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Organizace humanitární mise  
po zemětřesení v Nepálu  

Petr Nestrojil 1, Antonín Koukal2 

1 Klinika úrazové chirurgie LF MU Brno a TC FN Brno 

2 Koordinační středisko medicíny katastrof (KS MEKA) TC FN Brno 

petr.nestrojil@fnbrno.cz  

1. ÚVOD 

Traumateam ČR (TT ČR) je od 01. 01. 2013 registrován v rámci modulů civilní ochrany ES jako modul č. 7 – 
AMP (Advanced Medical Post) a v tomto smyslu je i cvičen pro možnost nasazení v rámci mezinárodní 
humanitární pomoci a pro součinnost s moduly USAR (Urban Search And Rescue).  

TT ČR společně se členy USAR HZS hl.m. Praha tvoří jednotku, která vystupuje pod hlavičkou CZERT (Czech 
Emergency Response Team). Zdravotnickou část týmu tvoří lékaři a sestry v oboru úrazové chirurgie, chirurgie, 
anestezie a resuscitace a urgentní medicíny. TT ČR má trvale pohotovost k nasazení na humanitární mise a 
pohotovost k odjezdu na humanitární misi je 12 hodin od vyhlášení mobilizace týmu.  

TT ČR byl od 27. 04. 2015 do 29. 05. 2015 nasazen na humanitární misi v Nepálu, zasaženém ničivým 
zemětřesením.  

 

Obr. č. 1 – TT ČR na cvičení v Tinglev, leden 2013 

2. INFORMACE O ZEM ĚTŘESENÍ V NEPÁLU 

Dne 25. 04. 2015 v 11,45 hod. Nepálského času (08,00 hod. SELČ, 06,00 UTC) zasáhlo Nepál zemětřesení o síle 
7,8Mw (Moment Magnitude Scale), které trvalo 90 – 120 vteřin. Epicentrum bylo přibližně 81 km Severo-
západně od Káthmándú a zasáhlo rozsáhlou oblast severozápadně a severovýchodně od Káthmándú, celkem 38 
ze 75 okresů Nepálu. Zemětřesení současně postihlo i oblast Mt. Everestu, kde byl lavinou ze sněhu a kamení 
zničen základní tábor a o život zde přišlo 28 lidí. Další silné otřesy o síle 6,6Mw zasáhly již postižené území 
Nepálu dne 25. 04. 2015 v 12,30 hod. Nepálského času (08,45 hod. SELČ) a o síle 6,7Mw dne 26. 04. 2015 
v 12,54 hod. Nepálského času (09,09 hod. SELČ). Zemětřesení způsobilo rozsáhlé škody, nejen v Káthmándú, 
ale především v horských oblastech Nepálu. Kromě rozsáhlých škod na historických budovách v Káthmándú a 
na majetku byly hlášeny i ztráty na životech a velký počet postižených a poraněných. 
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Obr. č. 2 Informační systém GDACS 

První informace o ničivém zemětřesení proběhly po rozhlasových a televizních linkách ještě téhož dne, v sobotu 
25. 04. 2015, odpoledne a večer SELČ. Detailní informace byly zveřejněny na internetu, především na GDACS 
(Global Disaster Allert and Coordination Systém), do kterého má vedoucí KS MEKA (Koordinační středisko 
medicíny katastrof ve FN Brno) i vedoucí lékař TT ČR přístup. Situaci po zemětřesení v Nepálu mělo vedení TT 
ČR ihned od sobotního večera monitorována. Průběžné zprávy uveřejňované na GDACSu podrobně udávaly 
především strmý vzestup počtu obětí a poraněných, zejména v horských oblastech Nepálu. Narůstající počet 
mrtvých, poraněných a postižených se neustále zvyšoval a dne 26. 04. 2015 v ranních hodinách Nepálského 
času, tedy v nočních hodinách SELČ požádala vláda Nepálu WHO a Civilní ochranu Evropského společenství o 
humanitární pomoc. Proto se zde naskýtala možnost pro nasazení TT ČR na humanitární misi do Nepálu, 
postiženého ničivým zemětřesením. 

