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Silvestrovské oslavy a zásahy ZZS LK
 
Zranění od zábavní pyrotechniky, napadení, pády na ulici, úrazy v
intoxikace alkoholem a interní příhody…to je stručný přehled 
výjezdů, které uskutečnila ZZS LK v
 
První silvestrovské zranění zábavní pyrotechnikou bylo hlášeno 
operačnímu středisku již před jednou hodinou odpolední, kdy
nezletilému chlapci. Ten byl
transportován do FN Královské Vinohrady 
Po půlnoci, v České Lípě, Liberci a Rokytnici
závažný úraz ruky (od lehkého zranění 
radnicí mladé ženě, která přihlížela oslavám, 
končetinu. Všichni zranění byli transportováni na 
 
Operační středisko ZZS LK
Všichni pacienti byli s lehkými úrazy hlavy, event. ruky, odvezeni k
na spádové chirurgické ambulance.
 
V sedmi případech záchranáři 
po pádu na zledovatělém povrchu
o rozbité sklo nebo pádem na
V Jablonci nad Nisou záchranáři ošetřovali lehce zraněnou poraženou chodkyni.
V Novém Boru si volal záchrannou službu 
na místo, odešel dále oslavova
v baru, odmítl ošetření i sdělit, kde se nachází.
 
S intoxikací alkoholem, jako hlavní
transportováni do zdravotnického zařízení čtyři lidé, na místě byla ponechána jedna 
dívka. Ve většině případů se jednalo o mladé lidi 
muži odmítli ošetření a dva lidé nebyli na místě zásahu nalezeni
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Mgr. Lenka Moravcová 
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Silvestrovské oslavy a zásahy ZZS LK 

Zranění od zábavní pyrotechniky, napadení, pády na ulici, úrazy v
intoxikace alkoholem a interní příhody…to je stručný přehled indikací šedesáti sedmi 

, které uskutečnila ZZS LK v prvních pěti hodinách roku 2016.  

zranění zábavní pyrotechnikou bylo hlášeno 
operačnímu středisku již před jednou hodinou odpolední, kdy bouchla petarda v

Ten byl, po primárním ošetření na chirurgické ambulanci
transportován do FN Královské Vinohrady s vážným zraněním prstů a dlaně ruky

České Lípě, Liberci a Rokytnici, způsobila petarda třem mužům různě 
závažný úraz ruky (od lehkého zranění po amputaci článku prstů)
radnicí mladé ženě, která přihlížela oslavám, lehce zranila odhozená petarda dolní 
končetinu. Všichni zranění byli transportováni na spádové chirurgické ambulance

LK přijalo po půlnoci dvanáct tísňových výzev 
lehkými úrazy hlavy, event. ruky, odvezeni k

chirurgické ambulance. 

případech záchranáři v celém Libereckém kraji ošetřovali 
povrchu. Deset méně závažných poranění si způsobili lidé 

rozbité sklo nebo pádem na schodech v domácnosti či v restauračním zařízení. 
Jablonci nad Nisou záchranáři ošetřovali lehce zraněnou poraženou chodkyni.
Novém Boru si volal záchrannou službu zraněný muž. Ještě před příjezdem sanity 

oslavovat. Při zpětném volání na jeho mobilní telefon,
ošetření i sdělit, kde se nachází. 

S intoxikací alkoholem, jako hlavním důvodem zhoršení zdravotního stavu, byl
transportováni do zdravotnického zařízení čtyři lidé, na místě byla ponechána jedna 

se jednalo o mladé lidi – muže, ošetřovali se i mladiství.
lidé nebyli na místě zásahu nalezeni.  

 

 

Zranění od zábavní pyrotechniky, napadení, pády na ulici, úrazy v domácnosti, 
indikací šedesáti sedmi 

 

zranění zábavní pyrotechnikou bylo hlášeno zdravotnickému 
bouchla petarda v ruce 

chirurgické ambulanci, letecky 
m prstů a dlaně ruky.  

řem mužům různě 
po amputaci článku prstů). Před libereckou 

zranila odhozená petarda dolní 
chirurgické ambulance. 

tísňových výzev k napadení. 
lehkými úrazy hlavy, event. ruky, odvezeni k dalšímu ošetření 

ošetřovali lehce zraněné 
eset méně závažných poranění si způsobili lidé 

restauračním zařízení. 
Jablonci nad Nisou záchranáři ošetřovali lehce zraněnou poraženou chodkyni.  

zraněný muž. Ještě před příjezdem sanity 
mobilní telefon, již seděl 

zhoršení zdravotního stavu, byli 
transportováni do zdravotnického zařízení čtyři lidé, na místě byla ponechána jedna 

muže, ošetřovali se i mladiství. Dva 


