Cvičení složek IZS „Vlak 2017“

Jednotky Integrovaného záchranného systému v úterý 18. dubna 2017 trénovaly koordinaci
jednotlivých činností v případě nehody s hromadnými zraněními. Téma akce, připravené pro
zhruba 150 zasahujících členů složek IZS, koresponduje s aktuálním jevem z posledních
měsíců, tedy s nerespektováním signalizace výstražného zařízení na železničních přejezdech.
ZZS HMP zde cvičila zejména práci v nedostupném a nebezpečném terénu, proto primární
třídění prováděli hasiči při vyprošťování, záchranáři pak pacienty přetřídili venku v
předsunutém pracovišti, na hranici nebezpečné zóny, kde provedli jen nejnutnější úkony.
Pacienty pak hasiči přenášeli na stanoviště přednemocniční péče, kde docházelo k jejich
dalšímu ošetření, zajištění a odsunu do nemocnic dle priorit. Působila zde i psychosociální
intervenční služba a psychologové, kteří byli k dispozici jak našim pracovníkům, tak přímým
účastníkům nehody.
Na místě události bylo celkem 60 zraněných z čehož:
- 10 pacientů bylo označeno prioritou číslo 1, tedy červenou barvou, která značí, že jejich
poranění jsou velmi vážná, život ohrožující a
- 15 účastníku mělo středně těžká zranění, která bezprostředně neohrožují na životě = žlutá /
priorita 2
- 30 bylo poraněných lehce, byli chodících, označeni zelenou barvou, priorita číslo 3
- 5 osob bylo zraněných tak závažně, že už jim nebylo pomoci, byli označení prioritou číslo 4 černou barvou, tedy mrtví.
Do cvičení bylo zapojeno celkem 31 zaměstnanců ZZS HMP 4 členové posádky RLP (rychlé
lékařské pomoci) a 18 záchranářů a záchranářek v posádkách RZP (rychlé zdravotnické
pomoci), 3 operátorky zdravotnického operačního střediska, které působily předsunutém
pracovišti, nedaleko místa události v repatriačním vozidle, kde činnost na cvičení řídily, 3
členové psychosociální intervenční služby, inspektor, 2 členná posádka speciálního modulu
pro hromadné neštěstí Mercedes Atego.
„Hlavní pozornost byla soustředěna na záchranu osob, jejich jasné a precizní roztřídění podle
druhu a míry zranění a příprava jejich následného transportu do nemocničních zařízení. Na
místě jsme měli i speciální techniku nasazovanou při podobných hromadných neštěstích.
Právě dokonalá spolupráce s ostatními složkami je pro nás v případě neštěstí zásadní. Pokud
funguje jak má a všichni znají své role, můžeme se pak maximálně soustředit na zdravotní
stav pacientů,“ řekl ředitel ZZS hl. m. Prahy MUDr. Petr Kolouch, MBA.
Velice děkujeme všem zúčastněným posádkám PČR, HZS, ZZS, figurantům a členům
realizačního týmů za profesionální zvládnutí celé akce.

