irreplaceable. A wellfunctioning medical emergency system is reliant on a clearly though-out
infrastructure with a long-term plan to ensure the expected state of
readiness in accordance with legislation and legal documentation.
The aim of the comparative study for the years 2011, 2013 and 2014 was to
compare the readiness of health care facilities based on set indicators, and
to map responsibility for complex readiness of medical facilities and the
impact of legal reforms on the level of readiness.
Keywords: emergency readiness, departmental crisis management
authority, concept of emergency readiness, comparative study, indicators of
readiness

1. ÚVOD
Dynamické proměny bezpečnostního prostředí České republiky jsou
určujícím faktorem, který modifikuje priority úkolů připravenosti páteřní
struktury národního bezpečnostního systému – orgánů krizového řízení – ve
smyslu definované sady bezpečnostních rizik [1].
Platná legislativa [2] definuje pro zdravotnictví resortní orgán krizového
řízení – ministerstvo zdravotnictví – realizující podíl zdravotnictví na
zajišťování bezpečnosti České republiky.
Z pozice orgánu krizového řízení ministerstva k zajištění připravenosti na
řešení krizových situací v jejich působnosti mimo jiné
a) zřizují pracoviště krizového řízení,
b) zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů
k řešení krizových situací, (dále jen "krizový plán"); krizový plán
schvaluje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu,
c) zřizují krizový štáb jako pracovní orgán k přípravě na krizové situace
a k jejich řešení, jehož složení a úkoly určí a věcné, organizační a
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administrativní podmínky pro jeho činnost zajistí ministr nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu,
d) zajišťují na základě vyžádání jiného ministerstva nebo jiného
ústředního správního úřadu provedení odborných prací vyplývajících
z jejich působnosti,
e) poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,
f) vyžadují potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, které vyžadují prostřednictvím Ministerstva
vnitra,
g) stanovují podřízeným územním správním úřadům povinnost poskytovat
na vyžádání podklady pro zpracování krizových plánů krajů.
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k ochraně
infrastruktury náležející do jejich působnosti

kritické

a) navrhují odvětvová kritéria a předkládají je Ministerstvu vnitra,
b) vyžadují od právnické nebo podnikající fyzické osoby, jako
provozovatele stavby,zařízení, prostředku nebo veřejné infrastruktury,
o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují kritéria pro určení
prvku kritické infrastruktury nebo prvku evropské kritické
infrastruktury, informace nezbytné k určení těchto prvků včetně údajů,
u kterých je nutné zachovat mlčenlivost, pokud požadované informace
nelze získat jiným způsobem,
c) určí opatřením obecné povahy prvky kritické infrastruktury a
prvky evropské kritické infrastruktury, a o tomto určení informují bez
zbytečného odkladu Ministerstvo vnitra včetně uvedení údaje o počtu
členských států, které jsou závislé na takto určených prvcích evropské
kritické infrastruktury,
d) zašlou návrhy prvků kritické infrastruktury a prvků evropské kritické
infrastruktury Ministerstvu vnitra k zařazení do seznamu; návrhy prvků
evropské kritické infrastruktury obsahují též informaci o počtu
členských států, které jsou závislé na jednotlivých prvcích evropské
kritické infrastruktury,
e) kontrolují plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a
ochranu prvků kritické infrastruktury a ukládají opatření k nápravě
nedostatků zjištěných při kontrole, atd.
Napojení zdravotnictví na národní bezpečnostní systém (Bezpečnostní
systém České republiky) prostřednictvím ministra zdravotnictví (člen vlády
ČR a člen Bezpečnostní rady státu) zakládá předpoklady pro výstavbu
resortního systému krizového řízení v pojetí moderního krizového
managementu (prevence, přípravy, plánování, řízení odezvy, obnovy)
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v pojetí krizové infrastruktury (s prvky řídícími a soustavou „nějak“
definovaných poskytovatelů zdravotní služeb).
Funkčnost národního bezpečnostního systému (NBS) zajišťuje sada
přijímaných dokumentů a mezi klíčové patří:
•
•
•
•

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

Zásadně pak
•
•
•
•

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

Zůstává-li bezpečnostní politika České republiky v principech neměnná,
průběžně se mění především Bezpečnostní strategie ČR a v závislosti na ni
pak dílčí koncepce, jako např. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2020 [2] a nastupující Koncepce ochrany obyvatelstva
do roku 2020 s výhledem do roku 2030[3].
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 [4].

2. KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
ZDRAVOTNICTVÍ Z ROKU 2007
Smyslem koncepce [5] bylo vytvoření uceleného a hlavně funkčního
„zdravotnického záchranného systému“, operabilního navenek
s ostatními podsystémy NBS, především s IZS, ale i uvnitř zdravotnictví
prostřednictvím nastavených pozic, působností a vazeb.
Priority koncepce zůstávají v trvalé platnosti:
1.
2.
3.

zajištění záchrany života a zabránění těžké újmě na zdraví
odezva podle charakteru poškození zdraví u velkého počtu osob
v lokalitě pravděpodobného vzniku události
dlouhodobě udržitelná „vysoká úroveň“ připravenosti systému
k odezvě uceleným kompletem prvků systému.

