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TC IZS „ARENA 2016“

aktivace Traumatologického plánu

Fakultní nemocnice  Hradec Králové
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Co předcházelo před spuštěním TC IZS „ARENA 2016“ ?

- 09:08 hod.  výzva  ZOS  KHK  - ostrá  aktivace  TP  FN  HK (aktivován I.         

stupeň) – dopravní nehoda osobního  a  nákladního vozidla u obce  Očelice

- tři těžce zranění (2x žena, 1x muž)

- 09:13 hod. informace o přistání vrtulníku na OUM do 4 minut

- 09:28 hod. informace o dojezdu vozidla RLP do 10 minut

- 09:38 hod. informace o dojezdu vozidla RLP do 5 minut

- 10:32 hod. ukončení aktivace TP FN HK 
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Traumatologický plán – aktivovaná pracoviště

• místo  třídění  a  příjmu - OUM, ambulantní provozy,  laboratorní provozy  

• transfuzní oddělení   - krizové transfuzní centrum

• logistická podpora - odbor dopravní,  stravovací odbor,  odbor výpočetních  

systémů, centrální velín, strážní služba, oddělení úklidu, KŠ  
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Traumatologický plán – stupně pohotovosti a aktivace

Stupeň 

poplachu 

složek IZS

Rozsah ohrožení

(osoby, zařízení)

Stupeň 

pohotovosti

a aktivace 

FN HK

Počet postižených 

osob
Činnost

I.

jednotlivé osoby, jednotlivý 

objekt nebo jeho část, 

jednotlivé dopravní 

prostředky osobní dopravy

plochy území do 500 m2

I.
do 10/z toho minim. 1 

osoba v kritickém 

stavu

běžný provoz

II.

nejvýše 100 osob, více jak 

jeden objekt, jednotlivé 

prostředky hromadné dopravy 

osob 

plochy území do 10 000 m2

II.

alespoň 10/z toho 

minim. 3 osoby 

v kritickém stavu 

nebo mrtví

běžný provoz 

+ posílení

III.

více jak 100 ≤ 1000 osob, část 

obce nebo areálu podniku, 

železniční přeprava, hromadná 

havárie

plochy území do 1 km2

III.
do 50/ ve skladbě 

velkého počtu těžce 

zraněných

mobilizovaný 

provoz

IV. nad  1000 osob, celá obec 

nebo plochy území nad 1 km2
IV.

více jak 50/ bez 

rozdílu počtu 

mrtvých, těžce či 

lehce zraněných

mobilizovaný 

provoz + 

posílení
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Traumatologický plán – garantovaná lůžková kapacita

Zdravotnické zařízení
Počet uvolnitelných lůžek 

do 1 

hodiny

do 2 

hodin

do 24  

hodin 
celkem

Fakultní nemocnice 

Hradec Králové

29 41 53 123/393

Zdravotnické zařízení

Počet uvolnitelných lůžek  JIP

(monitor) 

do 1 

hodiny

do 2 

hodin

do 24  

hodin 
celkem

Fakultní nemocnice 

Hradec Králové

14 15 5 34/61

Zdravotnické zařízení
Počet uvolnitelných lůžek ARO (ventilátor, monitor)

do 1 

hodiny

do 2 

hodin

do 24  

hodin 
celkem

Fakultní nemocnice 

Hradec Králové

4 7 1 12/28
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Průběh cvičení za FN HK:

- ZOS ZZS KHK provádí výzvu na kontaktní místo FN HK v          11:09 hod.

- Kontaktní místo Oddělení urgentní medicíny potvrzuje výzvu v  11:10 hod.

Obsah výzvy: Střelba na stadionu minimálně 10 zraněných

- Aktivace Traumatologického plánu FN HK - II.stupeň            11:11 hod.

- Příjem zraněných v rámci mimořádné události           11:27 - 11:52 hod.

jednalo se o 3 těžce zraněné (priorita červená), 6 středně těžce zraněné

( priorita žlutá ) a 10 lehce zraněných ( priorita zelená )

- ZOS ZZS KHK hlásí ukončení činnosti na místě                  11:53 hod.

- Oddělení urgentní medicíny ukončuje činnost ve           12:00 – 13.30 hod.

kapacity: lůžka + operační sály

OUM: 5x crash, 4x expekt.(+do 30min 4x), 3x box (+ do 30min 1x) – 11:25 hod.

segment JIP:  ihned  5, ventil : 5,  do 1hodiny 6x, 6x ventilátor

segment standardních lůžkových oddělení PIO + CHIR: 33

segment operačních sálů 1 volný, do 1 hodiny 0
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Průběh cvičení za FN HK:

Posílení personálu

OUM – do 30minut 11 sester, do 1hodiny +1x

traumatologie – 2x lékař , do 1hodiny + 1x

anestezie – 4x lékař + sestra

Materiál KTC

transfuzní stanice  ery – 0 negat – 66x, + do 1hodiny 40x

plasma – 200x, + do 1hodiny 55x

trombo 10x 

pozitiva:  rychlý sběr info o kapacitě, komunikace se ZZS

negativa: 

Nefunguje terminál MATRA – kanál bez komunikace (KHK Akce 1 770k) 

Blokování haly sanitek („vylož a odjeď„)

Předání zraněného – sanitní vozidlo FN HK

Kapacita operačních sálů
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Děkuji za pozornost !!!


