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Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových 
výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší 
specializací jsou systémy a technologie pro záchranné služby a intenzivní nemocniční péči.
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Vážené dámy a pánové,

vítáme Vás na IV. mezioborovém kongresu „Spolupráce složek IZS při mimořádných 
událostech a katastrofách“ s podtitulem „(ne)bezpečný region“. Kongres je pořádán 
pod záštitou genpor. Ing. Drahoslava Ryby, generálního ředitele HZS ČR a prof. MUDr. 
Jaroslava Štěrby, Ph.D. ředitele Fakultní nemocnice Brno. 
V rámci odborného programu kongresu zazní přednášky týkající se aktuálních témat 
mimořádných událostí a to jak v České republice tak i celého světa. Cílem pořadatele 
a přednášejících je podat účastníkům kongresu informace, které významnou měrou 
přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Sborník přednášek, který bude obsahovat plnou verzi přednášek tak, jak budou 
promítnuty v přednáškovém sále, bude po ukončení kongresu uveřejněn na internetových 
stránkách. 
Přejeme Vám, aby Vás program kongresu zaujal a přejeme příjemně strávený čas

   za programový výbor
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. 

Emeritní vedoucí lékař Traumateamu ČR 
Klinika úrazové chirurgie LF MU a 

Fakultní nemocnice Brno



�

Koordinační středisko medicíny katastrof
při Fakultní nemocnici Brno
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PROGRAMOVÝ VÝBOR / HLAVNÍ TÉMATA / ORGANIZACE

Programový výbor kongresu

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. 
předseda programového výboru kongresu 

Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno

Ing. Mgr. Zuzana Velebová 
Fakultní nemocnice Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení

Ing. Antonín Koukal 
Fakultní nemocnice Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení

Hlavní témata
Rizikové faktory v regionech a jejich řešení 

(připravenost na řešení havárií)
Dopravní situace v regionech a jejich důsledky

Cvičení IZS
Varia

Organizační garant kongresu
SYMMA, spol. s r.o. 

Aleš Martinek 
Bohunická 133/50 

619 00 Brno 
Mobil: +420 607 650 654 

E-mail: a.martinek@symma.cz 
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ČASOVÝ PLÁN KONGRESU

8.00 – 11.30 hod

Registrace účastníků

9.10 – 10.20 hod

Přednáškový blok I.

10.20 – 10.35 hod
Coffee break

10.35 – 12.15 hod

Přednáškový blok II.

12.15 – 13.15 hod
Oběd

13.15 – 15.15 hod

Přednáškový blok III.

15.15 – 15.30 hod
Coffee break

15.30 – 16.30 hod

Přednáškový blok IV.

16.30 – 16.35 hod

Závěr kongresu

16.35 – 17.00 hod

Výdej certifikátů
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8.00 – 11.30 hod Registrace účastníků

9.00 – 9.10 hod Zahájení kongresu
 prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.,  

plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, 
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.

9.10 – 10.20 hod Přednáškový blok I.
 Předsednictvo: plk. Dr. Ing. Z. Hanuška,  

 MUDr. J. Kubalová

Rizikové faktory v regiónoch Slovenska a ich riešenie 10´ 
(NE)BEZPEČNÝ REGIÓN
Mgr. M. Vernarcová, Ing. M. Pazdziurko, Mgr. M. Haluška, Mgr. S. Janolková
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Bezpečný Středočeský kraj 10´
JUDr. P. Hofmanová 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Bezpečnost práce při zásahu jednotek PO 15´
plk. Dr. Ing. Z. Hanuška 
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Bezpečnost zasahujících jednotek ZZS při MU 10´
MUDr. J. Kubalová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Ochrana a bezpečnost členů výjezdových skupin  10´ 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
Mgr. M. Tejkl 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Diskuze

10.20 – 10.35 hod Coffee break

10.35 – 12.15 hod Přednáškový blok II.
  Předsednictvo:  Ing. M. Beneš,  

 prim. MUDr. S. Jelen, MBAce

Aktivní střelec ve FN Ostrava 25´
Mgr. D. Naivert, MBA
Odbor vnitřní bezpečnosti a krizového řízení Fakultní nemocnice Ostrava

Aktivní střelec ve FN Ostrava - průběh MU na Urgentním příjmu 15´
prim. MUDr. S. Jelen, MBAce
Urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava

Odborný program kongresu  10. března 2020
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Bezpečnost nemocnice - varianta postupu její tvorby 15´ 
Ing. M. Beneš
Fakultní nemocnice Plzeň

Ochrana měkkých cílů ve FN Brno 15´
Ing. A. Koukal
Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno

Cvičit se, cvičit se, cvičit se …  10´
Ing. M. Buďa
Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno

Diskuze

12.15 – 13.15 hod Oběd

13.15 – 15.15 hod Přednáškový blok III.
  Předsednictvo:  prim. MUDr. H. Roháčová, Ph.D.,  

 MUDr. R. Mezulianík

Koronavirus (COVID-19) - současná situace ve světě a v České republice 20´
prim. MUDr. H. Roháčová, Ph.D., MUDr. K. Hermennová
Klinika infekčních,  parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce, Praha  

COVID-19 z pohledu Zdravotnické záchranné služby  hl. m. Prahy 10´
Ing. O. Šedivka
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 

Používání OOPP při mimořádné epidemiologické situaci v nemocničním prostředí  20´ 
(Koronavirus vs VNN) 
Bc. M. Papežová, DiS.
Nemocnice na Bulovce, Praha 

Koronavirus - varianta obrany nemocnice 15´
Ing. M. Beneš, M. Prayerová 
Fakultní nemocnice Plzeň

Mezikrajská spolupráce Biohazardtýmů ZZS JMK a KV 10´
MUDr. R. Mezulianík
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

European Assistance Team for Citizens in Areas of Evacuation Flight and Shelter 10´
T. Dovjak, A. Kmecová, M. Sedlačko
Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky 

Akutní bariatrický pacient 10´
MUDr. J. Kubalová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Diskuze

Odborný program kongresu  10. března 2020
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15.15 – 15.30 hod Coffee break

15.30 – 16.30 hod Přednáškový blok IV.
  Předsednictvo:  Ing. M. Pávek,  

 prim. MUDr. P. Nestrojil, CSc.

Európsky mechanizmus civilnej ochrany & zdravotná starostlivosť 10´
A. Kmecová, T. Dovjak, M. Sedlačko
Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky

Společný zásah složek IZS - dopravní nehody 15´
Ing. M. Pávek
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Výuka netechnických dovedností při vzdělávání v medicíně katastrof 10´
MUDr. M. Gozon 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Od nového roku v novém  10´
MUDr. J. Kubalová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Diskuze

16.30 – 16.35 hod  Závěr kongresu

16.35 – 17.00 hod Výdej certifikátů

Odborný program kongresu  10. března 2020
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Místo konání
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno

Registrační poplatky
Lékaři, státní správa  do 10. února 2020  Kč  850,- na místě  Kč  1 000,- 
a samospráva, akademici
NLZP do 10. února 2020  Kč  650,- na místě  Kč   800,-

Obchodní společnost do 10. února 2020  Kč  4 000,- na místě  Kč  6 000,- 

/V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, 
kongresové materiály a DPH./

Kongresové materiály 
Kongresový set (tužka, blok, program kongresu), jmenovka a informační materiály. 

Oběd
Menu 10. března 2020, cena Kč 1�0,-

Hovězí vývar s játrovou rýží
120g smažený kuřecí řízek
Štouchané brambory
Nealkoholický nápoje nebo malé pivo

Obědy se vydávají v hotelové restauraci od 12.00 do 13.30 hod oproti stravenkám, které 
obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj 
požadavek sdělili registrujícím osobám.

Akreditace
Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory pod 
registračním číslem 60123 a je ohodnocen 6 kredity za účast. Certifikáty se budou vydávat na 
registraci účastníků po ukončení kongresu.

Sborník přednášek 
Sborník přednášek bude uveřejněn na portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] po ukončení 
kongresu.









Všeobecné informace
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Abstrakta neprošla jazykovou úpravou
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Rizikové faktory v regiónoch Slovenska a ich riešenie (NE)BEZPEČNÝ REGIÓN
Mgr. M. Vernarcová, Ing. M. Pazdziurko, Mgr. M. Haluška, Mgr. S. Janolková
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Úvod: 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky je štátna príspevková 
organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá riadi a koordinuje činnosť záchrannej 
zdravotnej služby. Od jej vzniku v roku 2007 útvar krízového riadenia v spolupráci s úsekom 
zdravotnej starostlivosti sleduje a vyhodnocuje krízové a mimoriadne udalosti nevojenského 
charakteru. 