Budování funkčního zdravotnického záchranného systému jde ruku v ruce
s vydefinováním krizové infrastruktury a dlouhodobým věcným
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programem průběžného zajišťování očekávaného stavu krizové
připravenosti v čase, a to jako:
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!
Zaměření příprav kritické infrastruktury zdravotnického systému
respektuje určené hrozby vládním dokumentem (obr. 1) v časové jeho
platnosti (t.č. od roku 2011):

Terorismus
Šíření ZHN
Kybernetické útoky
Nestabilita a regionální konflikty v
euroatlantickém prostoru a jeho okolí
Negativní aspekty mezinárodní migrace
Organizovaný zločin a korupce
Přerušení dodávek strategických surovin a
energie
Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury*
Pohromy přírodního nebo antropogenního
původu a jiné mimořádné události**

Obr. 1 Bezpečnostní hrozby dle [1]
Rozložení problematiky příprav je zacíleno na jednotlivé úrovně závažnosti
událostí:
0 = standardní ... běžná činnost tísňových a pohotovostních služeb/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);
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), v rozsahu plánu
krizové připravenosti ZZ (PKP ZZ);
3 = krizové situace vojenského charakteru (KSVCH) ... koordinace IZS a
součinnost orgánů krizového řízení (OKŘ) při použití dlouhodobých
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krizových opatření (DKO) dle krizového plánu (KP), plánu obrany (PO) a
operační přípravy státního území (OPSÚ), v rozsahu plánu krizové
připravenosti ZZ (PKP ZZ).

3. SROVNÁVACÍ STUDIE
Cílem studií [6,7,8] 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
pracoviště krizového řízení, zda mají zpracován a aktualizován evakuační
plán, plán krizové připravenosti a další dokumenty týkající se dané
problematiky. A také, zda probíhá ve zdravotnických zařízeních praktický
nácvik krizové připravenosti. K tomuto účelu byly definovány ukazatelé
připravenosti (obr. 2).

SKLADBA UKAZATELŮ
společné pro NEM & ZZS
2

( 1) TEORETICKÁ PŘIPRAVENOST
( 2) ORGANIZAČNÍ PŘIPRAVENOST
(3) PRAKTICKÁ PŘIPRAVENOST

(∑) CELKOVÁ PŘIPRAVENOST
MEDICÍNA KATASTROF 27.-28.11.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

4.10.2014

Obr. 2: Skladba ukazatelů dle[7]
Zvolenou metodou je kvantitativní výzkum. Technika tohoto výzkumu
spočívá v dotazníkovém šetření s uzavřenými, polozavřenými a otevřenými
otázkami.
Dotazník určený pro zdravotnický personál (obr. 3) obsahuje 23 otázek.
První tři otázky jsou zaměřeny na charakteristiku respondentů, zbývajících
dvacet otázek na povědomí o problematice krizové připravenosti. Tato část
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dotazníku je postavena jako multiple-choice test a otázky byly sestaveny
pomocí vnitřních krizových plánů zařízení (plánů krizové připravenosti).

Připravenost zdrav.personálu NEM

Role vzdělání a
odpovědnosti,
délky praxe a
počtu školení

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

Obr. 3: Výstup dotazníku pro zdrav. personál[8]
Dotazník pro zdravotnická zařízení (obr. 4) byl pro zařízení krajů identický,
rovněž způsob analýzy dotazníků, a to za účelem možného následného
porovnání výsledků ZZ [8]. Dotazník obsahuje 28 otázek.

Ukazatelé připravenosti
Ukazatel praktické přípravy

Ukazatel teoretické přípravy
( 8 parametrů)

( 4 parametry)

Obr. 4: Výstup dotazníku pro zdrav. zařízení [9]

4. VÝSLEDKY
Srovnání stavu připravenosti poskytovatelů lůžkové péče a zdravotnické
záchranné služby v letech 2011, 2013 a 2014 vyjadřuje souhrnně obr. 5.
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Srovnání připravenosti ZZ
5

Teoretická
připravenost
Organizační
připravenost
Praktická
připravenost
Celková
připravenost
Hodnocení
úrovně
ᴓ známkou

ZZS 2014
9,5

NEM 2013
9,1

NEM 2011
9,9

3,5

1,8

2,8

3,5

1,4

4,4

16,6

12,3

17,1

2,9

3,9

2,8

MEDICÍNA KATASTROF 27.-28.11.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

4.10.2014

Obr. 5: Srovnání připravenosti let 2011, 2013 a 2014
Způsob hodnocení stavu připravenosti zdravotnického personálu vyjadřuje
souhrnná tabulka a klasifikace na obr. 6 a 7.
Hodnocení připravenosti personálu
6

Minimální počet
získaných bodů

Klasifikace

39 bodů (90%)

1 – výborná

34 bodů (80%)

2 – velmi dobrá

30 bodů (70%)

3 – dobrá

26 bodů (60%)

4 – špatná

22 bodů (50%)

5 – nedostačující

MEDICÍNA KATASTROF 27.-28.11.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

4.10.2014

Obr. 6: Hodnocení připravenosti personálu
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Délka praxe a dosažené vzdělání
8

Délka praxe

ZZS

NEM

> 1 rok
Dosažené vzdělání

28,4
ZZS

32,3
NEM

2Maturita
– 3 roky
DiS

26,6
29,4
23,9

33,9
38,1
35,9

Bc.
< Mgr.
3 roky

28,9
26,5
28,9

38,1
38,0
35,7

Ing., jiné
/MUDr.,PhDr.

28,7

40,6

Délka praxe < Dosažené vzdělání ; Délka praxe < Dosažený zisk
4.10.2014
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Obr. 7 : Vztah délky praxe a dosaženého vzdělání[9]
Rozložení odpovědnosti za připravenost daného zdravotnického zařízení
vyjadřuje tabulka na obr. 8.

