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Co je hromadné neštěstí ?.  
 
 
Nehoda                                    2 – 5  
Hromadné neštěstí omezené  < 10  
Hromadné neštěstí rozsáhlé   < 50      (< 100 BRD) 
Katastrofa                                > 50      (> 100 BRD)                
Štětina a spol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí  
  
Prostředky hromadné dopravy osob představují relativně malá množství 
postižených  
( nejčastěji řádově desítky, HN v metru možná stovky )  
 
Megaparty, discoparty, houseparty často nelegální, velké diskotéky 
v podzemí představují mnohem větší počty postižených (řádově stovky, 
možná i tisíce) a postižení může být smíšené: účinek tanečních i 
psychoaktivních drog + alkohol + popálení + pošlapání + inhalace 
zplodin hoření + prochlazení + crush + kdovíco  
 

1. Typologie katastrof:  
 

Katastrofa – MU, která není zvládnutelná 
vlastními prostředky, bez pomoci zvenčí.   

 
Interní katastrofy:  

Např.  
• Požár, zakouření  
• Havárie energií  
• Přerušení zásobování vodou 
• Epidemie  
 
ZÁKLADNÍ REAKCÍ JE PŘÍPRAVA NA EVAKUACI 
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Externí katastrofy:  
Např.  
• Živelní pohroma  
• Záplavy, bahno 
• Požáry  
• Zemětřesení  
• Sesutí půdy, laviny   
 
ZÁKLADNÍ REAKCÍ JE ZVÝŠENÍ KAPACITY  
 
Přírodní katastrofy, války - trvají dlouho a počty 
postižených jsou překvapivé. Nemocnice se 
orientují na dlouhodobé zvýšení možností – 
průchodnost.  
Terorismus, havárie velkých dopravních 
prostředků, havárie v metru – nemocnice se 
orientují na příjem velkého počtu postižených 
v krátkém čase – kapacity 
 
 

2. Krizové plánování  
 
Příprava odezvy na likvidaci následků MU  
(HN, katastrofy) – traumaplány, evakuační plány, 
svolávací schémata, apod. – plány krizové 
připravenosti  
 
Krizová připravenost má hierarchii:  
• Nemocnice (část - celá budova - celý areál)  
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• Město (část města)  
• Region,  
• Kraj,  
• Stát,  
• Společenství států (EU, světadíl)  
 
Podstatou krizového plánování je  
• organizační příprava na soustředění 

maximálního dostupného množství sil a 
prostředků na místo neštěstí – stanovení úkolů  

• plán mobilizace osob  
• plán mobilizace technického vybavení  
• plán mobilizace kooperujících zdravotnických 

zařízení – nácvik realizace   
• plán návratu k normálnímu provozu ( včetně 

vyúčtování)  
 
Provázanost plánů.  
• Plány vycházejí z reálných rizik, každá úroveň 

má definované odpovědnosti  
• Hierarchie plánů zajišťuje návaznost a ukládá 

úkoly podřízeným složkám  
• Koncová ZZ dostávají úkoly v rozsahu, který 

dokáží splnit vzhledem ke svým dostupným 
zdrojům a prostředkům – kompetentní  
nemocnice  

• Uvnitř nemocnice je ustanoveno velení pro 
krizové situace  
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• Hierarchie pravomocí zajišťuje plnění úkolů 
a omezení nežádoucí variability postupů  

Integrovaný bezpečnostní systém – pokrývá 
komplexně zajištění podmínek pro likvidací 
následků MU včetně sekundární prevence  
 
Podmínkou fungování plánů krizové připravenosti 
je pravidelné prověřování plánů a systematický 
nácvik činností:  
• Velení  
• Přesuny sil, materiálu a prostředků  
• Provoz ZZ v mimořádných podmínkách  
• Ukončení a návrat k normálnímu provozu  
• Zajištění péče o osoby postižené na zdraví 

mimo HN i během aktivace krizového plánu  
 

Plány krizové připravenosti řeší mimořádné 
situace, které představují největší riziko. 