Dne 25. 04. 2015 ve večerních hodinách dorazily na místo neštěstí jednotky USAR z Indie a Číny a 
v odpoledních hodinách dne 26. 04. 2015 odjížděly z Evropy jednotky USAR Německy a Francie. Další 
jednotky USAR a medicínské týmy byly připraveny k odjezdu, ale situaci komplikovala situace na letišti 
v Káthmándú, které bylo pro podezření na jeho poškození ihned po zemětřesení na několik hodin preventivně 
uzavřeno. Situaci dále komplikovala malá kapacita letiště, která výrazně omezovala možnosti přistávání většího 
počtu letadel s humanitární pomocí.  

 

Obr. č. 3 Káthmándú postižené zemětřesením 
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Obr. č. 4 Káthmándú postižené zemětřesením 

3. POHOTOVOST K NASAZENÍ A SESTAVENÍ TÝMU 

Dne 26. 04. 2015 v 18,30 hodin byl vedoucí TT ČR telefonicky informován z OBKŘ MZ ČR o vyhlášení 
pohotovosti TT ČR k nasazení na humanitární misi a toto bylo následně potvrzeno i z OPISU GŘ HZS ČR. 
Ihned po obdržení informací o pohotovosti k nasazení TT ČR byla vyhodnocena situace po zemětřesení 
v Nepálu a na základě toho byl sestavován zdravotnický tým. Faktory, které ovlivnily sestavení týmu, byly: 

• timing nasazení týmu  
• charakter krajiny a klimatické podmínky 
• bezpečnostní situace 
• předpokládané spektrum poranění 
• časový interval od zemětřesení k vyproštění 
• dehydratace, crush syndrom 

Všichni vybraní členové TT ČR, včetně ev. náhradníků, byli o pohotovosti k nasazení informováni cestou SMS 
přes EMOFF (EMergency OFFice) a ve 21,00 hodin byl sestaven kompletní zdravotnický tým, který čítal 9 
lékařů (vedoucí týmu – úrazový chirurg, 4 lékaři úrazové chirurgie a 4 anestezie, resuscitace a urgentní 
medicína) a 10 sester (4 perioperační sestry a ambulance a 6 sester anestezie, resuscitace a urgentní medicíny). 
Paralelně s tím probíhala komunikace s vedoucím KS MEKA ve FN Brno a byl sestaven další plán pro přípravu 
k nasazení TT ČR do Nepálu.  

Nasazení TT ČR na humanitární misi muselo být schváleno na zasedání vlády ČR, které bylo svoláno na 
dopoledne dne 27. 04. 2015  

4. PŘÍPRAVA K ODJEZDU NA HUMANITÁRNÍ MISI A MOBILIZACE T ÝMU 

Dne 27. 04. 2015 od časných ranních hodin probíhaly na KS MEKA přípravy k odjezdu TT ČR.  

Příprava osobního vybavení týmu na misi, kontrola dokladů, kontrola očkování a zajištění očkování proti Tyfu. 
Ústavní lékárna, MTZ a sklad plynů byly informovány o možném výjezdu TT ČR a současně proběhla kontrola 
seznamů léků, opiátů, infuzí a spotřebního zdravotnického materiálu potřebného pro výjezd a dále kontrola 
přístrojů a zdravotnické techniky, uložené ve FN Brno. 

V 11,40 hodin vláda ČR schválila dotaci pro nasazení TT ČR a pro humanitární pomoc Nepálu v celkové výši 20 
mil. Kč a bylo možné spustit mobilizační kaskádu TT ČR. 

V 12,30 hod. jsme telefonicky z OBKŘ MZ ČR obdrželi informaci o nasazení týmu do Nepálu a začala 
mobilizace TT ČR. 