Rozložení odpovědnosti
Sledovaná oblast
Traumatologický plán
Evakuační plán

Odpovědná osoba

% vyjádření ve vzorku

Zdravotní náměstek

67

Ředitel, zástupce, TKM

33

Bezpečnostní technik

56

Ředitel NEM/ TKM

22/22

Plán krizové připravenosti

Zdravotní náměstek

100

Plán HE opatření

Ústavní hygienik

45

Ředitel/ TKM/ HS NEM

22/22/11

Funkce pracovníka
krizového řízení

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

37
13
13
13
25

Krizový štáb

Ustanoven

78

Obr. 8: Rozložená odpovědnosti za připravenost
Situaci v oblasti zajišťování Plánu HE opatření vyjadřuje graf na obr. 9.
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Rozložení odpovědnosti
14

odpovědné osoby za aktualizaci hyg.-protiepid. opatření

Aktualizace plánu HE opatření

6; 12,5%

6; 12,5%

Ředitel ZZS SČK
6; 12,5%

6; 12,5%

Ústavní hygienik
Pracovník krizového řízení
hlavní sestra
náměstek LPP

6; 12,5%
18; 37,5%

náměstek NLP (oš.péče)

MEDICÍNA KATASTROF 27.-28.11.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

17.10.2014

Obr. 9 Rozložení odpovědnosti za Plán HE opatření [10]
Požadavek plynulé návaznosti přednemocniční neodkladné péče a
nemocniční neodkladné péče v situacích výskytu hromadného postižení
osob na zdraví zajišťuje proces traumatologického plánování ve
zdravotnictví, který prioritně má zajistit provázání plánované odezvy
poskytovatele ZZS a poskytovatelů ALP; k tomuto účelu byla přijata
koncepce kontaktních míst.
Komparací dat traumatologických plánů byla sledována shoda ve vybraných
10 faktorech podmiňujících efektivnost traumatologického plánu. Stav
shody vyjadřuje tabulka na obr. 10.

Komparace dat TP
a dosažený poměr shody
20

Obr. 10 Dosažená shoda TP [11]
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5. ZÁVĚR
Přetrvávající úroveň stavu připravenosti zdravotnických zařízení v rozmezí
let 2011,2013 a 2014 (viz obr. 5) i přes zásadní legislativní podporu
prostřednictvím reformních zákonů z roku 2011, včetně pokračující
nesourodosti v odpovědnosti na komplexní připravenost každého
zdravotnického subjektu (viz obr. 8 a 9) a nesystémové svázání součinnosti
PNP a NNP prostřednictvím jiného pracoviště než byl zámysl přes
„urgentní příjmy“(viz obr. 10), odhaluje potřebu použít analýzu rizik na
resort zdravotnictví s cílem najít slabá místa v systematickém přístupu
k problematice krizové připravenosti resortu. A to i přes existenci
stávajícího systému vzdělávání v oblasti krizové připravenosti ve
zdravotnictví, výstupy specializačního vzdělávání oboru Urgentní medicína
na IPVZ Praha přes výstupy certifikovaného vzdělávání Krizová
připravenost zdravotnictví na NCONZO Brno, koncipované s ohledem na
požadavky souvisejících dokumentů jako jsou: 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,
doplněnou o Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků
v oblasti bezpečnosti, schváleno usnesením BRS č. 32 ze dne 3. července
2007.
Jako zásadní se ukazuje nutnost institucionalizace a stabilizace pozic
krizových pracovníků a pracovišť krizové připravenosti na
zdravotnických zařízeních s jasně definovanou působností a
kompetencemi pro oblast krizového managementu zdravotnictví. Stejně tak
jednotná průprava a řízení resortního krizového managementu, včetně
nezbytné koordinace resortního orgánu krizového řízení.
Proměny bezpečnostního prostředí, nástup nových typů hrozeb, rozšiřující
se objem potřeb znalostí a dovedností resortu jako celku, legislativní
prostředí resortu pokrývající samostatné pilíře resortu – zdravotní služby
jako jeden pilíř a ochranu veřejného zdraví jako druhý pilíř – ukazují i na
potřebu strukturální proměny vrcholového krizového managementu.

52

Sborník příspěvků 11. ročníku konference Medicína katastrof

6. POUŽITÉ ZDROJE
[1] Bezpečnostní strategie České republiky, Praha 2011
[2] Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění
[3] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
[4] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
[5] Např. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č.374/2011
Sb., o zdravotnické záchranné službě
[6] Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví. MZČR, 2007
[7] Němečková, J.: Připravenost lůžkových zařízení Jihomoravského kraje
nefakultního typu na mimořádné události. Diplomová práce. České
Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2011
[8] 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
[9] Machovský,L.: Připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí – srovnávací studie Diplomová práce. České
Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2014
[10] Štorek,J.: Stav krizové připravenosti lůžkových zdravotnických zařízení
– srovnávací studie 2011 a 2013. Sborník příspěvků 10.ročníku
konference Medicína katastrof. ZSA Hradec Králové 2013.ISBN 97880-905089-2-7
[11]Urbanová, A.: Součinnost traumacentra Nemocnice České Budějovice
a.s. a zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje při hromadném neštěstí. Diplomová práce.
České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity,
2014

7. INFORMACE O AUTORECH
Josef Štorek, MUDr., Ph.D., vedoucí katedry urgentní
medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha, odborný
asistent katedry radiobiologie, toxikologie a ochrany
obyvatelstva Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějicích od roku 2005, stálý člen
53

