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ÚMK

• ÚMK je výukové a výzkumné pracoviště LF OU zabývající se 
oblastí medicíny katastrof, jejíž problematika se v posledních 
letech v celém světě významně rozvíjí vzhledem k narůstající 
hrozbě terorismu a válečných konfliktů. 

• ÚMK zajišťuje teoretickou a praktickou výuku studentů LF  
v diagnostice,ošetřování a léčení pacientů při hromadných 
úrazech a v krizových situacích.

• Cílem výzkumných aktivit ÚMK je vývoj nových ošetřovacích 
a operačních postupů ke zvládnutí následků katastrof a ke 
snížení morbidity a letality zraněných při HN. 



ÚMK

• LF OU akreditovala medicínu katastrof 
do základní výuky studentů medicíny jako 
první LF v ČR

• Vedoucí ústavu je Doc.MUDr.L.Pleva,CSc.

• Šest odborných asistentů – lékařů TC a UP



• dříve

– doly

– hutě

• nyní

– dopravní úrazy

– hromadná neštěstí

OSTRAVSKO



M. Kačor, Osudové okamžiky, 2003

Hromadný úraz MOST PIONÝRŮ, 1976

Trolejbus – 90 cestujících

17 těžce zraněných
9 lehce zraněných
1 úmrtí



Vřesina 11. 4. 2008

 Srážka tramvají - 87 cestujících

 45 zraněných

13 těžce

25 lehce

3 úmrtí

1 dítě

1 muž

1 žena TC FNO



Studénka 8. 8. 2008

Vlakové neštěstí – 400 cestujících

12 těžce zraněných

35 lehce zraněných

7 úmrtí

• Nejvíce pacientů ošetřila a přijala FNO

• Jednalo se o 27 zraněných. 



Vlakové neštěstí ve Studénce





Studénka 22. 7. 2015



Následky MU

• 2 osoby na místě usmrceny a 18 osob zraněno

• 5 těžce zraněných - z toho 3 kriticky

• Jedna ze zraněných osob zemřela ve FNO

• Zranění do nemocnic v Bílovci,N.J.FNO, MNOF 

• 107 nezraněných cestujících











HN Studénka 2015 – FNO

• Celkem do FNO…9 pacientů

• Nebyl aktivován traumatologický plán  

• Na UP…4 pacienti:  

• LZS: 3 osoby – 1 žena a 2 muži

• RZP: 1 žena



Srovnání HN 
HN tramvají

11. 4. 2008

Studénka

8. 8. 2008

Studénka

22.  7. 2015

Hodina HN 17.53 hod. 10.30 hod. 7.43 hod.

Vyhlášení TP 18.40 hod. 11.01 hod. Nebyl vyhlášen 

Čas od HN do 
vyhlášení TP

47 minut 31 minut 1.pac.za 65 min

Ukončení TP 22.30 hod. 13.26 hod. 15.20 ukončen 
poslední výkon



HN tramvají

11. 4. 2008

Studénka

8. 8. 2015

Studénka

22. 7. 2015

Celkový čas od 
vyhlášení do 
ukončení  TP

3 hod. 50 min. 2 hod. 25 min.

-------------------------
---

-----

6.30 hod od 
příjezdu 

1.pacienta

Celkový počet 
zraněných

23 27 9

Celkem 

hospitalizováno 7 pacientů 15 pacientů 5 pacientů

Srovnání HN



HN tramvají

11. 4. 2008

Studénka

8. 8. 2008

Studénka

22. 7. 2015

Úmrtí z HN ve FNO 1 žena 0 1 muž

Počet ošetřených 

na UP

6 pacientů

(6 dospělých)

11 pacientů

(10 dospělých + 1 
dítě)

4 pacienti

(2 ženy, 2 muži)

Počet ambulantů 17 pacientů

(12 dosp.+ 5 dětí)

16 pacientů

(15 dosp.+1 dítě)

5 pacientů

(1 žena, 4 muži)

Srovnání HN



Srovnání HN 
HN tramvají

11. 4. 2008

Studénka

8. 8. 2008

Studénka

22. 7. 2015

Celkem se na 
výzvu

dostavilo do FN

79 zaměstnanců

(z toho 18 lékařů)