 
Cíle:  

 připravit nemocnici na příjem velkého počtu 
postižených podle PŘEDEM zpracovaných a 
nacvičených pokynů.  

 připravit bezpečné vyklizení části nebo celé 
nemocnice  

 zachovat adekvátní péči v mimořádných 
podmínkách jak o postižené HN, tak o běžné 
nemocné  

 efektivně, ekonomicky únosně  
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3. KRIZOVÝ  PLÁN  NEMOCNICE  
 
A. organizační zajištění  
• materiální, prostorové, personální a organizační 

zajištění péče při MU   
• vychází z úlohy nemocnice v oblastním krizovém 

plánu  
• je zpracován ve variantách pro různý rozsah a 

typ katastrof    
• stanoví pravomoci a hierarchii velení po dobu 

krizového plánu  
• stanovuje sled opatření v čase  
• orientuje nemocnici na příjem jednorázový - 

kriteriem je KAPACITA (např. havarie autobusu) 
nebo převádí nemocnici na dlouhodobý 
mimořádný režim - kriteriem je PRŮCHODNOST 
(např. přírodní katastrofa)  

• pamatuje na ochranu personálu v době 
mimořádné situace  

• má býti nacvičen a připravenost nemocnice má 
být ověřována  

 

B. Plán zdravotnických činností (poskytování 
péče)  
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• koordinuje zdravotnickou činnost v nemocnici 
v době řešení HN  

• vymezuje rozsah péče poskytované nemocným 
mimo HN, určuje kapacity, které se o takové 
pacienty starají v době mimořádného režimu 
nemocnice  

• rozsah péče o příbuzné, pozůstalé, lehce raněné 
(„plačící“)  

• obsahuje pokyny pro ukončení mimořádného 
režimu a pro návrat k běžné práci  

• pokyny pro vyúčtování nákladů  
• Pro zajištění plánované akce (zasedání MMF, 

NATO) lze naplánovat krátkodobá opatření  
 
 
C. Plán nezdravotnických činností krizového 

plánu  
 
Patří sem  
• Přísná regulace dopravy, usnadnění vjezdu 

vozidlům dopravujícím postižené  
• Odvoz propouštěných pacientů  
• Doplňování zásob  
• Zajištění stravy  
• Informace o ošetřených  
• Prostor pro čekající příbuzné postižených s 

podáváním tekutin a jednoduché stravy  
• Systém svolávání personálu  
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• Útulek pro děti personálu, který musí zůstat na 
pracovišti  

 
Po skončení musí následovat rozbor, vyhodnocení 
výsledků a revize s korekcí traumaplánu resp. 
krizového plánu nemocnice.  
  
 
Priority v opatřeních  
 
1. jasně stanovené a bezpodmínečně dodržované 

velení na dobu krizového plánu  

2. spojení s dispečinkem zasahující ZZS  

3. spojení s pracovišti uvnitř nemocnice s kontrolní 

zpětnou vazbou  

4. spojení s kooperujícími nemocnicemi pro 

případný překlad pacientů  

5. dokumentace o průběhu krizového plánu  

  
Moje doporučení:  
 
- využít osvědčené zásady  
- stanovit závazné postupy  
- vycvičit velící osoby  
- ověřit krizový plán v nácviku  
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- potvrdit opravenou verzi a dále pravidelně 
trénovat   

 
Co se může pokazit, určitě se pokazí.         
I nejlepší plán může selhat.  
Pak je nejlepší spolehnout na zdravý rozum a 
chladnou hlavu velících osob.   
 
Co ukazuje život:  
 
Očekávání nemocnice:       
 
Nemocnice bude informovaná o regionálním krizovém plánu 
alespoň v rozsahu vedení nemocnice – odd. krizového plánování 
nemocnice – vedoucí lékaři a sestry příjmových oddělení  
 
 
Rádi bychom předem věděli  
 jak funguje Integrovaný Záchranný Systém v oblasti (JBS 

MHMP v Praze)  

 jaká je úloha naší nemocnice v krizovém plánu oblasti 

v závislosti na druhu a závažnosti postižení obecně  

 že je připravena součinnost kooperujících nemocnic v oblasti  

 že bude použito nacvičené avízo  

 rádi bychom věděli, že zasahující zdravotnický personál 
ZZS je obeznámen dobře s kompeteností kooperujících 
nemocnic, je cvičen v třídění a bude přivážet pacienty 
avizované, označené domluveným způsobem a bude je 
předávat na místa prvního ošetření v nemocnici 
nacvičeným způsobem, podle pokynů řídícího lékaře 
v nemocnici   