Sborník příspěvků 11. ročníku konference Medicína katastrof
přípravného výboru mezinárodní konference Medicína katastrof Zlín,
předseda odborné společnosti Krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP
a předseda Redakční rady časopisu SKPZ. Autor 71 článků v odborných
časopisech, 112 prezentací na konferencích, spoluautor 27 publikací a
vedoucí diplomových a bakalářských prací. Spoluředitel bezpečnostního
výzkumného úkolu VG20132015122

54

Sborník příspěvků 11. ročníku konference Medicína katastrof

Krizová připravenost a příprava
ZZS a ZZ
Pavel Urbánek12, Jan Urbánek3
1
2

Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

OBKŘ, Oddělení krizové připravenosti, FN Brno
3

Vysoká škola Karla Engliše
purb@seznam.cz

ABSTRAKT
Autoři se pokusili zmapovat, jakým způsobem probíhala v posledních letech
příprava zdravotnických záchranných služeb (ZZS) a některých
zdravotnických zařízení (ZZ) na řešení mimořádných událostí a krizových
situací. Protože vnímáme-li zdravotnický záchranný řetězec, který je
definován jako funkční propojení poskytovatelů neodkladné/urgentní péče,
jakožto základním nástroj krizové připravenosti zdravotnictví, pak
především příprava a připravenost těchto subjektů vypovídá o jeho
funkčnosti.
Klíčová slova: hromadné postižení zdraví osob, krizová připravenost
zdravotnictví, krizový stav, mimořádná událost

1. ÚVOD
Krizová připravenost zdravotnictví je velice často citována a rozebírána
nejen odbornou veřejností, ale i v mediích. Jde o schopnost poskytovatelů
zdravotnických služeb a zdravotnických zařízení poskytovat nezbytnou
zdravotní péči obyvatelstvu za krizových stavů a za mimořádných událostí,
a to v odpovídající kvalitě připravenými a odborně způsobilými pracovníky.
Mají-li být pracovníci připraveni a způsobilí, musí se kvalitně připravovat a
jejich schopnosti musí být ověřovány. Příprava by navíc měla být zaměřena
především na reálné hrozby, které mohou vést především k hromadnému
postižení zdraví/osob (HPZ/O). Ve střední Evropě přichází tudíž v úvahu
zvláště havárie v dopravě, průmyslové havárie, zřícení budov v důsledku
exploze plynu a nelze vyloučit ani možný teroristický útok.
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Přestože dnes již máme „krizové peníze“, krizové útvary a spoustu
krizových manažerů, domníváme se, že příprava zdravotnických služeb a
zdravotnických zařízení není na odpovídající úrovni. Necvičí se vůbec, či
jen s omezeným množstvím cvičících a navíc námětem takových nácviků
často nejsou reálné hrozby. V rámci cvičení IZS se cvičí např. požár lesa.
Abychom předchozí předpoklad doložili či vyvrátili, pokusili jsme se
shromáždit data týkající se cvičení a nácviků proběhlých v ZZ a ZZS
v posledních několika letech.

2. ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANNÝ ŘETĚZEC
Na základě vytvořené Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR byl
odborem krizové připravenosti MZ ČR definován zdravotnický záchranný
řetězec, jehož jednotlivé články se podílejí na likvidačních a záchranných
pracích specifikovaných v tzv. „krizových zákonech“.
Zdravotnický záchranný řetězec má následující články:
•
•
•

Laickou první pomoc a svépomoc
Přednemocniční neodkladnou péči zajišťovanou ZZS
Nemocniční nedokladnou péči zajišťovanou ZZ

3. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Nejslabším článkem tohoto řetězce se jeví nemocniční neodkladní péče
(NNP), neboť jen některá ZZ berou přípravu na hromadný příjem pacientů
opravdu vážně, viz graf níže (Obr. 1). Je to částečně pochopitelné, neboť
povinnost připravovat se na tyto situace v rámci IZS (integrovaného
záchranného systému) mají pouze fakultní nemocnice (ostatní složka IZS), a
to pouze při vyhlášení krizového stavu na území ČR. A to nemluvíme
o přípravě ZZ na evakuaci a jiné krizové situace. Nicméně Věstník MZ ČR,
částka č. 8/2007, bod č. 6 – Metodika zapojení zdravotnických zařízení do
cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení je návodem, jak do cvičení
IZS zapojit většinu ZZ.

4. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH
SLUŽEB
To ZZS, jakožto Základní složka, se v rámci IZS (zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému) pravidelně do nácviků zapojuje a
připravuje. Nicméně ani tato příprava není všude na stejné úrovni. Většina
ZZS se pravidelně cvičení a nácviků účastní, problémem však bývá zvolené
téma či scénář cvičení a také nízké počty zapojených členů ZZS. Náměty
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cvičení IZS, vesměs vytvořené členy Hasičského záchranného sboru ČR
(HZS), často nezohledňují potřebu procvičovat především opravdu reálné
situace a součinnost s rovnoměrným zapojením všech základních složek
IZS při řešení HPZ/O (Obr. 2). Navíc, vzhledem k četnosti cvičení a již
zmíněným tématům, se do těchto nácviků zapojí jen malá část
zdravotnických pracovníků ZZS (Obr. 3).

5. INFORMACE O AUTORECH
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., předseda Sekce Medicíny katastrof,
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, ČLS JEP.

