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Rumunsko

• Členský stát EU

• 20 mil. Obyvatel

• 7 nejlidnatější a 12 největší stát EU

• Bukurešt (hl. město)



Bukurešť

• Hlavní město 

• 1,9 mil. Obyvatel

• 6 největší město EU

• politické, hospodářské a kulturní centrum země



Mass Burn Casualty disasters: Way forward to a European response 

Central University Library “Carol I”, Street Boteanu N° 1, Bucharest, Romania
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Scope and purpose of the meeting 
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Cíl setkání

• Workshop

• Cílem bylo dosáhnout jednotného konsenzu na cestě k o hromadně postižené pacienty s popáleninami v 
rámci EU

• Předložení jednotných stanovisek zúčastněných zemí EU

• Očekávání vytvoření evropského plánu a reakce při katastrofách zp. HN u popálenin



31.10 2015







https://www.youtube.com/watch?v
=AFMzD-Sk4Fk

https://www.youtube.com/watch?v=AFMzD-Sk4Fk


• 30.10 2015

• 400 účastníků

• Koncert rockové kapely

• 64 mrtvých x 168 
raněných

• mladí lidé



• Zatčeni majitelé klubu, odsouzeni

• Rezignace premiéra vlády

• Přijata opatření

• Nový zákon o provozování nočních klubů

• Nadnárodní úroveň opatření

• Konference, workshopy





Workshop

Dr. Raed Arafat…

• Popis katastrofy

• Impuls k realizaci krizového plánu

• Cíl: minimalizace ztrát na lidských 
životech

• Apelace na nepravdivé informace 
medií (Evropa, Svět)



Bilance postižení

• Úmrtí celkem 63

• 23 na místě

• 1 nemocniční transport

• 24 hospitalizací

• 188 lidí bylo těžce popálených, 88 pacientů potřebovalo umělou plicní ventilaci, 41 
pacientů bylo transportováno do zahraničí.



Transport pacientů do 
EU

• První země 

Belgie

• Další země 

Norsko, Německo, Velká Británie, 
Francie, Holandsko, Rakousko



Reorganizace přístupu popáleninových katastrof

• přijat zákon kapacity institucí

• 10 os. nad rámec…

• Nový koncept kooperace požární vs. zdravotní složky

• Nové popáleninové centrum Bukurešť

• Popáleninové týmy 24/7

• Koordinace transportu nemocných



• Plány jednotlivých zemí EU

• Hrozby, traumaplány a případné alternativy 

• transportu do zemí EU

• Ekonomika států



Česká Republika

• Katastrofa stejného charakteru –
NE

• Nemožnost adekvátního 
vyjádření transport, příjem 
pacientů a ekonomika



Workshop, další sekce 

• Plány, financování a léčba 
pacientů ze zemí EU

• Jednotný koncept všech zemí 
neuskutečněn

• Pouze návrhy konceptu 
jednotné péče 

Další návrhy : 

• U pojištěných osob po návratu 
péče hrazena z pojištění 
(zpětně)

• U nepojištěných, Vládní 
dotace



Závěr

• Problém s financováním

• Rozdílná ekonomika každého státu

• Transport dětí? (Rodič,pediatr)

• Vzájemná diskuze

• Jednotný plán péče

• Přijata zásadní opatření



Děkuji za pozornost

popelas@zzsjmk.cz


