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W  wielu przekazach rozpo-
wszechnianych w  Polsce przez 
część środków masowego prze-
kazu Francja jest przedstawiana 
jako państwo będące na skraju 
upadku. Problemy wewnętrzne 
w  postaci masowych strajków 
przeradzających się w zamiesz-
ki, radykalizacja muzułmańskiej 
części francuskiego społeczeń-
stwa, czy niekontrolowany na-
pływ imigrantów, są szeroko 
komentowane i  opisywane 
w  mediach elektronicznych 
i  tradycyjnych. Do tego armia 
francuska jest obciążona zwal-
czaniem islamistycznych bojó-
wek w  rejonie afrykańskiego 
Sahelu, Francuzi uczestniczą 
m.in. w  Operacji Barkhane 
(obecnie w jej ramach prowadzi 
działania 4 500 żołnierzy). Wie-
lokrotnie podkreślał to zaanga-
żowanie w  Afryce prezydent 
Francji Emmanuel Macron, wzy-

wając do pomocy w  walce na 
terenie Afryki europejskich so-
juszników.

Czy państwo będące w  tak 
trudnej sytuacji było (i jest) w sta-
nie poradzić sobie z  kryzysem, 
nie mającym w  najnowszych 
dziejach Europy i  świata prece-
densu, jakim jest pandemia Co-
vid-19? W  jaki sposób wsparcia 
dla środowiska cywilnego udzie-
liła francuska Wojskowa Służba 
Zdrowia i  pozostałe rodzaje 
wojsk? Jakie środki wydzielili 
wojskowi i jaki to miało wpływ na 
rozwój wydarzeń? 

Do odpowiedzi na te pytania dobrze mo-
że posłużyć analiza dokumentu wydanego 
przez francuskie ministerstwo obrony – 
Operation Resilience. Dossier de presse, opu-
blikowanego 20 kwietnia 2020. Stanowi on. 
podsumowanie rozpoczętej niespełna mie-
siąc wcześniej (25 marca) Operacji Resilience 
(czyli odporność). W  szczegółowy sposób 
opisuje on zaangażowanie armii francuskiej 
w zwalczanie pandemii.

Obszary zaangażowania armii 
oraz użyte siły i środki
Francuskie państwo rozpoczęło walkę 

z Covid-19 23 lutego, kiedy to minister soli-
darności i  zdrowia ogłosił wprowadzenie 
Planu Orsan na terytorium całego kraju. Plan 
Orsan był odpowiedzią państwa na sytuację 
kryzysową dla zdrowia obywateli w jednym 
z obszarów takich jak epidemia, zagrożenia 
klimatyczne, masowy napływ poszkodowa-
nych do szpitali oraz zagrożenia NBC (nukle-
arne, biologiczne, chemiczne). Wprowadze-
nie tego stanu pozwala na działanie po-
szczególnych służb takich jak szpitale 
i  ratownictwo medyczne, wojsko, straż po-
żarna, według specjalnych procedur okre-
ślanych jako Plan Blanc (Plan Biały). Armia 
francuska w  ramach zwalczania pandemii 
operowała na 3 kontynentach (Europa, 
Ameryka Południowa i Afryka), zarówno na 
lądzie, na morzu (działając na ocenach – In-
dyjskim i Atlantyckim, i na Morzu Śródziem-
nym), jak i  w  powietrzu. Użyto siły i  środki 
będące w dyspozycji wojsk lądowych, lotni-
czych i marynarki wojennej. 

Na terenie Francji kontynentalnej jako 
pierwsze do walki z  nową chorobą stanęły 
szpitale wojskowe, przyjmując i  otaczając 
opieką pacjentów chorych na Covid-19. Do 
3 kwietnia przyjęto do wojskowych szpitali 
ponad 4 000 z nich, w tym 280 na oddziały 
intensywnej terapii. Stopniowo, zgodnie 
z  określonym wcześniej w  planach zarzą-
dzania kryzysowego priorytetem, wszystkie 
placówki wojskowe zostały zaangażowane 
do zwalczania pandemii. HIA Begin w Pary-
żu (L`Hopital d`Instruction des Armees, 
Szpital Wojskowy) jako jednostka pierwsze-
go rzutu przeznaczona do leczenia chorób 
zakaźnych – zgodnie z procedurami – przy-
stąpiła do działania jako pierwsza. Następne 