 
Skutečnost:  

 9



 10

Nemocnice netuší, co se bude dít…  
 
A obává se  
 neznámého a nejspíše velkého počtu postižených a nedostatku 

lůžek  

 chaotického navážení nemocných  

 nedostatku zpráv od ZZS  

 „divokých“ postižených, kteří se do nemocnice dostávají bez 

účasti ZZS  

 vyjdou najevo nedostatečné znalosti vlastního krizového plánu  

 něčeho bude málo  

 
Návaznost PNP a NNP (ZZS a OUP) 
 
Podmínky pro bezchybnou návaznost:  
 
 připravená nemocnice – nazkoušený krizový plán, dohodnuté a 

nacvičené signály (standardizované situace) se ZZS (typu např. 
tíseň na letišti)  

 
 včasná informace od velitele zásahu obsahující dostatek 

informací pro rozhodnutí o spuštění správné varianty 
krizového plánu  

 
 regionální dohoda o systému označování pacientů podle 

výsledku třídícího vyšetření na místě nehody nebo během 
transportu  

 
 předání pacienta  

 
 seznámení ZZS s místem příjmu pacientů v nemocnici podle 

kategorií  
 
 vyvěšení orientačních tabulí  

 
 ZD – jednotná ZD v regionu i v nemocnici  
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 vstupní třídící vyšetření v nemocnici, reklasifikace, posun na 
místa prvotního nemocničního ošetření  

 
 udržení průchodnosti třídícího pracoviště, jednosměrný pohyb 

vyšetřených směrem do nemocnice  
 
 
Avizování HN - s maximem užitečných informací  
 
 místo HN  

 charakteristika HN (havarie autobusu, vykolejený vlak 

s hořícími vagony, výron toxických plynů v chemičce, zplodiny 

hoření a popáleniny při požáru…)  

 odhad počtu postižených směřovaných do naší nemocnice a 

jejich klasifikace  

 doba dojezdu prvních postižených  

potvrzení způsobu identifikace neznámých osob, označení 
kategorií (priorit) podle závažnosti postižení (barevné visačky) 
 

Prameny:  
Štětina J. a spol: Medicína katastrof a hromadných neštěstí  

Štorek J.: Zásady havarijní připravenosti a traumatologického plánování  

Příklady: Ing. V. Neklapilová, Informační středisko pro medicínu katastrof, ÚN v Brně  

 

Doporučení pro lékařskou službu v nemocnici (literatura) 

 Není to dosud zákonnou povinností, ale lze naléhavě doporučit, aby každá 

nemocnice měla sestaven krizový nebo poplachový plán. 

 Měl by obsahovat dále uvedené údaje: 

 Zajištění informačních cest (telefon, spojky). 

 Seznam jmen, adres a telefonů všech lékařů a ošetřujícího personálu, důležitých 

pracovníků správy, administrativy, technického personálu (dělníci), personálu kuchyně a 

dopravní služby. 

  Je nutno stanovit rozdělení prostor v případě katastrofy: 
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umístění ústředí, prostory pro třídění, pro  ošetření, pro dohlížení, čekárny 

 Je třeba připravit označení pro závažné situace. Dále je vhodné stanovit místa pobytu 

- dostupnost řídících pracovníků v případě katastrofy. 

Postup - priority: 

* alarmování personálu na pokyn vedoucího lékaře  nebo jeho zástupce    

* ústředí - krizový štáb: ved. lékař, vrchní sestra, správní ved.pracovník a      

       administrativní pracovník 

* informace procházejí pouze přes ústředí 

* přechod na krizový provoz - neprovádí se neakutní výkony 

       - vyklidit prostory ambulancí 

      - pohotovost pracovišť 

* zabránit přítomnosti cizích osob, stacionární pacienti zůstávají na svých         pokojích 

* uzavřít vedlejší vchody (správce) 

* uvolnit dopravní cesty a udržovat je volné, uvolnit parkovací plochy 

 

Při příchodu raněných: 

a) první třídění - těžce ranění (priorita ošetření I.) 

