Obecná doporučení pro plánování evakuace nemocnice

Evakuační plán pro evakuaci celého areálu nemocnice (všech budov) by měl obsahovat
pokyny a postupy pro samotnou evakuaci a současně i popis systému řešení poskytování
zdravotní péče potřebné během evakuace i v přijímacích místech evakuace.
Nedílnou součástí opatření uvedených v evakuačním plánu nemocnice musí být i uvedení
osob odpovědných za evakuaci, osob, které se na evakuaci podílí, jejich úkoly a systém
podávání informací včetně zpětného hlášení o průběhu evakuace, popř. o problémech, které
se vyskytly. Součástí evakuačního plánu by měly být rovněž dohody o vzájemné pomoci
mezi evakuovanou nemocnicí a poskytovatelem ZZS, okolními nemocnicemi, sociálními
zařízeními, evakuačními centry a dalšími subjekty, které napomáhají zajistit evakuaci.
Níže je uveden základní výčet opatření (check list), na která by mělo být pamatováno,
a zpracovatel evakuačního plánu by měl postupy vztahující se k níže uvedeným opatřením
rozpracovat v evakuačním plánu. Nejedná se však o konečný výčet opatření, ale pouze
o některá opatření, na která je z hlediska evakuace nemocnice dáván důraz.

Při plánování zajištění evakuace nemocnice (činnost během evakuace i po přemístění
osob do náhradních prostor) by měly být brány v úvahu následující otázky:
Má evakuovaná nemocnice připraveny odhadované počty pacientů, které lze
propustit do domácího ošetření, které je nutno evakuovat do jiných nemocnic a které
lze dočasně evakuovat do evakuačního zařízení?
Jaké činnosti, síly a prostředky (SaP) požaduje nemocnice po poskytovateli ZZS
při zajištění evakuace pacientů a ostatních osob z nemocnice?
Jaké činnosti, síly a prostředky (SaP) požaduje nemocnice po HZS kraje při zajištění
evakuace pacientů a ostatních osob z nemocnice?
Jaké činnosti, síly a prostředky (SaP) požaduje nemocnice po PČR při zajištění
evakuace pacientů a ostatních osob z nemocnice?
Jaké činnosti, síly a prostředky (SaP) požaduje nemocnice po ostatních subjektech
podílejících se na zajištění evakuace pacientů a ostatních osob z nemocnice?
Jaké činnosti, síly a prostředky (SaP) požaduje nemocnice po kraji/obci při zajištění
evakuace pacientů a ostatních osob z nemocnice?
Má nemocnice zpracované postupy pro rozhodnutí o evakuaci pacientů (lůžková
péče, ambulantní péče)?
Má nemocnice zpracované postupy pro rozhodnutí o cílovém zařízení, které bude
přijímat evakuované osoby?
Má nemocnice zpracované postupy pro zajištění nepřetržité zdravotní péče
evakuovaným
pacientům
během
evakuace
i
v cílovém
evakuačním
zařízení/nemocnici, a to včetně podávání léků, a popř. i zajištění stravy, prádla
apod.?
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Má nemocnice zpracované postupy pro převoz evakuovaných pacientů (lůžkoví,
ambulantní) do určené nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení, popř.
evakuačního střediska?
Jaké záznamy a seznamy potřebné pro zajištění evakuace pacientů (lůžkoví,
ambulantní) budou vytvořeny a u koho budou uloženy?
Má nemocnice zpracován akční plán pro evakuaci zdravotnických pracovníků
a dalších zaměstnanců z hlediska zajištění BOZP a ochrany zdraví?
Jsou určeny osoby odpovědné za zajištění a provedení evakuace? Jsou tyto osoby
proškolené, znají své povinnosti, komu, jakým způsobem a kdy předávají informace
o průběhu a ukončení evakuace?

