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Koordinační středisko medicíny                      Koordinační středisko medicíny                      
katastrof ve FN Brno katastrof ve FN Brno -- statutstatut

�� Koordinační středisko MEKA zajišťuje ve spolupráci sKoordinační středisko MEKA zajišťuje ve spolupráci s Odborem Odborem 
bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR a při odborné garanci       bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR a při odborné garanci       
ze strany České odborné společnosti urgentní medicíny                  ze strany České odborné společnosti urgentní medicíny                  
a medicíny katastrof ČLS a medicíny katastrof ČLS J.E.PurkyněJ.E.Purkyně následující činnosti :následující činnosti :

1.  Monitoraci a evidenci informací o mimořádných událostech 1.  Monitoraci a evidenci informací o mimořádných událostech 1.  Monitoraci a evidenci informací o mimořádných událostech 1.  Monitoraci a evidenci informací o mimořádných událostech 
(MU) a katastrofách v ČR i ve světě (MU) a katastrofách v ČR i ve světě 

2. Organizační zabezpečení 2. Organizační zabezpečení TraumateamuTraumateamuČR (TT ČR)ČR (TT ČR)

3. Zajištění a koordinace poskytování (SPIS) Systému 3. Zajištění a koordinace poskytování (SPIS) Systému 
psychosociální intervenční služby vpsychosociální intervenční služby v rezortu zdravotnictvírezortu zdravotnictví

4. Spolupráce se4. Spolupráce se sektorem neziskových nevládních organizací    sektorem neziskových nevládních organizací    
pro potřeby zajištění úkolů resortu zdravotnictví vpro potřeby zajištění úkolů resortu zdravotnictví v oblasti     oblasti     
KS MEKAKS MEKA



Koordinační středisko medicíny katastrof                                   Koordinační středisko medicíny katastrof                                   
-- aktivityaktivity

�� Sledování aktuálních informací o mimořádných událostech, Sledování aktuálních informací o mimořádných událostech, 
katastrofách a teroristických akcích na území ČR a ve světěkatastrofách a teroristických akcích na území ČR a ve světě

�� Monitorace a jejich evidence Monitorace a jejich evidence 

�� Sběr, analýza a archivace datSběr, analýza a archivace dat

�� Zpracování výstupů řešení MU a katastrofZpracování výstupů řešení MU a katastrof�� Zpracování výstupů řešení MU a katastrofZpracování výstupů řešení MU a katastrof

�� Aplikace závěrů managementu pro účely nasazení TT ČRAplikace závěrů managementu pro účely nasazení TT ČR

�� Teoretická a praktická příprava členů TT ČR pro nasazení,       Teoretická a praktická příprava členů TT ČR pro nasazení,       
s uplatněním závěrů řešení MU a katastrofs uplatněním závěrů řešení MU a katastrof

�� Spolupráce s GŘ HZS:Spolupráce s GŘ HZS:

�� Dohoda o plánované pomoci na vyžádáníDohoda o plánované pomoci na vyžádání

�� Společná cvičení pro nasazení TT ČR a USAR ČRSpolečná cvičení pro nasazení TT ČR a USAR ČR



Využití Disaster Monitoring  v případě MUVyužití Disaster Monitoring  v případě MU

� V rámci monitorace MU pro  TT ČR   využívá KS MEKA databázi Disaster 
Monitoring. 

� Databáze  shromážďuje  více informačních zdrojů na jednom místě, 
monitoruje lokální události s možností archivace dat a přímého vyhledávání. 
Jinými slovy, Koordinátor KS MEKA, členové TT ČR a veřejnost nemusí 
hledat mnoho samostatných zdrojů na Internetu, relevantní a kompletní 
informace o mimořádných událostech  a katastrofách jsou nyní na jednom 
místě i s předstihem před masmédii.místě i s předstihem před masmédii.

� Při výjezdu  má Koordinátor KS MEKA dostupné on-line informace,  aktuální 
přehled o dané zemi a dané situaci a může tak být ve spojení,  jak samotnou 
jednotkou , tak i všemi ostatními, kteří  vyžadují  potřebné informace.