68 zaměstnanců

(z toho 20 lékařů)

0

Na ošetřování 
raněných se 
podílelo

14 traumatologů

( z toho 3 na OCP)

18 traumatologů

(z toho 3 na OCP)

11 traumatologů           

(z toho 3 na UP)

3 chirurgové



Srovnání HN 
HN tramvají

11. 4. 2008

Studénka

8. 8. 2008

Studénka

22. 7. 2015

Na OCP pracovalo

Anesteziologové 
na UP

35 SZP a NZP

5

46 SZP a NZP

7

9 SZP + NZP 

3 



HN tramvají

11. 4. 2008

Studénka

8. 8. 2008

Studénka

22. 7. 2015

Na operačních 
sálech připraveno

operatéři :

anesteziologové:

primář

9 sál.sester 

+ 7 NZP

4 lékaři

2 lékaři

primář

26 sál.sester 

+ 9 NZP

9 lékařů 

6 lékařů

primář

8 sál.sester

+ 6 NZP

11 lékařů

4 lékaři

Celkem v akci 90 

zaměstnanců

(z toho 26 lékařů)

126 zaměstnanců

(z toho 46 lékařů)

52 
zaměstnanců

(z toho 23 lékařů)

Srovnání HN



Optimalizovaná individuální medicína

„Masová“ medicína

Potřeba pomoci

Schopnost pomoci

Medicína katastrof – principy



Riziko = P x C ( L1 + L2 + L3 )  x  V  : RC

(P) Pravděpodobnost výskytu mimořádné situace

(C) Důsledky

(L1) Ztráty na životech

(L2) Materiální ztráty

(L3) Dopad na společnost

(V)   Zranitelnost komunity

(RC)   Flexibilita, schopnost vyrovnat se s katastrofou

SGIDEM

Medicína katastrof - principy



Katastrofická událost se stává katastrofou za předpokladu, že:

Medicína katastrof – principy

Riziko Flexibilita





britská analytická společnost Maplecroft uveřejnila Index rizika terorismu pro rok 2011

Index vychází z posledních a souhrnných údajů dostupných pro výpočet četnosti 

a smrtelnosti teroristických incidentů ve 197 zemích. Index zahrnuje také historický 

komponent hodnotící počet útoků v průběhu pěti let a hodnotí riziko související 

s geografickou blízkostí jednotlivých zemí k epicentrům terorismu.

Země s největším rizikem terorismu



Cyklus katastrofyLEGENDA

Mimořádná 

situace nebo 

katastrofa

Zaměření 

médií

Hodnocení rizika

Zmírnění/prevence

Pokračující 

rozvojové 

aktivity

Ekonomická a 

sociální obnova

Rekonstrukce

(flexibilita / relokace)

Obnova infrastruktury a služeb

Pokračující pomoc

Hodnocení škod

Poskytování 

okamžité pomoci

Záchrana osob

Varování / evakuace

Příprava

Zmírnění / prevence rizik

Hodnocení rizik



Hrozby v době 

míru/války
Zpětná 

vazba

Zpětná 

vazba

Zpětná 

vazba

KonecNehodaUdálostHrozba

Snížení

Eliminace

Odstranění

Varování

Únik

Evakuace

Odpovědnost

Ochrana

Boj

Restrukturalizace

Pojištění

OFENZIVNÍ

preventivní

DEFENZIVNÍ

nápravná opatření

Náklady

Krizová připravenost při normálním plánování Záchrana

Čas



Globální povědomí

Společný postup

Horizontální a vertikální harmonizace



2007:
Vezměte na vědomí, že:

… rámec mezinárodních zákonů a standardů týkajících se mezinárodní
pomoci při katastrofách zůstává rozptýlený a nedostatečně využitý,
často existuje nedostatek harmonizace mezi národními zákony
a mezinárodními standardy a stále přetrvávají právní překážky bránící
efektivnímu poskytování mezinárodní pomoci při katastrofách
a pomoci při obnově postižených oblastí.

2015:
Vezměte pečlivě na vědomí, že:

… regulatorní problémy nadále postihují včasnou a efektivní mezinárodní
reakci na katastrofy, záchranné akce, a že stále existují mnohé státy,
které nemají vypracovány zákony, pravidla nebo postupy pro zvládání
pomoci při katastrofách v mezinárodním měřítku.