Obr. 1: Garf počtu cvičících figurantů, lékařů, NLZP a ostatních
pracovníků v nemocnicích JmK v roce 2012
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Obr. 2: Náměty cvičení, kterých se zúčastnili zdravotníci ZZS v rámci
přípravy IZS v roce 2013
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Obr. 3: Počty cvičení a cvičících figurantů, lékařů a NLZP v letech 2011
až 2013
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Poskytování první předlékařské pomoci při
nepokojích v Kyjevě
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ABSTRAKT
Příspěvek se zaměřuje na úlohu Ukrajinského červeného kříže (UkČK) v době tzv.
Euromajdanu, tedy událostí vnitřních nepokojů, které proběhly v době od listopadu 2013 do
února 2014. UkČK musel částečně převzít úlohu zdravotnické záchranné služby a zajistit první
předlékařskou pomoc v oblastech, kde probíhaly demonstrace, a kde byl největší počet
zraněných osob. Za tímto účelem vytvořil stanoviště první pomoci a také mobilní jednotky první
pomoci. Článek dále popisuje principy nestrannosti a neutrality, které UkČK při své činnosti
uplatňoval a dále problémy spojené s rychlým rozvinutím vnitřních nepokojů do podoby
vnitřního ozbrojeného konfliktu na východě země. Pozornost je rovněž věnována pomoci
Českého červeného kříže, která byla UkČK poskytnuta. Autor vychází z autentických výpovědí
zdravotníků UkČK a z postřehů, které na místě událostí osobně získal.
Klíčová slova: vnitřní nepokoje a násilí, zdravotnická záchranná služba, zdravotnické jednotky,
Ukrajina, Majdan, Ukrajinský červený kříž, Český červený kříž, humanitární pomoc, neutralita,
nestrannost

ABSTRACT
Emergency Medical Services during Kiev riots
In this article, the role of the Ukrainian Red Cross Society (URC) during the so called
“Euromajdan in Kiev” is analyzed. Internal disturbances and tensions took place from
November 2013 to February 2014 prompting URC to respond immediately and partly assume
the role of Emergency Rescue and Medical Services. URC established Medical Posts and
Mobile Medical Units to provide first aid in the most fighting areas. The article discusses
humanitarian principles of Impartiality and Neutrality adhered to by URC and the problems
associated with the transition from internal disturbances to non-international armed conflict.
The attention is also paid to humanitarian aid provided by Czech Red Cross. The author draws
on authentic testimony of URC paramedics and observations that on-site events personally
received.
Keywords: internal disturbances and tensions, Emergency Medical Services, Medical Units,
Ukraine, Majdan, Ukrainian Red Cross, Czech Red Cross, humanitarian aid, neutrality,
impartiality
(policie a jednotky ministerstva vnitra zvané Berkut)
a násilné excesy se stávaly stále častějšími.

1. VÝVOJ UDÁLOSTÍ V KYJEVĚ
(LISTOPAD 2013 – ÚNOR 2014)

V centru města demonstrovalo mezi 100.000 a
500.000 demonstranty (některé zdroje uvádějí i
1 milion protestujících) a počínaje prosincem 2013
přibývalo násilných střetů mezi demonstrujícími a
silovými složkami. Ze strany demonstrantů byly
používány kameny, řetězy, světlice, ze strany
silových složek pak zejména bití obušky. V lednu
2014 došlo k prvním ztrátám na životech mezi
demonstranty. Míra násilí se zvýšila, mimo jiné za

21. 11. 2013 začaly na náměstí Nezávislosti (Majdan
Nezalezhnosti) pokojné demonstrace obyvatel jako
reakce na pozastavení příprav pro podpis asociační
dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií, které
učinila ukrajinská vláda. Každodenní demonstrace
měly pokojný charakter, postupně ale přitvrzovaly
konflikty mezi demonstranty a silovými složkami
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vozidel záchranné služby v přilehlých ulicích.
Stanoviště poskytovala pomoc 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.

přispění provokatérů, kteří se vyzbrojovali noži, tzv.
Molotovovými koktejly (zápalné láhve), ale také
střelnými zbraněmi. Počet úmrtí na straně
demonstrantů na přelomu ledna a února dramaticky
rostl a většina z nich byla způsobena střelnými
zbraněmi (pistole, odstřelovací pušky, brokovnice
aj.). Zranění byla střelná, ale také popáleniny byly
velmi časté. Zranění i úmrtí se týkala obou stran
barikády, tedy demonstrantů i silových složek.

2.2.

18. 2. 2014 se demonstranti pokoušeli ovládnout
budovu parlamentu, naopak silové složky podnikly
nejsilnější útok v noci na 19. 2. 2014 a střety
s velkými ztrátami pokračovaly až do 20. 2. 2014. Po
21. 2. 2014 došlo ke zklidnění situace a 22. 2. 2014
zemi opustil tehdejší prezident Janukovič.
Nejvíce obětí pochází právě z konce února, kdy byly
proti demonstrantům používány zábleskové granáty,
některé upravené jako nosiče železných střepin,
zápalné láhve, slzný plyn, střelba z brokovnic, střelba
gumovými projektily z velmi blízké vzdálenosti,
vodní děla používaná i při hlubokých mrazech pod 10 stupňů Celsia a samozřejmě výstřely ze zbraní. Na
straně silových složek bylo nejvíce zranění
popáleninového a střelného charakteru.

Se sílícími střety se role mobilních jednotek více a
více zaměřovala na poskytování první pomoci
„přímo v poli“, tedy na záchranu a transport raněných
osob z místa nejtěžších střetů. V tom byla činnost
jednotek unikátní, neboť systematicky se této pomoci
nikdo další nevěnoval.