� Disaster Monitoring vznikl ve spolupráci s organizací Search and Rescue  
Czech Republic, která se zabývá podporou pátracích a záchranných akcí. 

� Je veřejně dostupný na adrese monitor.czert.info, kdy CZERT je zkratkou 
Czech Emergency Response Teamu a pod tímto označením by vystupoval v 
případě mezinárodního nasazení i TT ČR.



F A K U L T N Í   N E M O C N I C E   B R N O

Jihlavská 20, 625 00 Brno

http://www.fnbrno.cz   e-mail: fnbrno@fnbrno.cz

Search and Rescue Czech Republic

Ant. Smutného 630/75
664 47 Střelice u Brna
IČ: 22816593
Účet: 2400084820/2010
Kontakt: Mgr. Jiří Zeman
Tel.: +420 608 820 116
Email: jiri.zeman@sarsystem.cz

jiri.zeman@mail.muni.cz

w w w . m o n i t o r . c z e r t . i n f o 



Aktivace TT ČR při MU Aktivace TT ČR při MU –– IS EMOFFIS EMOFF



Organizační zabezpečení                                Organizační zabezpečení                                
Traumateamu ČR Traumateamu ČR 

�� Evidence členů TT ČR Evidence členů TT ČR 

�� Sledování a udržování připravenosti  a Sledování a udržování připravenosti  a 
akceschopnosti členů TT ČR  (cestovní doklady, akceschopnosti členů TT ČR  (cestovní doklady, 
očkování, aktuální  zdravotní stav a další) očkování, aktuální  zdravotní stav a další) 

�� Zajištění pohotovosti a svolávání TT ČR Zajištění pohotovosti a svolávání TT ČR 
prostřednictvím IS EMOFFprostřednictvím IS EMOFF

�� Evidence materiálně technického vybavení TT ČREvidence materiálně technického vybavení TT ČR

�� Neustálá logistická a materiální připravenost TT ČR k Neustálá logistická a materiální připravenost TT ČR k 
výjezduvýjezdu



Aktivity  TT ČR Aktivity  TT ČR –– proběhlá cvičeníproběhlá cvičení

� 24.4.2012 Zbiroh

� 28.5.2012 cvičení Brno

� 21. – 23.6.2012 mezinárodní cvičení MAFEX

� 30. – 31.10.2012 cvičení Tadeáš

� 24.1. – 29.1.2013 cvičení MODEX Falck – Dánsko

� V současné době připravujeme cvičení v Brně ve dnech 17. – 18.9.2013 



Koordinační středisko medicíny                   Koordinační středisko medicíny                   
katastrof katastrof -- kurzykurzy

�� Náplně organizovaných  kurzů :Náplně organizovaných  kurzů :

�� členění a charakter MU, katastrof a teroristických akcíčlenění a charakter MU, katastrof a teroristických akcí

�� odborná a urgentní specializovaná traumatologická péče   odborná a urgentní specializovaná traumatologická péče   
za mimořádných událostí vza mimořádných událostí v polních podmínkách polních podmínkách 

�� právní, organizační a bezpečnostní požadavky na činnost právní, organizační a bezpečnostní požadavky na činnost �� právní, organizační a bezpečnostní požadavky na činnost právní, organizační a bezpečnostní požadavky na činnost 
specialistů během mezinárodních humanitárních misí specialistů během mezinárodních humanitárních misí 

�� psychosociální podpora při mezinárodních misíchpsychosociální podpora při mezinárodních misích

�� humanitární pomoc v různých oblastech se zaměřením       humanitární pomoc v různých oblastech se zaměřením       
na zvláštnosti etnik a náboženského vyznání na zvláštnosti etnik a náboženského vyznání 

�� praktický nácvik rozvinutí TT ČR při vytváření polní praktický nácvik rozvinutí TT ČR při vytváření polní 
nemocnicenemocnice

�� nácvik součinnosti TT ČR s jednotkou USAR ČRnácvik součinnosti TT ČR s jednotkou USAR ČR



