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Seznámení s organizací a průběhem humanitární mise českého traumatýmu
v zemětřesením postiženém Nepálu
Den 25.4.2015 v 11:56 hodin místního času, postihlo území Nepálu ničivé zemětřesení o síle
7,8 magnitudy Richterové škály. Škody hlášené systémem GDACS (Global Disaster Allert
and Coordination System) i samotná oficiální žádost Nepálské vlády o zahraniční pomoc
uvádějí český traumatým do pohotovosti následující den. Po zasedání vlády ČR ze dne
27.4.2015 a schválení finanční částky potřebné k uskutečnění humanitární mise, prakticky
ihned dochází k jeho mobilizaci. Urgentně vyzvání všichni předem určeni členové ke
shromáždění na MEKA FN Brno, následuje spěšné hromadění, balení a nakládání předem
připraveného potřebného materiálu ze skladů MTZ, skladů medicinálních plynů, skladů
Ústavní lékárny FN Brno. Nafukovací stany potřebné k vybudování AMP (Advanced Medical
Post – předsunutá zdravotnická jednotka) byly vyzvednuty ze Zbirohu.
Předpokládaný odlet z Ruzyňského letiště na mezinárodní letiště v Kathmandu , původně
plánovaný ještě téhož dne, odložen pro problémy se získáním timeslotu, a realizován krátce
po půlnoci následujícího dne. Opakované časté otřesy a poničení mezinárodního letiště
v Kathmandu komplikují i samotný přílet české humanitární mise. Po několikahodinové
nucené zastávce v Dilí konečně dne 30.4.2015 ve 4:00 hodin místního času přilétáme do
hlavního města Nepálu. Po svépomocném vyložení přivezeného materiálu o objemu 12 tun,
proběhla ihned registrace týmu a následně zdlouhavé vyjednávání na Ministerstvu
zdravotnictví Nepálu ohledně získání vhodné lokace pro působení našeho týmu. 1.5.2015
přijíždíme do městečka Melamchi, kde následujícího dne byla po výstavbě AMP modulu
započata činnost humanitární mise.
Traumatým ČR disponuje již dříve zmíněným AMP modulem, kterého úkolem je zajištovat
přednemocniční péči přímo na místě neštěstí či katastrofy. Příjem pacientů jejich třídění dle
závažnosti zdravotního stavu, ambulantní ošetření poranění, menší chirurgické výkony a
stabilizace stavu těžce nemocných či poraněných pacientů a jejich příprava k transportu na
specializované vyšší pracoviště, schopné zajistit jejich terapii. Personální obsazení zajištuje
celkově 33 členů traumatýmu. De facto je můžeme rozdělit na zdravotníky a logistický
podpůrný tým, tvořený členy Hasičského záchranného sboru. Zdravotnický tým je tvořen 9
lékaři se specializací v oboru chirurgie, traumatologie, anesteziologie a intenzivní medicíny,
10 zdravotních sester z oborů chirurgie a ARO.
Jak již bylo dříve řečeno naši činnost jsme započali dne 2.5.2015, tedy 7 dnů od zemětřesení a
5 dnů od vyhlášení mobilizace traumatýmu. Převážně ošetřujeme inveterované
kontaminované a hnisající rány s nutností tetanové profylaxe, antibiotické terapie,
chirurgickým debridement, nekrektomií a sekundárním vyhojením granulací. Primární sutury
i zdánlivě čistých ran jsme neprováděli pro počáteční časté recidivy infekčních komplikací.
Zlomeniny diagnostikujeme na základě klinického vyšetření, ve sporných případech, ochotně
zapůjčovaným mobilním rentgenovým přístrojem vlastněným japonským týmem, působícím
v nedalekém místním zdravotnickém středisku. Ošetřování zlomenin pomoci zavřené repozice
a fixace za pomocí improvizovaných jednoduchých ortopedických trakcí, sádrovou fixací a
ortézami se stalo každodenní rutinní práci. Vytvoření mobilního výjezdového týmu za účelem
aktívního vyhledávání poraněných v blízkém okolí ve spolupráci s místní vojenskou
jednotkou zefektivnilo naši pomoc postiženým. Celkově bylo ošetřeno 1131 pacientů, z toho
223 dětí.

