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Informace o realizaci vybavení domovů pro seniory a nemocnic v kraji evakuačními
podložkami.

Problematika vybavení nemocnic evakuačními podložkami je řešena již od r. 2012,
na základě poznatků z prováděných taktických a prověřovacích cvičení zaměřených
na evakuace nemocnic.
Domovy pro seniory a ústavy sociální péče jsou vybaveny evakuačními podložkami na
základě rozhodnutí odboru sociálních věcí. Evakuační podložka je pomůcka, která
umožňuje rychlý přesun částečně nebo plně imobilních pacientů/klientů v případě potřeby
(požár, zakouření místnosti či budovy, povodeň atd.). Evakuaci je schopen provádět po
krátkém zaškolení každý člen ošetřovatelského a pracovního týmu. Evakuační podložka je
nehořlavá a velmi odolná, v běžném provozu prakticky nezničitelná.
V sociálních zařízeních Kraje Vysočina (Ústavy sociální péče a Domovy pro seniory) jsou
již evakuačními podložkami vybavena všechna požadovaná lůžka. Evakuační podložky
v sociálních zařízeních byly pořizovány v r. 2013 - 2014 prostřednictvím centrální zakázky
Kraje Vysočina v množství 500 ks. Celkové náklady na pořízení činily 1 248 000 Kč
(2 400 Kč za jednu podložku, vč. DPH).
V nemocnicích zřizovaných krajem dosud nejsou pořízeny žádné evakuační podložky.
Naléhavost vybavení nemocnic těmito prostředky vzrostla po mimořádné události
dne 20. listopadu 2014 v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci (hrozba uložení
nástražného výbušného systému s následnou evakuací nemocnice).
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina na svém zasedání 28. 11. 2014 rozhodla o ustanovení
pracovní skupiny k vyhodnocení této mimořádné události. Pracovní skupina doporučila mimo
jiná opatření i dovybavení nemocnic evakuačními podložkami v potřebném počtu.
Odbor zdravotnictví zpracoval průzkum v krajem zřizovaných nemocnicích na vybavení lůžek
evakuačními podložkami s následujícími údaji:

Nemocnice

Průměrný denní
počet pacientů
na lůžku

Havlíčkův Brod
Jihlava
Nové Město na Moravě
Pelhřimov
Třebíč
CELKEM

395
459
332
251
420
1 857

Průměrný denní počet
z toho průměrný denní počet
ležících - nepohyblivých
ležících - nepohyblivých
pacientů
pacientů na LDN
72
66
82
110
79
409

20
25
50
26
58
179

Na pracovní poradě ředitelů nemocnic dne 25. 8. 2015 byli ředitelé nemocnic opakovaně
podrobně informováni o této problematice a požádáni o konečné upřesnění požadavků
jednotlivých nemocnic na potřebné počty evakuačních podložek.
Odbor zdravotnictví doporučuje postupně vybavit nemocnice evakuačními podložkami podle
upřesněných požadavků jednotlivých nemocnic. V roce 2015 zakoupit cca jednu třetinu
potřebného počtu evakuačních podložek do všech krajem zřizovaných nemocnic
a v následujících dvou letech nakoupit zbylou část.
Nákup evakuačních podložek by realizovaly nemocnice a Kraj Vysočina by jim poskytl
příspěvek na jejich úhradu. Tento nákup nebude mít vazbu na veřejné zakázky. Pro letošní
rok je pro tento účel v rozpočtu vyčleněno 300 000 Kč.
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