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P155Liberecká
� Ve dnech 8.-10.6. 2018 uspořádala Zdravotnická záchranná služba 

Libereckého kraje metodické cvičení P155Liberecká. 

� Cvičení bylo sestaveno z devatenácti pestrých úkolů z velké většiny 
inspirovaných skutečnými zásahy výjezdových skupin ZZS LK.

� Cílem jednotlivých úkolů bylo prověřit a porovnat postupy při ošetřování 
pacientů nejen v rámci většiny krajů České republiky ale i posádek 
reprezentujících Slovensko, Polsko a AČR.





„Drsný
sever“







Lanovka

� Modelová situace hromadného postižení zdraví. 

� Jednalo se o simulovaný pád kabinky lanové dráhy s cestujícími. 

� Cílem úkolu byla organizace činnosti na místě hromadného neštěstí, péče 
o postižené a monitoring vývoje jejich zdravotního stavu v jednotlivých 
fázích ošetření a koordinace práce s ostatními zasahujícími složkami IZS.

� Do spolupráce se zapojila aktivací traumaplánu Krajská nemocnice Liberec 







PÁRTY

� Hromadná intoxikace studentů psychotropními houbami



LEZEC

� Pád lezce na horolezecké stěně

� Ošetření polytraumatizovaného pacienta

� Zhodnocení triage pozitivity



ZATOULANÉ DÍTĚ

� Komunikace s dětským rozrušeným pacientem

� Orientace v neznámém terénu



ALERGICKÁ REAKCE

� Ošetření pacienta s generalizovanou alergickou reakcí po hmyzím bodnutí

� Použití adrenalinového auto-injektoru Epipen



EBOLA

� Postup při ošetřování pacienta s podezřením na onemocnění vysoce 
nebezpečnou nákazou

� Spolupráce s lékařem KHS

� Správné použité OOPP

� Aktivace Biohazard teamu s ukázkou jejich činnosti



CESTA DOMŮ

� Ošetření pacienta v ebrietě

s podezřením na poranění míchy



SLEPEC S CMP

� Ošetření nevidomého pacienta s iktem

� Správná komunikace s nevidomým pacientem

� Přítomnost asistenčního slepeckého psa



JEŘÁB

� Ošetření pacienta po úrazu elektrickým proudem

� Bezpečnost výjezdové skupiny na místě zásahu



NEBEZPEČNÝ PACIENT

� Napadení posádky vozu RZP agresivním pacientem



POROD

� Vedení nekomplikovaného porodu

� Ošetření fyziologického novorozence



VÝPADEK GPS



TYGR

� Postup a řešení bezpečnosti posádek při výzvě napadení nebezpečnou šelmou

� Workshop: zástava krvácení



ZÁCHRANA TONOUCÍHO

� Postupy při zachraňovaní tonoucích

� Workshop: VZS ČK



TRAUMA Z VISU

� Seznámení s problematikou záchrany z visu

� Workshop: HS ČR



SLEPÝŠ

� Seznámení posádek se záludnostmi Zákona č. 361/2000 Sb. a zábavnou 
formou vyzkoušení spolupráce při navádění řidiče, který nevidí.



Rybář

� Ošetření pacienta s hypoglykemickým kómatem

� Workshop: ovládání inzulinové pumpy



STROHBUNDEL

� Ošetření pacienta, který odmítá zdravotnickou péči 

� Použití negativního reverzu



KPR

� Resuscitace pacienta s NZO v obchodním domě

� Workshop: AED, aplikace „Záchranka“



� Na přípravě a organizaci jednotlivých úloh se v rámci ZZS LK podílelo 
celkem 40 vedoucích úkolů, krajské zdravotnické operační středisko a 
letecká záchranná služba.  

� Kromě ZZS LK se na realizaci jednotlivých úloh podílely základní i ostatní 
složky IZS a další příspěvkové a neziskové organizace (HZSp SŽDC, HZS LK, 
JSDHO, PČR LK, HS Jizerské hory, MěP Liberec, ELVA help z.s., VZS ČK, ČČK a 
služba Krizové intervence a psychosociální pomoci). 

� Nejen s přípravou některých úkolů ale i s poskytnutím zázemí celému 
metodickému cvičení nám významnou měrou pomohla AČR. 



P155Liberecká         P155Jihomoravská



Děkujeme za pozornost a těšíme se… ☺