Hierarchie kompetencí

Kvalifikace

Výuka

Povědomí

Certifikace Vedení

Specialisté

Podpora

Elementární základ (populace, atd.)



Hierarchie kompetencí-výuka
Postgraduální

Lékař  

v nemocnicích            

a lékařské praxi

Lékař  v ZZS

Klinická výuka

Universitní nemocnice

Sestry, požární sbory, policie, paramedici,  atd.

Obyvatelstvo



Postgraduální

?



Klíčové kompetence 
„ „Master of Disaster““

MANAGEMENT KATASTROF:

• Plánovaní pro případ katastrof

• Epidemiologie katastrof

• Organizace odpovědi na katastrofu

MEDICÍNA KATASTROF:

• Patofyziologie/Klinické manifestace mechanismů katastrof

• Lékařské ošetření obětí katastrofy

• Obnova a náprava po katastrofě

VÝUKA A VÝZKUM V OBLASTI KATASTROF:

• „Školení školitele“

• Internacionalizace znalostí



Lékařské ošetření obětí katastrof

• „Flow“ a směřování obětí

• Větší kapacita

• Alokace zdrojů

• Triáž

- Kategorie

- Přesnost

- Principy pro rozhodování



Lékařské ošetření obětí katastrof

• Překážky v poskytování efektivní péče

• Dekontaminace

• Poskytování péče populacím se speciálními potřebami (dětští 
pacienti, geriatričtí pacienti, popálení pacienti, pacienti se 
souvisejícími onemocněními a zdravotními omezeními)

• Léčba – úvodní, definitivní, role chirurga

• Vedení záznamů – kontinuita péče

• Evakuace / sekundární distribuce obětí

• Psycho-emocionální podpora obětí, rodin a poskytovatelů 
zdravotní péče v akutní fázi





ÚMK

• ÚMK je výukovým a vědeckým pracovištěm LF OU.

• Slouží k zajištění teoretické a praktické výuky studentů LF
v MK a ke komplexnímu řešení následků HN a katastrof.

• Cílem výuky je výcvik studentů v praktických dovednostech
k zajištění péče o zraněné při HN a pandemiích a nácvik
zajištění bezpečnosti ošetřujícího personálu.

• Součástí výuky jsou i přednášky externích vyučujících
z válečných konfliktů např. v Afganistánu a nácviky život
zachraňujících výkonů.



ÚMK

• Základní výuka předmětu medicína katastrof probíhá na
TC a UP FNO, v prostorách Edukačního centra FNO a Institutu
medicíny katastrof FNO.

• TC FNO je akreditováno MZ ČR jako TC pro dospělé i pro děti.

• UP FNO je akreditovaným pracovištěm pro obor UM.



ÚMK a IZS-praktická výuka

• Při řešení HN TC a UP FNO vždy úzce spolupracují se všemi 
složkami IZS MSK. 

• Praktické zkušenosti z této spolupráce jsou předávány v rámci 
výuky medicíny katastrof studentům LF OU - v praktických 
cvičeních.

• Studenti se seznamují s technikou HZS a na modelech 
si vyzkoušejí nové operační techniky (DCS,DCO)



ÚMK

• Výuka medicíny katastrof je na LF OU soustředěna
nejen do týdenního cyklu v pátém ročníku studia.

• Prolíná se s výukou úrazové chirurgie již od prvního
až třetího ročníku v rámci klinické a topografické
anatomie a čtvrtého a pátého ročníku v rámci výuky
všeobecné a úrazové chirurgie.



Všeobecné lékařství – 5. ročník 
– předmět Medicína katastrof

Název přednášky/praktik
Terminologie – základní pojmy HN – katastrofa

Právní základy – Ženevské konvence a zákony, Charta 

OSN

Typologie katastrof – přírodní, technologické, 

komplexní, terorizmus, válka, občanské nepokoje  

Praktická část – Technické zajištění hromadných 

neštěstí

Praktická část – Nemocniční zajištění hromadných 

neštěstí

Zdravotnická hlediska – chirurgie a traumatologie –

typy poranění při HN a katastrofách

Diagnostická a léčebná péče na místě katastrofy a v ZZ

Praktická část – zevní fixace pánve

Praktická část – zevní fixace končetin

Chemické a biologické poškození-mechanizmy 

poškození, rizika chemických a biologických havárií, dg 

a léčba, ošetřovací protokoly pro profylaxi biol. 