Cestou SMS přes EMOFF byli mobilizováni všichni členové týmu pro výjezd do Nepálu, sraz do 90 minut na 
KS MEKA k dalším informacím. Odlet byl plánován na 24,00 hodin dne 27. 04. 2015, tedy necelých 12 hodin 
po mobilizaci TT ČR. 

Mobilizace lékárny, MTZ a skladu plynů k přípravě materiálu. V odpoledních a podvečerních hodinách se 
všichni odjíždějící aktivně podíleli na balení léků, infuzí, zdravotnického materiálu a přístrojů do transportních 
beden.  
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Kompletní materiál pro vybavení a činnost TT ČR má hmotnost 12 tun a objem přibližně 45 m3. 

Proběhla povinná lékařská prohlídka před odjezdem a očkování proti Tyfu a všichni byli připraveni na odjezd do 
Prahy a dále na odlet.  

 

 

Obr. č. 5 Sraz na KS MEKA 

 

Obr. č. 7 Balení materiálu 

Přepravu materiálu i zdravotníků do Prahy zajišťoval HZS jihomoravského kraje. Materiál byl naložen na 2 
nákladní automobily, celkem 35 transportních beden, které odjížděly ve 21,00 hodin a zdravotníci odjížděli na 
sraz s hasiči do Prahy - Strašnic ve 22,00 hodin a oba týmy se setkaly ve 24,00 hodin. 

Současně probíhalo na letišti v Praze-Ruzyni nakládání letadla Airbus A320 společnosti Travel Service. V době 
našeho příjezdu do Prahy již bylo jasné, že nákladní prostor letadla a volný prostor v kabině pro cestující nebude 
dostačující pro objem materiálu připraveného pro činnost jednotky. Materiál byl podle předpokládané činnosti 
jednotky rozdělen na nezbytně nutný, nutný, který musel být přepraven společně s celým týmem a na 
postradatelný, který byl zanechán v Praze a při doplňování materiálu byl dopraven do Nepálu.  

5. ODJEZD NA MISI 

Vlastní odjezd na humanitární misi byl komplikován poměry na letišti v Káthmándú a jeho malou provozní 
kapacitou a bylo nutné před odletem obdržet tzv. time-slot, tedy povolení k přistání ve stanoveném čase a po 
dobu nejdéle 3 hodiny. Povolení k přistání v Káthmándú, se i přes aktivity letecké společnosti a představitelů 
Ministerstva zahraničí, nedařilo sehnat.  Odlet se odkládal po celý následující den a všichni členové jednotky 
byli soustředěni na stanici HZS na Smíchově, kde měli možnost sledovat situaci v Nepálu alespoň v televizním 
vysílání.  
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Obr. č. 8 Odlet z Prahy 

Tým nakonec odletěl z Prahy dne 29. 04. 2015 v 01,00 hodin a po mezipřistání v Turkmenistánu pokračovat dále 
nad území Nepálu. Během letu posádka opakovaně žádala o po volení k přistání v Káthmándú, přibližně ve 12 
hodin Indického času kroužili jsme nad Nepálem, ale povolení k přistání nepřicházelo. Proto jsme byli donuceni 
přistát v Dílí a čekat na další odlet. Vše se nakonec v dobré obrátilo a po krátkém, resuscitačním pobytu v hotelu 
v Dílí (osobní hygiena, sprcha a krátký odpočinek po náročném čekání a cestě), jsme dne 30. 04. 2015 v 01,00 
hod. Indického času odstartovali z Dílí a v 04,15 Nepálského času (00,30 hod. SELČ) jsme přistáli 
v Káthmándú. 

Malé letiště v horách, jen 6 stojánek, ale žádný personál. Nezbývalo nic jiného, než nasadit vlastní síly a všichni 
účastníci mise se zapojili do vykládání letadla a po 90 minutách z toho byl vláček o 20 plně naložených vozících. 
Potom ještě naložení zavazadel turistů, které zasáhlo zemětřesení, včetně pěti zraněných, které jsme vyšetřili a 
uznali je schopnými pro přepravu vsedě letadlem.  

