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CVIČENÍ 2013

• Autonehoda

• Požár výletní lodi

• Vzpoura ve věznici

• Amok

• Více otázek než odpovědí 

•



POUČENÍ

• Komunikace:ZOS,posádky,složky IZS

• Hlášení METHANE

• Třídění: třídící karty,TIK, dvojstupňové 
třídění

• Stanoviště PNP

• Odsun,časný odsun, léčebný odsun

• Předávání pacientů(ZZS,UP)



• Jeden zásah na ostro :nehody autobusů

• 12. 11. 2013 
Česká Lípa

• 14. 12 2013 
Osečná

• Je přímá úměra mezi 
počtem oznamovatelů a 
prvotními chaotickými 
informacemi které získává 
ZOS

• „malá“ nemocnice mnohdy 
zvládne více než „velká“

• Kdo vlastně velí?
• Kdo? Kam? S čím?  a Jak?

• Orientovaný volající – pro 

operátora dar z nebes

• Vzájemná komunikace je 

základ všeho

• Jednoznačné velení na místě 

zásahu přineslo své ovoce



MODELOVÁ AUTONEHODA

• Srážka dvou plně obsazených OA,při 
nehodě sražen projíždějící 
motocyklista.(zabit)

• Hlášeno jako sražený motocyklista

• Na místě:I posádka RV,RZP (musí třídit,)

• 1 mrtvý,4 červení (2 krvácení do dut. 
břišní)

• 6 zelených



VÝVOJ ZRANĚNÍ V ČASE
• slepec:

• Třídění START:červená

• Popis role:

• Připoután, při nárazu se vymrští dopředu, stěžuje si na bolest 
břicha, dušnost a brnění rukou, je na zvracení, po celém těle 
drobné krvácející oděrky od skla, pomalým krokem může být 
vyveden ven, a pak nesen, nesmí učinit rychlejší pohyb, drží 
se za břicho, udává bolesti, sténá, nadává svým zachráncům, 
dotazuje se co se děje,

•

• po 10 min udává, brnění nohou, necítí nohy, nemůže chodit, 
progrese stavu: není pulzace na DK, břicho prknovitě napnuté-

• analgezie a přednostní transport, 

• pokud bez reakce po 15 min:šokový stav, hypovolemie, 
ischem. změny na EKG, mramorované DK,dále bez reakce 

• po 20 min zástava oběhu, KPR neúspěšná

•

• Pracovní dg:disekce aorty 

•

• OA:může v prvních 15 min sdělit sám 

• Vysoký tlak, něco na prostatu

• AA:nemá

• FA :asi lozap



KOMUNIKACE ?METHANE,

• Sloup: Konference IZS 2016

• Simul. autonehoda:opakování sekvencí

• posádky z celé 
republiky



TŘÍDĚNÍ,TŘÍDÍCÍ KARTY,START, DVOJSTUPŇOVÉ
TŘÍDĚNÍ



• Konference dny IZS Sloup 2017

• Simulovaná nehoda. 

• Třídící karty(málo nebo mnoho informací)

• Komunikace 

PŘEDÁNÍ ZZS A URGENTNÍ PŘÍJEM



PŘÍLIŠ MNOHO NEBO MÁLO INFORMACÍ



TUNEL –ZÁSAH VYŠŠÍ SÍLY



PNP,ODSUN

• Ošetřování

• Systém odsunu



ZÁVĚR 

• Nehoda OA:všichni nemůžeme třídit

• není spojení není velení

• Tunel.zásah vyšší síly



ZÁVĚR

• METHANE:cvičení v komunikaci

• Výuka jednotného postupu:živý 
organismus s určitými pravidly

• Kdo je velitel zásahu?

• Třídění-START,TIK,dvojstupňové

• třídící karty



• děku

DĚKUJI ZA POZORNOST


