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MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

• V průběhu naší profesní kariéry se setkáváme             s 
událostmi, které nazýváme mimořádnými. 

• Přicházejí neočekávaně a ohrožují životy a zdraví 
obyvatelstva. 

                                            
    Překvapí nás? Budeme                     

    dostatečně připraveni? 



MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

• Vzniká škodlivým 
působením sil a jevů 
vyvolaných činností člověka, 
přírodními vlivy, haváriemi, 
které ohrožují život, zdraví, 
majetek nebo životní 
prostředí a vyžadují 
provedení záchranných  
likvidačních prací. 

• Ohrožení bezpečnosti 
obyvatelstva vojenského       
         i nevojenského 
charakteru.



STATUT FAKULNÍ NEMOCNICE BRNO

V souladu s ustanovením zákona č,.240/2000 Sb., o krizovém řízení, 

ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly spojené s přípravou na řešení 

a řešením krizových situací, včetně úkolů spojených s obranou státu.

            Oddělení krizové připravenosti

        OUP - centrum řízení v případě MU

                                                               Klíčové prvky pro zvládnutí MÚ



1. ŘÍZENÍ A KOTROLA

Využít nebo vytvořit karty se stručným přehledem 
nejdůležitějších kvalifikací, povinností a zdrojů požadovaných po 
personálu pro plnění úkolů při zvládání mimořádné události.



2. KOMUNIKAČNÍ KANÁL

Dle druhu události přechází 
do krizového režimu



7. LIDSKÉ ZDROJE 

• živelné katastrofy, které jsou 
způsobené požáry, povodněmi či 
záplavami 

• průmyslové a ekologické havárie 
• dopravní havárie 
• epidemie infekčních onemocnění 
• teroristické akce 
• organizované aktivity 

mezinárodního zločinu 
• růst migrační vlny, jejíž průnik na 

území státu může přerůst do 
násilné činnosti s velkým počtem 
zraněných 

• napadení konvenčními zbraněmi s 
velkým počtem zraněných 

• napadení zbraněmi hromadného 
ničení s postižením velkého počtu 
osob

Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi  a já uvidím, 
nech mě vyzkoušet a já si to budu pamatovat“.

                                                           Konfucius



2020



PANDEMIE COVID-19 V ČR

• Probíhající epidemie virové nemoci covid - 19 způsobené koronavirem 
SARS-CoV-2 na území ČR, jako součást celosvětové pandemie.

• Prosinec  2019, Wu-Chan. Nemoc se následně začala rychle šířit i mimo 
pevninskou Čínu. 

• České úřady začaly na situaci reagovat ve druhé polovině února 2020, kdy 
se prudce zhoršila epidemiologická situace v Itálii.

• Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny 1. března 
2020,  jako hlavní zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí Češi 
jezdili lyžovat do Alp.

• Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem 
ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. 

• První opatření proti epidemii stát přijal 3. března.



Plní úkoly spojené s:
• přípravou na řešení
• řešením krizových situací

URGETNÍ PŘÍJEM FN BRNO

…vystaveni situaci, se  kterou jsme neměli zkušenost.



1.REORGANIACE VLASTNÍHO PROVOZU OUP 

• Personalistika
• Okamžité přehodnocení
• Zrušení ŘD
• Uzavření škol

• Osvěžit si pandemický plán 
(VVN)

• Proškolena technika stěru 
(KICH)

• Zopakován postup oblékání/
vyslékání OOPP

• Edukační video, návody



1.REORGANIACE VLASTNÍHO PROVOZU OUP 

• OOPP v dostatečném 
množství. 

• Vytvoření izolační 
místnosti.

• Vstup - čistý x špinavý. 
• Přizpůsobení 

organizačních a 
pracovních postupů.  



2. NOVÝ ÚKOL: ZAJISTIT ODBĚRY  NA COVID (  páteřní síť FN)

            První opatření proti epidemii stát přijal 3. března

   2.1. pokyn z  5. března vytvořit Výjezdový tým FN 

• Vytvořit  metodiku a organizaci  odběrů, manipulaci se vzorkem, zajistit 
distribuci do laboratoře (kapacita) – Ostrava. 

• Zajistit  vybavení a odběrový  materiál,  včetně žádanek. 
• Zajistit OOPP.
• Vykazování pro pojišťovnu.
• Kompletace balíčků s OOPP, odběrových souprav,… 
• Zajistit personál.
• Realizovat školení (20-25 osob) – OOPP, technika odběru, organizace 

práce.