Strohá letištní budova nás vítala společně s bůžkem slovy „vítejte v Nepálu“. Následovalo vyřízení víz pro 
Nepál, vyzvednutí zavazadel a pro většinu výpravy odjezd do hotelu k zaslouženému odpočinku. To ale neplatilo 
pro vedení týmu, který společně s honorárním konzulem ČR v Nepálu zamířil na jednání na MoHP (Ministery of 
Health and People) Nepálu, kde probíhala registrace týmů, a byly přidělovány lokality pro nasazení týmu. 

 

 

Obr. č. 9 Přistání v Káthmándú 
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Obr. č. 10 Vykládání letadla 

 

Obr. č. 11 Vyložený materiál  

 

Obr. č. 12 Vítejte v Nepálu 
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6. VYJEDNÁVÁNÍ O MÍST Ě NASAZENÍ TT ČR 

Departure and Registration Center (DRC - registrační a odhlašovací místo), kde probíhala registrace týmů a 
přidělování lokalit pro jejich nasazení, bylo zřízeno na dvoře MoHP Nepálu. Panoval zde poněkud chaos, 
spousta týmů, zástupců WHO, ministerských úředníků a dalších osob, takže situace zde byla dosti nepřehledná. 
Naše vedení úzce spolupracovalo s honorárním konzulem, který byl přítomen u všech našich jednání. Jednání 
byla zmatečná a zdlouhavá, často přerušovaná diskusemi mezi úředníky a hovory na mobilních telefonech.  

 

Obr. č. 13 Registrační místo na MoHP Nepálu 

Během dne jsme byli opakovaně v kontaktu s plk. Ing. Lukešem z HZS Karlovy Vary, který byl v Nepálu jako 
člen EUCPT týmu (EUropean Civil Protection Team), expertní tým pro management katastrof, který měl již 
přehled o situaci v Nepálu, o zničené sítu zdravotnických zařízení a především o ev. možnostech pro nasazení 
našeho týmu. Měl vyhlédnutou lokalitu vedle totálně zničené okresní nemocnice, která ležela asi 40 km severně 
od Káthmándú, byla zahlcena pacienty a neměla dostatek léků, zdravotnického materiálu a především nebylo 
kde léčit poraněné a postižené. Tato nemocnice ale bohužel nebyla na seznamu regionů, které potřebují urgentní 
zdravotnickou pomoc.  

Odpolední schůze zástupců záchranářských týmů a WHO, na které jsme byli informováni o situaci po 
zemětřesení a potřebách záchranných i zdravotnických týmů, také k ničemu nevedla, neměli jsme místo pro 
nasazení a také naše osobní jednání se vedoucím zástupcem WHO nevedlo k úspěchu, nám bylo řečeno, přijďte 
ráno, uvidíme. Rýsovaly se další problémy, najednou byl podvečer, půl šesté, a my jsme dosud neměli místo pro 
naše nasazení a práci. 

Za oba dva dny naplněné cestou a vyjednáváními na MoHP jsme byli tak unaveni, že jsme spali doslova ve stoje. 
Cesta do hotelu trvala hodinu a ráno v 08,00 hodin opět zpět na MoHP na další jednání. 