2. ZAPOJENÍ ZDRAVOTNICKÝCH
JEDNOTEK UKRAJINSKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE

Jedna mobilní jednotka v době intenzivních střetů
poskytla první předlékařskou pomoc cca 60 osobám
za noc a někdy tento počet dosahoval až 80 osob.
Týmy byly složeny zásadně z dobrovolníků, jejich
reakční čas (na povolání členů do služby) byl
stanoven na 30 minut (čas pro přesun do sídla
UkČK), samotný přesun ze sídla na místo události
činil 3-10 minut (sídlo UkČK se nachází přímo
v centru města). Služba běžně trvala 12 hodin,
v nejvypjatějších dnech i 22 hodin. V terénu
obyčejně působily 2 týmy, další 2 týmy byly
připraveny na posílení stavu. Mobilní jednotky
v sobě zahrnovaly i motocyklistické hlídky, pěší
hlídky, technické družstvo, logistické družstvo.
Zvláštní důraz byl kladen na bezpečnost členů, která
se týkala nejen ochranných pomůcek, ale i pohybu
v terénu (pod palbou, v nebezpečných prostorách
apod.).

S rostoucím počtem osob, které se demonstrací
účastnily (a to nejen v Kyjevě, ale i v jiných městech)
rostl i počet konfliktů mezi demonstranty a silovými
složkami, počet raněných, stále častější byly situace
plné chaosu a z toho plynoucí paniky a hrozby
ušlapání. Současně se ukazovalo, že veřejná správa
(ani státní orgány ani samospráva) nedokáže
zabezpečit fungující mobilní týmy, které by uvnitř
davu byly schopny poskytnout základní asistenci,
tedy například varovat před nebezpečnými místy,
usměrňovat pohyb mas a především poskytovat
základní ošetření zraněným osobám. Záchranná
služba jednak nemohla působit uprostřed dění (vozy
by neprojely) a jednak její personál nebyl z velké
části ochoten působit přímo v bojových podmínkách.
Proto její vozy postávaly v okolních ulicích.

Mezi nejčastější zranění, která UkČK ošetřoval,
patřila: poranění páteře, končetin, hlavy, zlomeniny,
úrazy (např. pády), popáleniny, dále odřeniny,
srdeční slabost, hypertenze, zánět horních cest
dýchacích, zasažené oči a dýchací cesty slzným
plynem, případně i jinými agresivními látkami. Časté
byly i případy bezvědomí nebo epileptických
záchvatů.

S ohledem na výše uvedené se UkČK rozhodl zapojit
své zdravotnické jednotky tímto způsobem:

2.1.

Mobilní jednotky první pomoci UkČK

Mobilní jednotky byly podle potřeby rozděleny do 24 týmů, každý po 6 členech a působily na obou
stranách demonstrace, tedy na straně demonstrantů,
tak i silových složek. Týmy se zaměřovaly na
usměrňování davů při průchodu nebezpečnými nebo
neprůchodnými
oblastmi,
poskytování
první
předlékařské pomoci, psychologické pomoci, přesun
zraněných přímo do vozů záchranné služby,
poskytování informací lehce raněným, kde se
nacházejí jednotlivá stanoviště první pomoci UkČK
nebo jiných lékařů působících v okolí anebo přímo
na stanoviště záchranné služby. Současně byly
v kontaktu s jinými dobrovolníky a organizacemi,
které zajišťovaly jídlo, nápoje, přikrývky apod.

Stanoviště první pomoci UkČK

Celkem byly vytvořeny 4 stanoviště, a to v místech
největší koncentrace osob. Každé stanoviště tvořil
1 lékař, 2 zdravotní pracovníci UkČK (nejčastěji
zdravotní sestry), 2 dobrovolníci UkČK proškolení
v poskytování první předlékařské pomoci.

Za nejvíce náročné považuje UkČK období mezi 19 24. 2. 2014, kdy celkem ošetřil 581 osobu (včetně 32
příslušníků silových složek), 105 osob na následky
zranění zemřelo. Osm zdravotníků, dobrovolníků
UkČK, bylo zraněno, z nichž dvě zranění byla vážná,
obě střelná (v jednom případě šlo o gumový projektil
ve druhém případě o průstřel nohy). Tyto útoky

Hlavní náplní těchto stanovišť bylo poskytovat první
předlékařskou pomoc, psychickou podporu obětem
násilí, zraněným a příbuzným zraněných osob.
Zároveň týmy zajišťovaly přesun zraněných do
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Jak bylo složité dodržovat princip nestrannosti,
svědčí i fakt, že při výběru dobrovolníků do služby
zdravotnických jednotek UkČK mnozí odmítli na
tento princip přistoupit, neboť byl v rozporu s jejich
postojem k událostem, a proto do řad UkČK ani
nevstoupili (resp. UkČK je jako dobrovolníky
nepřijal).
Většina
organizací
poskytujících
zdravotnickou pomoc na Majdanu se zaměřovala
výhradně na pomoc poskytovanou demonstrantům.

neušly
pozornosti
médií
i
mezinárodního
společenství a Mezinárodní výbor Červeného kříže
apeloval na respektování ochranného znaku
červeného kříže a na zákaz útoku na zdravotnický
personál. Celkem UkČK ošetřil 1500 osob. Rozsah
pomoci, která byla poskytována, zcela vyčerpal
zásoby zdravotnického materiálu, kterým UkČK
disponoval.