                                               První opatření proti epidemii stát přijal 3. března

2.1. pokyn z  5. března vytvořit Výjezdový tým FN 
První výjezd 6.března

• Personál FN (L,S)+ řidič ZZS/ HZS
• Odběr vzorků v domácím prostředí 
• Na základě indikace KHS/PL- požadavek na dispečink ZZS

• Odběr
• Identifikace vzorku
• Administrativa – žádanka („papírová“…ÚZIS), vykázání výkonu
• Logistika do laboratoře

2. NOVÝ ÚKOL: ZAJISTIT ODBĚRY  NA COVID (  páteřní síť FN)



                          První opatření proti epidemii stát přijal 3. března

   2.2. pokyn vytvořit Odběrové místo
• jednání, odběrový stan (DRIVE-IN) , místo, vybavení (EMT CZ) 
• 12.3. ráno krizová porada -START

• Stavba stanu.
• Personální zajištění - jednání se SKAS, mobilizace mediků (pracovní 

povinnost). 
• Rozpracovat  metodiku a organizaci  odběrů, manipulaci se vzorkem, 

zajistit distribuci do laboratoře (kapacita).
• Zajistit  vybavení a odběrový  materiál,  včetně žádanek. 
• Zajistit OOPP.
• Vykazování pro poj.
• Kompletace balíčků s OOPP, odběrových souprav,… 

2. NOVÝ ÚKOL: ZAJISTIT ODBĚRY  NA COVID (  páteřní síť FN)



13.3. od 7.00 školení:
• 80 mediků
• dobrovolní NLZP FN          

( 20-25) 
• 2 paralel. skupiny/5 cyklů

• 10. března bylo oznámeno, 
že od následujícího dne 
budou uzavřeny školy. 

• 12. března ve 14.00 byl 
vyhlášen nouzový stav.

• 12.- 13. března FN Brno 
postihl kybernetický útok.

2. NOVÝ ÚKOL: ZAJISTIT ODBĚRY  NA COVID (  páteřní síť FN)

2.2. pokyn vytvořit Odběrové místo
         12.3. ráno krizová porada -START

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%AD_%C4%8Desk%C3%BDch_%C5%A1kol_2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%AD_%C4%8Desk%C3%BDch_%C5%A1kol_2020


Provoz spuštěn  13.3.2020 ve 12 hodin

- ORIM 
- Medici
- Support OUP



ÚSKALÍ

• Materiální: nedostatek odběrových souprav, uzavíratelných 
sáčků, terciálních obalů, inkompatibilata.

• Administrativní: evidence, neexistující elektron. systém, ručně 
vypisované žádanky a štítky, evidence odběrů.

• Organizační: přehodnocování dle vývoje, dle pokynů z MZ, dle 
provozních zkušeností.

• Obava z neznámého….

• Personální: +++ ( Katedra ošetřovatelství)



TAK ŠEL ČAS V DRIVE IN BRNO….

• Testování protilátek (rapid testy) – IZS
• Testování kolektivní imunity

• Indikace KHS, indikace praktický lékař, samoplátci
• Rezervační systém, elektronické žádanky, zapojení do studie 
• Přestavba stanu

• Dobrovolní  NLZP FN Brno (ORL, KÚČOCH, KÚCH/ UROL, KARIM, ÚNP, 
ORTK, THP, RHB, NL)

• Po dobu pracovní povinnosti - LF MU medici, LF MU NLZP
• Poté medici v rámci dobrovolnosti

• PROVOZ 7/7, 6.30-19.00 … .2/7, 6.30-16.30



ČERVENEC/SRPEN 2020

• Počet nakažených a nemocných začal opětovně narůstat

• 31.7. Pokyn MZ rozšířit kapacitu odběrového místa na maximum 

• Ihned od 3.8. prodloužit pracovní dobu + přidat 4/7
• Drive –in Od 1.9. 7/7, 7.30- 16.30
• Vytvořit další odběrové místo -  pro pěší od 5.10.
• Vytvořit další mobilní odběrové místo - Covid Bus 1.10.



ÚKOL

Personální zajištění   
• nově přehodnotit a zajistit

• zapojení NLZP FN (vrchních sester)
• náborová akce (revize a úprava pracovních postupů - 

efektivita, zapojení studentů MU nezdravotníků,…)

                                    
Další „vlny“ školení
 spotřeba materiálu ( OOPP, odběrových sad)
Nedostatek odběrových sad, inkompatibilita,…



ROZPIS SMĚN



AKTUÁLNÍ SITUACE 20.11. 

• Krizový stav
• Uzávěra škol
• Pokles počtu nakažených, testovaných, ….

• …….

CO DÁL?

•
třetí, čtvrtá, ……. ∞   vlna?



LZE SE PŘIPRAVIT NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST?

Ano, lze.



TÝM 1



TÝM 2



REŽISÉR



 …JAK DLOUHO LZE ČELIT                              
MIMOŘÁDNÉ  UDÁLOSTI?



POUŽITÉ ZDROJE

Interní řízená dokumentace FN Brno

Hlaváčková D. a kol: Krizová připravenost zdravotnictví, Brno, NCO NZO, 2007.

Sorensen S. a kol.: Ověřovací dotazník pro odezvu nemocnic na mimořádné události, 

Brno, NCO NZO, 2012

Archív OUP
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