Webový portál KS MEKA Webový portál KS MEKA 



Zajištění a koordinace poskytování                     Zajištění a koordinace poskytování                     
psychosociální intervenční služby                       psychosociální intervenční služby                       

vv rezortu zdravotnictvírezortu zdravotnictví

�� Koordinace a zajišťování činnosti Systému psychosociální Koordinace a zajišťování činnosti Systému psychosociální 
intervenční služby (dále jen SPIS) na centrální úrovniintervenční služby (dále jen SPIS) na centrální úrovni

�� Příprava odborníků pro poskytování psychosociální      Příprava odborníků pro poskytování psychosociální      
intervenční služby intervenční služby intervenční služby intervenční služby 

(tj. zejména odborníků na duševní zdraví, peerů,       (tj. zejména odborníků na duševní zdraví, peerů,       
koordinátorů SPISu) koordinátorů SPISu) 

�� Koordinace vzdělávání odborníků pro činnost vKoordinace vzdělávání odborníků pro činnost v rámci SPISurámci SPISu

�� Evidence odborníků pro poskytování psychosociální      Evidence odborníků pro poskytování psychosociální      
intervenční službyintervenční služby

�� Zajišťování koncepčního rozvoje SPISu a jeho začleňování            Zajišťování koncepčního rozvoje SPISu a jeho začleňování            
do ochrany obyvatelstva a mezinárodní humanitární pomocido ochrany obyvatelstva a mezinárodní humanitární pomoci



Organizace SPISOrganizace SPIS
�� Garanci za zajištění odborné úrovně peerů a krajských  Garanci za zajištění odborné úrovně peerů a krajských  

koordinátorů pro celé území ČR nese AZZS a  Česká společnost         koordinátorů pro celé území ČR nese AZZS a  Česká společnost         
urgentní medicíny aurgentní medicíny a medicíny katastrof, která navrhuje  odborné medicíny katastrof, která navrhuje  odborné 
garantygaranty--psychology a krajské koordinátory psychology a krajské koordinátory 

�� Odborní garanti jsou dvaOdborní garanti jsou dva
�� jeden pro Čechy a druhý pro Moravu jeden pro Čechy a druhý pro Moravu 

�� VV každém kraji působí jeden krajský koordinátor každém kraji působí jeden krajský koordinátor 
�� Činnost odborných garantů a krajských koordinátorů je Činnost odborných garantů a krajských koordinátorů je 

centrálně řízena Střediskem medicíny katastrof přicentrálně řízena Střediskem medicíny katastrof při Fakultní Fakultní 
nemocnici Brno, které spolupracuje snemocnici Brno, které spolupracuje sČeskou společností Českou společností 
urgentní medicíny aurgentní medicíny a medicíny katastrof medicíny katastrof 

�� Středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno          Středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno          
je správcem webového portálu SPISje správcem webového portálu SPIS
�� zodpovídá za aktualizacizodpovídá za aktualizaci
�� vede evidenci krajských koordinátorůvede evidenci krajských koordinátorů





K ČEMU SPIS SLOUŽÍK ČEMU SPIS SLOUŽÍ

� Má především preventivní charakter

� Napomáhá vytvoření odolnosti proti psychické zátěži

� Vede k pochopení reakce na krizovou událost

� Normalizuje stresovou reakci

� Pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince

� Učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou zátěž



Webový portál  -www. spiscr.info
�� Pro podporu výkonu činnosti Koordinačního Pro podporu výkonu činnosti Koordinačního 

střediska MEKA byl nově zřízen od 1.1. 2011 střediska MEKA byl nově zřízen od 1.1. 2011 
webový portál webový portál 

��odborné akceodborné akce

��důležité kontakty na odborníky              důležité kontakty na odborníky              
(Garanty a Koordinátory) (Garanty a Koordinátory) 

�� fotografie zfotografie z konaných akcí a seminářůkonaných akcí a seminářů

��napište nám napište nám -- zájemci mají také možnost zeptat zájemci mají také možnost zeptat 
se odborníků na jakýkoliv dotaz zse odborníků na jakýkoliv dotaz z této oblasti této oblasti 
ss využitím odkazuvyužitím odkazu



Webový portál spiscr.infoWebový portál spiscr.info



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