 -  akutně k resuscitačním prostorům a k operačním sálům 

b) ostatní ranění - do prostoru pro třídění - hlavním vchodem do vstupní haly 

 

Přechod na krizový provoz: 

*  uvolnění lůžek, lehčí a chůze schopné pacienty připravit k propuštění, příp. průběžně 

propouštět (také překládat do jiných nemocnic) 

*  uvolněná lůžka vybavit jednorázovým prádlem (příp. s pomocí vhodných pacientů) 

*  instalace provizorních lůžek v dalších prostorách (tělocvičny, oddechové prostory ...) 

* kontrola a doplnění zásob: krevní konzervy a infuzní roztoky od anesteziologů, obvazový 

materiál z lékárny, dlahy a sádrové obvazy od pracovníků ze sádrovny 

*  zřídit prostor pro třídění ve vstupní hale. Zde umístit vyšetřovací lůžka (z vyšetřoven) a 

masážní a rehabilitační stoly.  Připravit obvazové vozíky a pojízdné podvozky pod nosítka. 
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*   čekárny zřídit poblíž prostoru třídění a vybavit (možnost sezení) 

* zřídit registrační a dokumentační stanoviště (správní ved.pracovník, administrativní 

pracovníci) 

*   mít  připraveny očíslované karty provázející pacienta 

*  pojízdná křesla ponechat připraveny u přijmové haly. Obsluha - pomocný personál. 

*   připravit kuchyni na potřebu dodávky teplých nápojů 

 

Pracoviště nejdůležitějších pracovníků: 

*  primář chirurgie ve vstupní hale - třídění raněných 

*  primář ARO - resuscitace nebo příjmové odd. 

*  chirurgové -  ambulance, pokud jich není třeba na operačních sálech 

*  vrchní sestra - ústředí 

* správní ved. pracovník - ústředí (tj.vedle telefonní ústředny blízko vstupní haly) 

 

Po vytřídění jsou přivezení pacienti přesunuti podle kategorie: 

*  lehce ranění nevyžadující ošetření, ale sledování - tělocvična 

*  lehce ranění s potřebou ošetření - na polikliniku či do ambulance 

*  nejtěžší ranění s infaustní prognózou a umírající - do nemocniční kaple nebo jiného 

klidného odděleného prostoru 

* těžce ranění s potřebou ošetření - na resuscitaci, na příjmové odd. kvůli akutní diagnostice 

(rtg atd.), na lůžkové odd. nebo na operační sál. 

Zde navržený model je nutno modifikovat podle konkrétní situace dané  nemocnice. 
 
Pramen: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice 
v Brně, ing. Vlasta Neklapilová (z knihy Katastrophenmedizin. 
Leitfaden für die ärztliche Versorgung im Katastrophenfall.  Vydala 
Komise ochrany při Spolkovém ministerstvu vnitra, Bonn 1997, redakce 
Prof. L. Koslowski,  str.135-137) 
 
 
1. Poznámky k prezentaci  
2. obecný úvod – definice HN, Očekávání nemocnic: připravenost regionu – součinnost kooperujících nemocnic - připravenost odsunových tras podle místa zásahu – odhad nejohroženějších lokalit - organizace zásahu, součinnost složek 

integrovaného záchranného systému, rozvoz postižených po poskytnutí PNP, podle výsledků triage do kompetentních nemocnic, vycvičenost personálu zdravotnické ZS a všeobecná znalost úrovně zdravotnických zařízení v regionu  Skutečnost: 
nemocnice netuší, kdo a s čím se na ni obrátí  

 
3. připravenost na HN – krizový plán pro HN a externí katastrofu, příprava  v době „míru“, znalost úkolu v rámci celé akce, časový harmonogram likvidace HN, materiál, znalosti a dovednosti personálu odborné a organizační, krizový plán 

nemocnice, podmínky pro ochranu personálu, pro zajištění jejich rodinných příslušníků, zejména dětí v době, kdy musí setrvat na pracovišti, zachování běžných urgentních příjmů i po čas likvidace HN  
 
4. návaznost na PNP – spojení se ZZS, návaznost systémů třídícího vyšetření PNP a NNP v regionu, třídící vyšetření, klasifikace přijímaných nemocných při vstupním vyšetření, součinnost personálu ZZS a příjmového oddělení 
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