I naše další jednání na MoHP se jevila jako neúspěšná, byla nám nabídnuta lokalita na severu, v horách u 
Čínských hranic a doprava vrtulníky. I toto jsme zamítli z důvodů zásobování vodou a pohonnými hmotami pro 
elektrocentrálu, pro ev. špatné podmínky pro návrat zpět a především proto, že k naší činnosti potřebujeme 
kyslíkové bomby, které se nesmí přepravovat vrtulníkem. Po dalším vyjednávání, rušeném telefonickými hovory 
a diskusemi s dalšími úředníky, jsme dostali přidělené místo ve městě Melamchi v oblasti Chautara, asi 45 km 
severovýchodně od Káthmándú. Posléze jsme dojednali i podmínky pro naše zázemí, zásobování balenou pitnou 
vodou, zásobování užitkovou vodou, pohonnými hmotami a především v blízkosti místní nemocnice. Další 
podmínka bylo zajištění přepravy na místo nasazení, 2 kamiony, autobus a to vše co v nejkratším čase, abychom 
mohli ještě 01. 05. 2015 odjet na místo nasazení. Vše se zdařilo, ve 14 hodin jsme odjížděli od hotelu do skladu 
materiálu, opět jsme vlastníma rukama nakládali materiál na nákladní auta a v 16,15 hod. jsme se vydali na cestu 
do Melamchi.  

Čekalo nás 45 km v horku a prachu autobusem s větráním otevřenými okénky. Silnice končila cca 20 km za 
Káthmándú, následovala prašná a rozbitá cesta a za druhými horami jsme se v osadách začali potkávat 
s následky zemětřesení, zřícenými domy a provizorními obydlími pro lidi a dobytek v přístřešcích a ve stanech. 
Na místo určení, ke zdravotnickému zařízení, v Melamchi jsme dorazili již za tmy v 18,45 hodin.  
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Obr. č. 14 …1. máj v Káthmándú… 

 

Obr. č. 14 Naložený autobus – přeprava do Melamchi 

 

Obr. č. 15 Melamchi 
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7. MÍSTO NASAZENÍ TT ČR 

TT ČR byl nasazen ve městě Melamchi, ležícím v regionu Sindupalchok v okresu Chautara 45 km 
severovýchodně od Káthmándů. Město leží v nadmořské výšce 1 000m.n. m, v předhůří Mt. Everestu, má 
přibližně 3 500 obyvatel a bylo téměř z poloviny zničeno zemětřesením. V regionu Sindupalchok byl registrován 
největší počet raněných, zejména v osadách ležících v horských oblastech regionu.  

 

Obr. č. 16 Melamchi po zemětřesení 

 

Obr. č. 17 Zbořené domy v Melamchi 

Jednotka TT ČR byla rozvinuta poblíž místního zdravotnického zařízení, PHCC (Primary Health Care Center), 
které bylo přeplněno raněnými a postiženými, kteří leželi všude kolem tohoto zařízení v chatrných přístřešcích a 
stanech. V tomto zařízení pracovali 2 lékaři a přibližně 11 dalších zdravotnických pracovníků. V místě našeho 
nasazení začala během prvních týdnů působit zdravotnická jednotka Červeného kříže z Japonska, která dodala do 
místní nemocnice přenosný RTG přístroj a USG přístroj.  
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Obr. č. 18 Zdravotnické zařízení (PHCC) v Melamchi v době příjezdu TT ČR 

 

Obr. č. 19 Zdravotnické zařízení (PHCC) v Melamchi 

 

Obr. č. 20 Zdravotnické zařízení (PHCC) v Melamchi 
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Obr. č. 21 Zdravotnické zařízení (PHCC) v Melamchi 

8. VÝSTAVBA JEDNOTKY 

Na místo nasazení v Melamchi jsme přijeli již za tmy, což ztěžovalo výběr optimálního místa pro rozvinutí 
jednotky. Vybrali jsme místo poblíž PHCC, ale za tmy nebylo možné dobře zhodnotit terén, proto jsme seznali, 
že „ráno moudřejší večera“ a kompletní výstavbu jednotky jsme odložili na druhý den ráno. Rychle jsme 
postavili jen 3 stany pro přespání a po náročném cestování jsme vyhlásili večerku.  