3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE
ČLENŮ ZDRAVOTNICKÝCH
JEDNOTEK UKČK

Rovněž dodržování principu neutrality bylo důležité
tehdy, když se UkČK vyjadřoval k probíhajícím
událostem, k pomoci, kterou UkČK poskytuje nebo
tehdy, když apeloval na účastníky demonstrací, aby
respektovali ochranný znak červeného kříže. Stejný
princip neutrality museli mít zástupci UkČK na
paměti, když různým pomocným (a živelným)
organizacím,
které
rovněž
nabízely
první
předlékařskou pomoc, vysvětlovali, aby užívaly
jiných znaků než červeného kříže a nedopouštěly se
tak jeho zneužívání. Pečlivě museli volit slova, když
mezi účastníky rozšiřovali informační materiály
o úloze Červeného kříže, o ochranném znaku a
o povinnostech
účastníků
demonstrace
vůči
zdravotníkům poskytujícím pomoc zraněným
osobám. Dodržováním neutrality dosáhl UkČK
respektu ke své práci a tím i možnosti poskytnout
svoji pomoc většímu počtu osob.

Při popisu práce zdravotníků UkČK je velmi důležité
zmínit, že veškerá pomoc, která je jimi poskytována,
podléhá přísnému dodržování principů nestrannosti a
neutrality (jedná se o dva ze sedmi principů
Červeného kříže a Červeného půlměsíce). Může se
zdát, že princip nestrannosti (pomoc se poskytuje
výlučně úměrně utrpení a bez jakékoliv
diskriminace) a neutrality (Červený kříž se
nevyjadřuje k příčinám konfliktů a sporů a přímo ani
nepřímo nesmí podporovat ani jednu ze stran
konfliktu) jsou jednoznačné a snadno dodržitelné.
Praxe událostí na Majdanu (stejně jako události
následující ve východní a jihovýchodní Ukrajině)
ukazuje, jak při vnitřních nepokojích nebo při
vnitřním ozbrojeném konfliktu jsou tyto principy
jednak důležité a jednak náročné pro jejich důsledné
dodržování.

4. HLAVNÍ PROBLÉMY PŘI
POSKYTOVÁNÍ POMOCI ZE
STRANY UKČK

Kyjevské události ukázaly, že UkČK je organizací,
která dokázala pomoc poskytovat nestranně a
neutrálně. Zdravotníci UkČK byli jediní, kdo
poskytovali předlékařskou první pomoc i druhé
straně barikády, tedy silovým složkám (ale také
početně menší skupině tzv. Antimajdanu – tedy
odpůrcům demonstrantů). Průběžně prováděl jejich
ošetření a transport k sanitním vozům (silové složky
používaly vlastní zdravotnickou službu, včetně
sanitních vozů). Ukazovalo se, jak je těžké se této
role ujmout, když většinové společenské mínění bylo
jednoznačně v opozici k těmto složkám a byly
zaznamenány případy násilí páchaného na zraněných
příslušnících silových složek. Zdravotnické týmy
několikrát pronesly zraněné policisty z davu
demonstrantů (často zakryté prostěradlem, aby se
nestali terčem dalšího útoku). UkČK tak získal
důvěru obou stran barikády, a proto mohl například
rozhodovat o zdravotním stavu zadržených osob a
vyřadit je z přepravy policejními vozy (tzv.
„avtozaky“, což je obdoba českého termínu
„Anton“), která by mohla ohrozit jejich zdraví
(dodnes je mnoho osob, které byly těmito vozy
odvezeny stále nezvěstných). Tuto výhodu neměl
UkČK hned od počátku, musel se k ní propracovat a
trpělivým jednáním se silovými složkami si získat
tento respekt a ochranu. Díky ní mohl poskytnout
pomoc většímu počtu osob, které tuto pomoc
potřebovaly.

Mezi hlavní problémy, se kterými se musel UkČK
vypořádat a na které nebyl připraven, je možné uvést:
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1.

Příprava dostatečného počtu dobrovolníků, kteří
jsou znalí zásad poskytování první předlékařské
pomoci a zároveň jsou ochotni podstoupit riziko
této práce v bojových podmínkách

2.

Vybavení pro mobilní týmy bylo nedostatečné a
neadekvátní k míře násilí, které v centrální části
města panovalo. Ochrana dobrovolníků a členů
UkČK je přitom prioritou a zároveň příslibem,
že pomoc bude dostupná největšímu možnému
počtu osob. Nejedná se jen o ochranné pomůcky
(například balistické brýle, přílba apod.), ale i
o pravidla bezpečnosti při této činnosti

3.

Vybavení stanovišť první pomoci dostatečným
množstvím obvazového materiálu a materiálem
potřebným pro poskytování první pomoci,
ošetření a transport raněných. Zásoby byly sice
velké, ale délka trvání nepokojů a počet
raněných rychle vyčerpával zdroje UkČK

4.

Dostatečný počet kvalifikovaných interventů
v oblasti
psychologické
pomoci
a
posttraumatické intervence. Péče o členy a
dobrovolníky UkČK vyžaduje nejen zajištění
fyziologických potřeb (strava, nápoje, spánek),
ale i péči o jejich psychický stav
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5.