poškození, epidemie, tropické choroby, léčiva



Všeobecné lékařství – 5. ročník 
– předmět Medicína katastrof

Název přednášky/praktik

Praktická část – ukázky účinků 
výbušných systémů

HN Studénka – damage control surgery

Radiační poškození-záření a kontaminace, 

riziko radiačních havárií a úniků –

diagnostika a léčba

Praktická část – principy ošetření, 
speciální vybavení, dekontaminace,
prevence šíření VNN

Praktická část – Ebola

Válečná chirurgie-typy poranění, blast

syndrom, crush syndrom, kombinovaná 

poranění, diagnostika a léčba

Diskuze, zhodnocení, závěrečný test
Zápočet



Ukázky praktické výuky









Přednášky vojenských lékařů







Ukázky záchranné techniky











Přednášky o výbušných systémech







EBOLA  A  VNN



Traumatologické centrum FN Ostrava, 
Lékařská fakulta OU v Ostravě





LÉŠŤ 2015, 2016



Léšť 2015,2016

• Medičky 5.ročníku LF 
• Záchranáři ZZS MSK
• Pracovníci UP FNO 

• Mezinárodní soutěž: 
• ORGANIZÁCIA ZDRAV. ZÁSAHU PRI NEHODÁCH         

S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB

• Vojenský prostor Léšť-Slovenská republika















Léšť 2015

•V kategorii posádek RLP:  1. a 3.místo

•Absolutní 1.místo v celé soutěži (z 36 )

•Vynikající reprezentace TC a UP FNO a ÚMK LF OU 



Tým UP FNO-LF OU:          
MUC Šeděnková, 
Mgr.Przeczková,Bc.Braun



Tým ZZS MSK: Bc.Košárek, 
MUC Tomečková, Bc.Krčmář



Hlavní zásada 
medicíny katastrof:

Pomoci 
dostupnými prostředky 

co největšímu počtu 
postižených 

v co nejkratší době.

Je nutno se připravit!



• Týmová práce

• Mezioborová spolupráce

• Triáž je klíčová-jak na místě HN,tak na UP

• Sekundární triáž



• Plán

• Cvičení



Studénka 22. 7. 2015



• Trvalé školení v provozu
• Praktická cvičení
• Multimédia
• Počítačové programy







• Trvalé školení v provozu
• Praktická cvičení
• Multimédia
• Počítačové programy









Kurz ATLS 8. –10. 6. 2016 

• Kurz pořádán ve spolupráci LF OU Ostrava a FN HK

• V rámci projektu „Medicína katastrof“ - podpořen 
dotací z rozpočtu MSK











ÚMK a výuka nelékařských oborů

• ÚMK ve spolupráci s lékaři TC a UP FNO zajišťuje
i výuku nelékařských oborů:

• zdravotnických záchranářů

• radiologických asistentů

• fyzioterapeutů, ergoterapeutů

• intenzivních sester

• Tito studenti jsou seznamováni s problematikou
organizace úrazové péče v ČR a během teoretické i
praktické výuky se učí řešit následky HN a katastrof.



ÚMK a edukační centrum

• Ke zkvalitnění výuky studentů LF bylo v roce 2016
na TC FNO z projektu /spolufinancován EU/,
vybudováno moderní výukové centrum

• Toto centrum kromě praktické výuky studentů
umožňuje v přímém přenosu sledovat ošetřování
polytraumat a další operace na operačním sále,
včetně diskusí s operatéry a s možností zajištění
televideopřenosů i mimo areál.







ÚMK a vědecká sympozia

• ÚMK LF OU společně s TC FNO pořádá každý rok 
celostátní vědecká sympozia s mezinárodní účastí: 

• Trilaterální sympozium s PČR, orgány činnými 
v trestním řízení,soudními lékaři a soudci

• Národní kongres České společnosti úrazové chirurgie
- letos již 13. ročník. 