 

Obr. č. 22 Večerní stavění 
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Obr. č. 23 Rychlé večerní občerstvení 

 

Obr. č. 24 …a něco pro mlsné jazýčky na dobrou noc… 
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Obr. č. 25 Složený materiál TT ČR 

Nejprve bylo nutné složit veškerý materiál z kamionů, což znamenalo fyzické nasazení pro všechny členy týmu 
v náročných klimatických podmínkách, v teplém a slunečném počasí s vysokou vlhkostí vzduch. Materiál byl 
složen a následovala vlastní výstavba jednotky, která probíhala za asistence hojného počtu dětí i místních 
obyvatel.  

Stavění stanů šlo rychle, ale jejich vybavování bylo velmi náročné, protože veškeré vybavení stanů, léky, infuze 
a kompletní zdravotnický materiál byl uložen ve více než 200 kartonech, nikoliv v transportních bednách, jak 
jsme běžně zvyklí. I tato činnost kladla na členy zdravotnického týmu, zejména jeho ženskou část, náročné 
fyzické zatížení.  

 

Obr. č. 26 Výstavba jednotky 

 

Obr. č. 27 Vybavování jednotky 
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Obr. č. 28 Ukládání materiálu na ambulanci 

  

Obr. č. 29 Ukládání materiálu na IMP 

 

Obr. č. 30 Ještě poslední úpravy 
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Obr. č. 31 …ukládání lahví s kyslíkem… (i ženská část musí pracovat) 

 

 

Obr. č. 32  …a je to… (ambulance) 

 

Obr. č. 33 Jednotka TT ČR na místě nasazení 
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Obr. č. 34 První pacient 

Vše se podařilo a dne 02. 05. 2015 v 15,00 hodin místního času jsme za asistence honorárního konzula České 
republiky v Nepálu, pana Vishnu, zahájili naši činnost a ošetřili jsme první pacienty, kteří trpělivě čekali, až 
bude vše hotovo a budou ošetřeni zahraničním zdravotnickým týmem z Evropy.  

Tým na humanitární misi v Nepálu tvořilo celkem:  

• 19 zdravotníků 
o 9 lékařů:  
o vedoucí lékař týmu – úrazový chirurg, který byl současně zástupcem velitele týmu  
o 4 lékaři anestezie, resuscitace a urgentní medicíny   
o 4 lékaři úrazové chirurgie 

• 10 zdravotních sester: 
o 4 sestry anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 
o 3 sestry úrazové chirurgie 
o 3 instrumentářky 

• 15 členů USAR hl.m. Praha 
o velitel jednotky 
o zástupce velitele 
o styčný důstojník 
o tlumočník 
o 3 týlaři 
o 8 záchranářů 

V průběhu mise, po jejím prodloužení po zemětřesení dne 12. 05. 2015, došlo k obměně členů jednotky, do ČR 
odcestovali 3 lékaři, 1 zdravotní sestra a 10 členů USAR, které vystřídali 1 lékař – chirurg, 3 zdravotní sestry a 
10 členů USAR hl.m. Praha a současně byl doplněn i další potřebný zdravotnický materiál. 

Jednotka pracovala na místě nasazení až do 26. 05. 2015, kdy byly zahájeny přípravy k návratu do ČR.  

Naše činnost na místě nasazení od 02. 05. 2015 do 26. 05. 2015 :  

• Modul č. 7 - AMP 
o prošlo celkem:   1416 pacientů 
o ošetřeno celkem:  1131 pacientů 

� lehkých: 1120 pacientů 
� těžkých: 11 pacientů 

o přes ICU:  50 pacientů 
• na 14 výjezdech ošetřeno:  387 pacientů 

Na základě rozhodnutí vlády ČR byl v Nepálu zanechán humanitární dar ČR Nepálu, který obsahoval kompletně 
vybavené zdravotnické a ubytovací stany, lehátka, židle a další materiál a dále léky, infuze a zdravotnický 
spotřební materiál.   
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9. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍM ZDRAVOTNICKÝM ZA ŘÍZENÍM A S OSTATNÍMI 
JEDNOTKAMI V MÍST Ě NASAZENÍ 

V blízkém sousedství, přibližně 2 km od naší jednotky bylo stanoviště Nepálské armády, tzv. Army Camp, jehož 
velitel a další členové nám dodávali cenné informace o lokalitách s výskytem většího počtu poraněných a hlavně 
o sjízdnosti horských cest v postižených oblastech. V Army Campu pracovala zdravotnická jednotka z Polska a 
další jednotky z Německa a Izraele.  