Distribuce informačních materiálů o činnosti
Červeného kříže při nepokojích, o jeho úloze
vůči civilnímu obyvatelstvu a o respektu ze
strany silových složek. S tím souvisí i kontrola
užívání ochranného znaku červeného kříže,
neboť docházelo k neoprávněnému užívání nebo
k zneužívání znaku a tím k podlamování důvěry
v jeho ochrannou funkci. Zpočátku docházelo k
tomu, že každý, kdo se rozhodl nějak pomáhat,
sám sebe označil znakem červeného kříže.
Neznalost problematiky, mezinárodních i
vnitrostátních norem stála za tímto porušováním
a UkČK se musel zaměřit na vysvětlující
kampaň směřovanou k dalším dobrovolnickým
organizacím poskytujícím pomoc a také
k silovým složkám, které zprvu nechtěly tento
znak respektovat

se jednalo o vybavení pro 10 mobilních jednotek
působících ve všech oblastech Ukrajiny

5. POMOC ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE
Český červený kříž (ČČK) je stejně jako Ukrajinský
červený kříž národní společností, která působí na
území svého státu a plní povinnosti, které jí ukládají
mezinárodní i vnitrostátní normy. V případě, že
národní společnost potřebuje ve své činnosti podporu
ze strany Mezinárodního červeného kříže (tedy i
ostatních národních společností), požádá o konkrétní
(většinou materiální nebo personální) nebo blíže
nespecifikovanou (většinou finanční) pomoc. Ostatní
národní společnosti pak zareagují a pomoc vyšlou
(materiální, personální nebo finanční). Řídící roli při
koordinaci této pomoci většinou zajišťuje
Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní
federace společností Červeného kříže a Červeného
půlměsíce, které v případě Ukrajiny mají své
zastoupení v hlavním městě Kyjevě.

Materiální humanitární pomoc. V rozsahu
několika tun a v hodnotě několika milionů Kč
byly pro UkČK vyslány dodávky: obvazového
materiálu, turniketů, zvláštního obvazového
materiálu pro nemocnice, krční límce, ochranné
pomůcky, tablety pro čištění vody aj.

2.

Materiální vybavení pro zdravotnické jednotky
UkČK: zdravotnické vesty, látková nosítka,
balistické
brýle,
zdravotnické
ledvinky,
turnikety, paramedické rukavice apod. Celkem

Podpora v oblasti knowhow: stáže pro ukrajinské
zdravotníky v ČR (vybrané specializace), kurzy
první pomoci pro školitele první pomoci
v UkČK, informační letáky s tématikou první
pomoci pro civilní obyvatelstvo v podmínkách
ozbrojeného konfliktu aj.

4.

Vybavení pro Mobilní zdravotnické týmy, které
budou působit v oblastech postižených boji a
budou
zajišťovat
zdravotnickou,
psychologickou,
sociální,
materiální
a
humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu.
Součástí vybavení budou čtyři vozidla pro
zdravotnické
jednotky
UkČK
vybavené
nafukovacími stany Červeného kříže. Tyto
jednotky budou mít nejen úlohu mobilní, ale i
stacionární v závislosti na potřebách v dané
oblasti (projekt se realizuje v měsících listopad a
prosinec 2014)

6. ZÁVĚR
Události, které v ukrajinském hlavním městě začaly
zprvu pokojnými demonstracemi, přešly do násilných
střetů mezi demonstranty a silovými složkami a
nakonec do vnitrostátního ozbrojeného konfliktu na
východě země. Neočekávaný a rychlý vývoj událostí
spojený s nízkou připraveností státu a jeho
záchranných složek na podobný scénář postavil
Ukrajinský červený kříž do úlohy, ve které se vrátil
k samé podstatě činnosti, pro niž byl před více než
150 lety Mezinárodní červený kříž založen, a to k
pomoci obětem ozbrojených konfliktů. Prudký
přechod z mírového do válečného stavu je dobře
popsatelný právě na okamžiku samého začátku
událostí, které se odehrály na tzv. Euromajdanu.

Český červený kříž postupně zareagoval na konkrétní
potřeby, které specifikoval Ukrajinský červený kříž,
vyslal několik zásilek humanitární pomoci a zapojil
se do některých společných projektů. Jejich
společným jmenovatelem je snaha posílit kapacity
(materiál, vybavení a knowhow) UkČK, aby mohl
efektivně poskytovat pomoc všem obětem vnitřních
nepokojů a později i vnitřního ozbrojeného konfliktu
ve východní Ukrajině (stav od června/července
2014). Pomoc ze strany ČČK je možné stručně
shrnout takto:
1.

3.

UkČK musel v reakci na události přijmout roli
poskytovatele první pomoci a záchrany obětí násilí,
nahradit v první linii záchrannou službu a vyplnit tak
místo ve špatně fungujícím a navíc selhávajícím
systému. Tomu musel narychlo přizpůsobit výcvik
svých zdravotnických jednotek, jejich ochranu a
vybavení. Nosným pilířem se staly mobilní týmy
první pomoci zajišťující první pomoc přímo v terénu
a předávající raněné na stanoviště první pomoci
nacházející se mimo nebezpečnou zónu, ať už
zajišťované
UkČK
nebo
vzniknuvšími
dobrovolnickými organizacemi lékařů a zdravotníků
z Majdanu. UkČK byl prakticky jediným subjektem,
který důsledně dbal principů nestrannosti a neutrality,
a tak získal respekt a důvěru všech účastníků
násilných střetů (tzv. Majdanu, Antimajdanu a
silových složek) a mohl proto poskytovat pomoc
všem bez rozdílu.
Přitom se musel vypořádat s mnoha vnitřními i
vnějšími problémy, mezi něž bezesporu patří zvláštní
výběr dobrovolníků pro tuto činnost, psychologické
dopady vysoké zátěže na tyto dobrovolníky,
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neautorizované používání a také zneužívání
ochranného znaku červeného kříže, složitý proces
získání důvěry všech stran konfliktu, šíření povědomí
o principech činnosti červeného kříže a jeho úloze při
takové události a v neposlední řadě vybavení
zdravotnických jednotek UkČK pro tuto činnost.
Český červený kříž na sebe vzal úlohu partnerské
národní společnosti, která mohla přispět a pomoci

UkČK v oblasti materiálního vybavení a předání
vlastního knowhow.
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