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Jaké typy evakuačních plánů mohou být?

Vyvedení osob z ohroženého prostoru

Havarijní plán: evakuace obyvatelstva (evakuace
do předem určených evakuačních zařízení)
Požární evakuační plán: evakuace osob (evakuace
do jiné části budovy nebo jiné budovy v areálu)
Evakuační plán budovy/areálu: evakuace osob
(evakuace všech osob mimo budovu/areál)
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Kdy evakuace celé nemocnice?

povodeň (záplavové území)

přerušení dodávek energií/vody
nález nevybuchlé munice
bombový útok (NVS)
válka
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Legislativní rámec
Nic nového od roku 2000:


Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS





vyhl. č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému (příloha
č. 1 a 2)
vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva (přednostně se plánuje pro pacienty
ve zdravotnických zařízeních)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami


vyhl. č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny
havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o
náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho
struktuře (evakuace osob)
4

Co by měl obsahovat evakuační plán
nemocnice?
a) počty osob k evakuaci,
b) počty osob vyžadujících speciální zdravotní péči,

c) seznamy přístrojů, materiálu, techniky atd. určených k
evakuaci,
d) místa, odkud a kam budou osoby evakuovány,

e) systém evidence evakuovaných osob,
f)

zajištění poskytování zdravotní péče během evakuace,

g) postupy přípravy a provedení evakuace,
h) evakuační trasy a jejich zabezpečení,
i)

seznam sil a prostředků, které je potřeba pro evakuaci,

j)

systém řízení evakuace
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Evakuace IKEM


Základní informace:
• 27.1.2017 - Pá (poledne) omezena dodávka tepla,
do 6-8 hod. promrznutí budovy, péče o speciální
skupinu pacientů, cca 100 pacientů učených k
evakuaci, informováno MZ



Rozhodnutí o přípravě na evakuaci
• řízený převoz objednaných pacientů
• řízená eva (v Po) nebo okamžitá eva (při přerušení
dodávky tepla)
• příprava 3 nemocnic na příjem pacientů (v Po – FN
Motol-transplantace, NNB, Homolka-kardiologie)
• příprava všech nemocnic na okamžitý příjem
• vyčlenit celá odd./úseky (s pacienty i zdravotničtí
pracovníci)
• zabezpečit laboratorní vyšetření, zobrazovací
metody, stravu, prádlo, atd.
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Zvláštnosti oproti evakuaci obyvatelstva



osoby vyžadující speciální péči (zdravotní péči)



nechodící osoby (nelze je umístit na venkovní
shromaždiště)



zodpovědnost za pacienty přijaté do péče, zaměstnance
a další osoby



povinnosti dané zákonem o poskytování zdravotních
služeb



pracovně-právní otázky



omezený počet zdravotnických pracovníků



omezené počty transportních prostředků



zásah do činnosti příjmových nemocnic
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Poučení

MZ už v roce 2014 upozorňovalo odbory zdravotnictví KÚ,
že nejsou zpracovány evakuační plány nemocnic
MZ stanovilo ve 2015 přímo řízeným nemocnicím (všem)
zpracovat evakuační plán celé nemocnice/areálu,
evakuační plán je součástí plánu krizové připravenosti
(příloha),
doporučeno uzavřít dohody mezi nemocnicemi,
doporučeno stanovit v jaké míře bude potřeba pomoci od
KÚ (materiální, věcná, technická, personální)
bez vzájemné spolupráce se připravenost na řešení
MU nebo KS neobejde
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Děkuji za Vaši pozornost
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