Další podpůrné otázky:
Má příjmová nemocnice zpracován plán na příjem evakuovaných pacientů?
Je znám odhadovaný počet lůžek příjmové nemocnice, které může dát k dispozici?
Je stanoven časový harmonogram pro uvolňování lůžek?
Jakým způsobem je příjmové nemocnici ohlašován požadavek
evakuovaných pacientů? Existuje pro tuto událost vzorový formulář?

na

příjem

Má příjmová nemocnice k dispozici seznam nestátních neziskových organizací, které
by mohly vypomoci při evakuaci? Má je nemocnice zahrnuty v plánu evakuace,
včetně systému jejich aktivace, doby zpohotovení a stanovení úkolů, které mají plnit?
Jsou s nimi uzavřeny dohody?
Má nemocnice ve svém evakuačním plánu uvedeno, jak a kde v případě potřeby lze
získat další zdravotnické prostředky, léčiva, zdravotnické pracovníky?
Je součástí plánu evakuace i plánování dopravních prostředků zajišťujících přepravu
pacientů, přepravu zdravotnického materiálu a léků, apod.? Kdo zodpovídá
za zajištění dostatečného množství dopravních prostředků? Existuje vzorový formulář
na takový požadavek?
Jsou předem určeny trasy či koridory pro přepravu pacientů do předurčených
zdravotnických zařízení? Jak je zajištěna jejich průjezdnost, je s ohledem
na vzdálenost propočítán nezbytně nutný počet přepravních prostředků?

Další oblasti, kterým je vhodné věnovat pozornost:
Jsou správně všude rozmístěny evakuační tabulky? Kdo má na starosti jejich
nastavení? Je jejich rozmístění pravidelně kontrolováno?
Jsou správně a všude (ve všech objektech) vyznačeny evakuační trasy
v evakuovaném zdravotnickém zařízení? Znají všichni zaměstnanci evakuační trasy
a vědí, co mají v případě vyhlášení evakuace dělat?
Má evakuovaná nemocnice vyznačeny evakuační trasy, shromaždiště dočasně
evakuovaných osob, je na těchto stanovištích zajištěno poskytování nezbytně nutné
zdravotní péče, a to i za zhoršených povětrnostních podmínek a se zohledněním
denní/noční doby?
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Jaké typy nouzového osvětlení budou používány v případě evakuace? Kdy, a jakých
podmínek se budou tato osvětlení používat? Kdo má na starosti funkčnost tohoto
osvětlení, včetně prověřování jeho funkčnosti?
Je v evakuačním plánu zahrnuto jak se nouzové osvětlení spouští, kdo za to
zodpovídá?
Jsou v evakuačním plánu zahrnuty postupy pro evakuaci v noci včetně využití
náhradních přenosných osvětlení (baterky, čelovky, reflektory apod.)?
Má nemocnice náhradní zdroje elektrické energie, je známo, které provozy jsou touto
energií napájeny, je nastaven systém postupného připojování provozů na náhradní
zdroj energie? Je v evakuačním plánu stanoveno, kdo za tuto činnost odpovídá?
Má nemocnice zásobu pohonných hmot (PHM) pro náhradní zdroj v dostatečném
množství? Má nastaven systém zásobování PHM? Ví u koho si vyžádat dodávky
PHM v případě celostátního nedostatku? Má nemocnice spočítáno, kolik l/dne PHM
bude požadovat?
Je zpracována podpůrná dokumentace potřebná k provedení evakuace (seznamy
osob, materiálu, léků, hlášení, atd.) a je pravidelně aktualizována?
Je evakuace pravidelně procvičována, včetně spolupráce s dotčenými subjekty, které
by se měly na evakuaci podílet?
Provádí se cvičení evakuace s využitím nouzového osvětlení?

Zkratky:
BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

HZS

hasičský záchranný sbor

PČR

Policie ČR

PHM

pohonné hmoty

SaP

síly a prostředky

ZZS

zdravotnická záchranná služba
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