Obsah: 

Vychádzajúc z dostupných údajov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, 
znalosti regionálnych špecifík a frekvencie udalostí sme zostavili metodiku pre hodnotenie 
miery rizika hrozieb a ohrození nevojenského charakteru na celom území Slovenskej republiky.  
Pôvodný hodnotiaci systém mal 15 okruhov, z ktorých sa postupom času dali niektoré spájať 
a niektoré sa ukázali ako nepotrebné.  Prvú revíziu sme realizovali v roku 2017 a nastavili 
sme aj päťstupňovú škálu hodnotenia miery rizika vzniku definovaných hrozieb a ohrození. 
Revíziou hrozieb a ohrození nevojenského charakteru v roku 2020 sme okruhy zoskupili do 
štyroch základných skupín. 

Do skupiny živelných pohrôm a katastrof sme zaradili povodne a záplavy, víchrice, snehové 
kalamity, lesné požiare, lavíny, zosuvy pôdy a skál, zemetrasenia a rozrušenie vodných 
stavieb – priehrad. Druhá skupina s názvom Priemyselné havárie a nehody veľkého rozsahu 
obsahuje hrozby a ohrozenia ako pád budov a konštrukcií, explózie priemyselných objektov, 
únik chemických látok z prevádzok a pri nehodách (počas ich transportu), rozsiahle požiare 
objektov, požiare ropných skladov a ropné havárie, výbuchy chemických látok, vzplanutie 
obilnín a poľnohospodárskych plodín, veľké cestné dopravné nehody, vážne letecké nehody 
a výpadok elektrického prúdu tzv. Black Out. Do skupiny radiačných, chemických a biologických 
ohrození sme zaradili nehody v jadrových zariadeniach na území SR a v okolí SR, chemické 
a biologické ohrozenia, epidémie a pandémie, rozsiahle nákazy zvierat a vysoko nebezpečné 
nákazy vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou. V skupine teroristických hrozieb, 
ohrození bezpečnosti štátu a verejného poriadku sú zaradené útoky na verejné objekty, útoky 
na letiská a lietadlá, útoky na železnice, útoky na kritickú infraštruktúru, nelegálna migrácia, 
sociálne nepokoje a občianska neposlušnosť. 

Priradením miery rizika k jednotlivým hrozbám a ohrozeniam v stupnici od 1 zanedbateľná, 
2 nízka, 3stredná, 4 vysoká a 5 veľmi vysoká až kritická, sme dostali prehľadnú informáciu, 
v ktorom regióne Slovenska, ktoré hrozby a ohrozenia sú najrizikovejšie. 

 Výsledky hodnotenia hrozieb a ohrození následne využívame aj pri vzdelávaní 
operátorov linky tiesňového volania v rámci periodickej odbornej prípravy v tematickom 
okruhu Udalosti s hromadným postihnutím osôb. Na ich praktický nácvik vyberáme pre 
operátorov jednotlivých krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby  
najrizikovejšie udalosti v ich regióne. 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
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Závery/prínosy pre krízovú pripravenosť zdravotníctva: 
Pre rýchle, efektívne, propacientsky orientované, bezproblémové a bezpečné riadenie 
a koordináciu činností záchrannej zdravotnej služby Operačné stredisko záchrannej 
zdravotnej služby a jeho organizačné zložky v jednotlivých krajoch – Krajské operačné 
strediská, vykonávajú pravidelne odborné teoretické a praktické vzdelávanie operátorov linky 
tiesňového volania 155, ako aj súčinnostné nácviky so zložkami Integrovaného záchranného 
systému, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu krízovej pripravenosti zdravotníctva 
v prípadoch kedy môže dôjsť k ohrozeniu majetku, života i verejného zdravia v SR.

Kľúčové slová: 
hrozby a ohrozenia nevojenského charakteru, miera rizika, krízová pripravenosť, (ne)bezpečný 
región
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Bezpečný Středočeský kraj
JUDr. P. Hofmanová
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

součinnost Policie ČR (KŘP Stč. Kraje) s dalšími složkami IZS ve Středočeském kraji při přípravě 
na mimořádnou událost – útok aktivního útočníka (výcvik policistů, součinnostní cvičení 
složek IZS)

součinnost Policie ČR (KŘP Stč. kraje) s Krajským úřadem Středočeského kraje na vzdělávání 
občanů pro případ mimořádné události – projekt Ozbrojený útočník ve škole, spolupráce 
s oblastními nemocnicemi ve Středočeském kraji zaměřená na ochranu měkkých cílů