ÚMK a výzkum

V programu ÚMK je samozřejmě výzkum:

• nových operačních metod a OS materiálů 

• využití nových technologií k zajištění bezpečnosti
postižených i zdrav. personálu (chemické látky,
infekce).



ÚMK a výzkum

• ÚMK spolupracuje s výzkumnými organizacemi MSK,
nejdůležitějším partnerem je VŠB – TU v Ostravě:

• Spolupráce v biomedicínském inženýrství, biomechanice,
nových materiálech, nanotechnologiích a monitoraci
zraněných při HN.

• Probíhá i spolupráce s firmami na výrobě nových 
přístrojů,nástrojů a monitorovacích metod, včetně inovací 
ošetřovacích postupů s využitím robotizace.



Výzkumné trendy  ÚMK LF OU

• Oblast 1 – Bezpečnost zraněných při hromadných úrazech –
bezpečnostní ochrana záměny zraněných

• Oblast 2 – Medicínské katastrofy a řešení jejich následků –
výzkum bezpečných léčebných postupů u HN, vývoj
prostředků a metod řešících trvalé následky katastrofy

• Oblast 3 – Evakuační systémy nemocnic při katastrofách –
vytvoření metodiky a metod ochrany pacientů a personálu

• Oblast 4 – Telemedicína – vytvoření metodiky výuky a metod
meziresortní spolupráci (IZS, UP, Traumacentra v ČR) včetně

mezinárodní spolupráce při katastrofách



Výzkumné projekty ÚMK 

• ÚMK ve spolupráci s TC FNO, s VŠB-TU Ostrava a dalšími 
výzkumnými pracovišti v ČR řeší řadu výzkumných projektů:

• Metabolická odezva organismu u polytraumat 

• Zevní fixace

• Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky

• Využití moderních technik zpracování obrazových dat 
a počítačového plánování v traumatologii

• Výstavba edukačního centra telemedicíny a praktické výuky

• Prevence následků dětských úrazů



ÚMK a doktorský studijní program

• Několik témat disertačních prací,např.:

• Využití 3D navigace v úrazové chirurgii

• Monitorace zraněných při HN

• Vliv dosované zátěže na hojení zlomenin



Koncepce a strategie 
ÚMK 2016 - 2020

Edukační centrum

a) telemedicína

b) praktická výuka mediků v úrazové chirurgii a MK

c)   publikační činnost



Výzkum

a) centra kompetence traumatologie

b) stratifikace a triáž zraněných

c) mezirezortní traumasystémy

d) akutní odezva organismu na trauma

Propojení traumasystému ČR na okolní státy (PLR, SR)



Výuková činnost

IV. a V. ročník LF

• praktická výuka – kadaver. centrum

• praktická výuka – modelové centrum

• počítačové simulace katastrof

Výuka nelékařů v Bc. a Mgr.oborech



MU je málo 
frekventovanou 

událostí o to je ale 
důležitější je její 

zvládnutí
výuka medicíny 
katastrof na LF

cvičení, simulace, 
počítačové 
programy

Závěr



Závěr

• Katastrofy jsou reálné, vnímané riziko však není 
rizikem skutečným.

• Medicínská součást zvládání katastrof musí být 
zastoupena na všech úrovních.

• Postgraduální vzdělávání v oblasti MK je na 
mezinárodní úrovni  nedostatečně rozvinuté.



Závěr

• V globalizovaném světě znamená katastrofa pro 
jednoho katastrofu pro všechny.

• Katastrofy neuznávají státní hranice.

• Mgr.studijní program na mezinárodní úrovni může  
tuto mezeru překlenout.

• Dalším krokem je dát akademické „hráče“ dohromady.



Katastrofy jsou reálné, vnímané riziko však není 
rizikem skutečným



Děkuji za pozornost



Systém veřejného zdravotnictví

- Zdravotníci
- Zdravotnické zásobování
- Zdravotnická infrastruktura
- Výcvik a nácvik

Kritická infrastruktura:

- Energie
- Komunikace
- Transport

Politici:

- Velení
- Koordinace
- Financování
- Sociální koherence
- Občanská bezpečnost

Riziko = P x C ( L1 + L2 + L3 )  x  V  : RC
Flexibilita, schopnost vyrovnat se s katastrofou

Snížení rizik PovědomíVzděláváníPřipravenost