Během humanitární mise TT ČR úzce spolupracoval s lékaři a dalším personálem nemocnice, dále s velením 
Nepálské armády v Army Campu a se zdravotnickými týmy z Japonska, Polska, Německa a dalšími jednotkami, 
které působily v horách. Vzájemná spolupráce všech zahraničních záchranných týmů v regionu byla výborná a 
všechny týmy se vzájemně podporovaly. Denně probíhaly konzultace a výměny informací o situaci v okolních 
horách, o lokalitách s poraněnými a postiženými, o jejich dostupnosti a sjízdnosti horských cest.  

10. UKONČENÍ ČINNOSTI A NÁVRAT DO ČR 

Ukončení činnosti TT ČR na místě nasazení byl vázáno na souhlas ministerstva zdravotnictví Nepálu a 
vyžadovalo vyplnění řady dokumentů o aktivitách týmu na místě nasazení, dále o materiálu, který je zanechán na 
místě nasazení a vyplnění dokumentů pro celní deklaraci při odjezdu z Nepálu.  

TT ČR ukončil svoji činnost v Melamchi dne 26. 05. 2015 ve večerních hodinách a následovalo setkání 
s místními představiteli, kteří poděkovali za naši humanitární pomoc Nepálu a nepálskému lidu postiženému 
zemětřesením. Setkáni bylo doprovázeno místním rituálem loučení s přáteli.  

 

Obr. č. 35 …místní rituál… (vedení týmu) 

 

Obr. Č. 36 Setkání s místními představiteli 
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Tým odletěl z Káthmandú dne 29. 05. 2015 v 10,15 místního času (06,30 hodin SELČ) a přistál v Praze na letišti 
Ruzyně dne 29. 05. 2015 v 17,10 hodin SELČ. Tím skončila úspěšná humanitární mise TT ČR v Nepálu. 

 

Obr. č. 37 Panoráma Himalájí 

 

Obr. č. 38 Členové humanitární mise po návratu na letišti v Praze 

11. INFORMACE O AUTORECH 

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., narozen 1952, absolvent LF JEP v Brně v roce 1977.  

Praxe v úrazové chirurgii, 1976 – 1983 – II. chirurgická klinika LF UJEP a FN Pekařská 53 
Brno, 1983 – 2008 – Úrazová nemocnice v Brně, 1997 – 2008 vedoucí lékař základny 
traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně, 2008 – dosud Klinika úrazové chirurgie LF MU a 
TC FN Brno, zástupce přednosty kliniky, primář traumacentra. Specializační atestace I. a II. 
stupně z chirurgie, atestace z traumatologie. Zástupce vedoucího lékaře Traumatýmu ČR 1987 
- 2008, 2005 vedoucí lékař Traumatýmu v rámci hu-manitární mise v Pákistánu, vedoucí lékař 

Traumatýmu ČR 2008 - dosud. Absolvované humanitární mise: 1987 – Nikaragua, 1989 – zemětřesení Arménie, 
2005 – zemětřesení Pákistán, 2010 – zemětřesení Nepál. Člen ČSÚCH ČLS JEP, člen výboru ČSÚCH, člen 
WADEM (World Association for Disaster and Emergency Medicine), absolvent kurzu TEC CP EC (Revinge), 
trenér zdravotnických týmů cvičení MODEX Falck CP EC, absolvent cvičení MODEX Falck CP EC Tinglev - 
leden 2013 - vedoucí lékař TT ČR. 
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