Bezpečný region – Bezpečný Středočeský kraj, bezpečná města – vznik, vývoj, spolupráce 
Policie ČR se samosprávou (zejm. mapy kriminality, preventivní projekty)
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Bezpečnost práce při zásahu jednotek PO
plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Zásahy při mimořádných událostech, které provádí jednotky požární ochrany jsou velice 
rozmanité a přináší řadu nebezpečí pro zasahující hasiče. Obecnými předpisy pro oblast BOZP 
se hasiči zpravidla při zásahu řídit nemohou. Samozřejmě platí nutnost analýzy rizik, použití 
kolektivních a individuálních ochranných prostředků a tzv. bezpečné postupy v organizaci 
záchranných prací. Základním bezpečnostním předpisem z hlediska zásahu je vyhláška 
247/2000 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO a pak tzv. Bojový řád jednotek PO, popř. 
typové činnosti složek IZS při společném zásahu. Z hlediska aplikace je pak důležitý systém 
školení, nařízené úpravy zevnějšku nositele dýchacích přístrojů apod.  Přednáška má za cíl 
seznámit se strukturou všech opatření a analýzou rizik u zásahu. Zásadou je, že zásah hasičů 
musí být bezpečný pro hasiče i za pro zachraňované. Existují i limity, kdy z hlediska akutního 
ohrožení života hasičů může být záchrana přerušena.
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Koronavirus - varianta obrany nemocnice
Ing. M. Beneš, M. Prayerová 
Fakultní nemocnice Plzeň

Základní problém existence je vytvořit a zachovat možnost uživit se, rozmnožovat se a chránit 
se. Ve vztahu ke zdravotnickému zařízení si ponechme pouze jeden z atributů, a to ekvivalent 
funkčnosti a bezpečnosti - chránit se. V této době (únor 2020) je ekvivalentem obecného 
ohrožení šíření koronaviru s názvem Kovid-19. Je hrozbou, je smrtelnou hrozbou, která si 
vyžaduje obranu. Ta v sobě evokuuje aktivitu, v tomto případě můžeme hovořit o poziční 
nebo manévrové obraně respektující pravidla připravenosti, adekvátní odezvy a zachování 
vlastní funkčnosti.

K tomu lze definovat variantu obrany s využitím „bojového rozkazu“ a odpovědět si na 
otázky:

situace nepřítele
situace vlastní
úkol nadřízeného
záměr činnosti
úkol, cíle a činnost sousedů
posilové prostředky
situace ostatní
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Mezikrajská spolupráce Biohazardtýmů ZZS JMK a KV
MUDr. R. Mezulianík
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Biohazardtýmy se v posledních letech staly stabilní součástí zdravotnických záchranných 
služeb v ČR. Vysoké náklady na vybavení těchto týmů transportními izolačními prostředky 
a vhodnými vozidly vedou k tomu, že každý kraj je připraven na zásah u jednoho pacienta. 
V případě výskytu vyššího počtu pacientů je třeba žádat okolí o výpomoc.

Scénář nácviku spolupráce BHT ZZS Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina vychází z reálné 
situace konzultace zdravotních problémů páru cestovatelů po Africe, kde ale nebyla ze strany 
OOVZ shledána geografická rizikovost VNN a byli tedy řešeni standartní cestou krajské infekční 
kliniky. 

V případě uznání reálného rizika VNN by nebylo v silách ZZS JMK transportovat současně oba 
pacienty, proto jsme si vyzkoušeli společný zásah s kolegy ZZS Kraje Vysočina.

V simulovaném rodinném domě proběhl zásah 1. týmu BHT ZZS JMK, který postupně 
vyšetřil, zajistil iv vstup a uložení do biovaku u obou pacientů, které postupně předal cestou 
dekontaminační linky HZS transportním týmům z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Transport 
neprobíhal současně pro přibližně půlhodinovou pauzu mezi oběma pacienty. Bohužel nebylo 
možno kompletně realizovat scénář 2 pacientů až k předání u cílového poskytovatele KIPTN 
Bulovka, kde nejsou kapacity k současnému příjmu více VNN suspektních pacientů.
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Společný zásah složek IZS - dopravní nehody
Ing. M. Pávek
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR

Přednáška je zaměřena na představení Souboru typových činností při společném zásahu 
složek IZS na dopraví nehody.
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Výuka netechnických dovedností při vzdělávání v medicíně katastrof
MUDr. M. Gozon 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Zdravotnické činnosti při hromadném postižení osob, tedy ty, které se přímo týkají pacientů, 
se obvykle redukují na třídění zraněných. Ovšem tímto prvním kontaktem práce s pacienty 
teprve začíná. Zraněné je poté třeba ošetřit podle zásad práce s polytraumatizovanými pacienty 
a to v situaci trvajícího významného nepoměru mezi počtem zraněných a zdravotnických 
pracovníků. Vedle dokonalé znalosti práce s materiálem a pomůckami a odborné erudice 
zde vyvstává nutnost použití netechnických dovedností. Mezi ně patří situační povědomí, 
rozhodování, komunikace, osobnost teamleadera, týmová spolupráce a rozdělení úloh mezi 
členy týmu. Netechnickým dovednostem se věnuje pozornost mimo jiné na certifikovaných 
kurzech ERC. U ZZSSK se jimi zabýváme v rámci interního vzdělávání a to jak na kurzech 
charakteru urgentní medicíny, tak na kurzech zaměřených na ošetřování většího počtu 
zraněných. I sebelépe vzdělaný odborník, podcení-li se svým týmem netechnické dovednosti, 
bude mít větší zdravotnické ztráty než skupina, která tyto dovednosti ovládá. Výukou 
netechnických dovedností při hromadném postižení osob se zabývá tato prezentace.
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European Assistance Team for Citizens in Areas of Evacuation Flight and Shelter
T. Dovjak, A. Kmecová, M. Sedlačko
Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky

Potreba akútnej leteckej evakuácie európskych občanov z krízových oblastí sveta späť do 
Európy je stále aktuálna. V rámci Európskeho mechanizmu civilnej ochrany je letecká evakuácia 
jednou z kategórií zdravotníckych modulov. Slovensko, zastúpené Leteckým odborom MV SR 
a Samaritánmi, sa spolu so svojimi nemeckými a rakúskymi partnermi pred niekoľkými rokmi 
rozhodli posilniť túto kapacitu a poskytnúť lietadlá, letecký a zdravotnícky personál a ďalšie 
služby pre občanov Európskej únie, ktorí sa ocitli v nebezpečenstve a vyžadujú si rýchly 
a bezpečný návrat domov.

Modul leteckej evakuácie EURACARE Flight and Shelter (European Assistance Team for Citizens 
in Areas of Evacuation, Flight and Shelter) je medzinárodný modul, zapísaný v Spoločnom 
komunikačnom a informačnom systéme CECIS v Bruseli, pripravený na výzvu 24 hodín, 7 
dní v týždni, zabezpečiť leteckú evakuáciu európskych občanov, za poskytovania zdravotnej 
a psychosociálnej pomoci, na niektoré z európskych letísk. Na mieste nasadenia je modul 
schopný poskytnúť núdzové ubytovanie, zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť, zabezpečiť 
konzulárnu asistenciu a pripraviť občanov na leteckú evakuáciu.
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Európsky mechanizmus civilnej ochrany & zdravotná starostlivosť
A. Kmecová, T. Dovjak, M. Sedlačko
Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky

 Katastrofy posledného desaťročia poukázali na rezervy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
najvyššej úrovne. Európsky mechanizmus civilnej ochrany (UCPM) v spolupráci so Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) vytvoril klasifikáciu zdravotníckych modulov, s označením 
Emergency Medical Team, Type 1, 2, 3, podľa úrovne a rozsahu poskytovaných služieb. 
Všetky typy musia spĺňať stanovené kritériá, prejsť prípravným a certifikačným procesom, 
zúčastniť sa štábneho a poľného cvičenia a následne môžu byť zaradené do Spoločného 
komunikačného a informačného systému (CECIS) v rámci Koordinačného centra pre reakcie 
na núdzové situácie (ERCC) a pripravené k vyslaniu na miesta postihnuté katastrofou. Jedným 
z krokov, ako posilniť UCPM a akcieschopnosť Európskej únie, bola aj myšlienka a následné 
kroky, vedúce k vybudovanie multinárodnej Európskej modulárnej poľnej nemocnice, čo 
by výrazne zefektívnilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zasiahnutých oblastiach. 
Myšlienka vybudovania EMT 3 v Európe spojila 9 organizácií z 8 krajín (Belgicko, Dánsko, 
Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko) do spoločného projektu 
European Modular Field Hospital (EUMFH). Posledné roky sa slovenskí Samaritáni podieľali na 
intenzívnej práci pri príprave základných pilierov modulu, zúčastnili sa tréningov a zúčastnili 
sa na cvičení ModEX v Rumunsku, spoločne s poľnou nemocnicou Izraelskej armády (Israel 
Defence Forces Medical Corps Field Hospital). Cvičenie a praktické skúsenosti napomohli 
podpore tejto myšlienky a zapojenie najvyšších predstaviteľov Európskej únie nás priblížilo 
k reálnemu výsledku. Slovenskí samaritáni by radi pokračovali v začatom diele, avšak aktuálne 
je na bedrách MV SR a jeho Sekcie krízového riadenia rozhodnutie o účasti Slovenska na tomto 
unikátnom a Európskou komisiou podporovanom projekte.
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