Załoga A330 Phenix w konfiguracji MORPHEE podczas pracy 

Wnętrze śmigłowca NH90 Caiman podczas 
ewakuacji pacjentów chorych na Covid-19
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wschodniej Francji, obejmujący takie miasta 
jak Reims, Metz, Strasbourg, czy szczególnie 
dotknięta przez Covid-19 Miluza) i aglome-
racji Paryża, przerosły jakiekolwiek wyobra-
żenia władz i  możliwości systemu opieki 
zdrowotnej w  zakresie niesienia pomocy. 
Konieczne były zintegrowane działania róż-
nych służb i  instytucji w  wielu dziedzinach 
dla zapewnienia jak najlepszej opieki dla jak 
największej ilości osób. Szczególnie ważna 
była współpraca w  zakresie transportu pa-
cjentów między takimi służbami jak wojsko, 
SAMU (Service d`Aide Medicale Urgente. 
System ratownictwa medycznego, zarzą-
dzający m.in. centrami powiadomienia ra-
tunkowego i  ambulansami ratunkowymi 
SMUR), straż pożarna, dzięki, której udało się 
opanować sytuację kryzysową w  najbar-
dziej dotkniętych przez pandemię miastach. 
Straż Pożarna (Sapeurs Pompiers) we Francji 

oprócz wykonywania zadań związanych 
z pożarami czy innymi katastrofami zajmuje 
się również medycyną ratunkową, mając siły 
i środki do niesienia pomocy zarówno w wy-
padkach drogowych, jak i stanach zagroże-
nia życia związanych z  chorobami układu 
oddechowo-krążeniowego i innych. 

Typowa ścieżka ewakuacyjna dla pacjen-
tów chorych na Covid-19 w  Miluzie, będą-
cych w  stanie nagłego zagrożenia życia, 
obejmowała przekazanie pacjenta przez 
szpital polowy (funkcjonujący obok miej-
skiego szpitala) personelowi cywilnemu SA-
MU, transport chorego ambulansem cywil-
nym na lotnisko i ponowne przekazanie pa-
cjenta pod opiekę wojskowym na pokładzie 
śmigłowca lub samolotu. Zdołano tym spo-
sobem ewakuować do szpitali dysponujący-
mi wolnymi miejscami na oddziałach inten-
sywnej opieki medycznej w  innych czę-
ściach Francji i  poza granicami kraju 146 
pacjentów. Przetransportowano też 134 
osoby spośród personelu medycznego, nie 
biorącego bezpośrednio udziału w  walce 
z pandemią, na szczególnie obciążone pra-
cą odcinki. 

Innowacyjne podejście do zasad trans-
portu pacjentów pozwoliło na wykorzysta-
nie pociągu, co zdecydowanie zwiększyło 
możliwości ewakuacyjne ze względu na du-
żą, jednorazową liczbę osób przewożonych 
na pokładzie i bliskość dworców kolejowych 
do szpitali.

A330 Phenix w konfiguracji 
MORPHEE
MORPHEE (MOdule de Reanimation pour 

Patient a  Haute Elongation d` Evacuation), 

Praca personelu medycznego na pokładzie 
pociągu medycznego TGV

Przekazanie pacjentów ambulansom cywilnym przez personel wojskowy okrętu Le Tonnerre 

były szpitale tzw. II linii, czyli HIA Percy (rów-
nież w Paryżu), HIA St. Anne (w Tulonie), HIA 
Laveran (w Marsylii i Clermont-Tonnerre). 

Ogłoszenie stanu epidemii na terenie ca-
łego kraju pozwoliło zmobilizować również 
placówki III linii – w  Bordeaux, w  Metz 
i  w  Lyonie. W  celu uzupełnienia braków 
wśród personelu, przeciążonego skalą na-
pływu pacjentów, do tych szpitali powołano 
rezerwistów mających wykształcenie me-
dyczne, a  nie będących zaangażowanymi 
bezpośrednio w  zwalczanie pandemii. Do 
walki na pierwszej linii skierowano także 
279 studentów medycznej uczelni wojsko-
wej w Lyonie. 

Transport pacjentów
Rozmiary pandemii i  nagły wzrost liczby 

pacjentów wymagających hospitalizacji, 
szczególnie w  regionach Grand Est (region 
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to modułowe wyposażenie samolotów 
A330 Phenix lub C135FR, będących w skła-
dzie wojsk lotniczych i kosmicznych Francji. 
Zostały one oddane do użytku w 2006, słu-
żąc m.in. do ewakuacji poszkodowanych 
w konfliktach zbrojnych, w tym w Kosowie 
i w Afganistanie. Na potrzeby walki z pande-
mią zostały zamontowane właśnie na pokła-
dzie A330 Phenix.

Samolot wielozadaniowy A330 Phenix zo-
stał więc przekształcony w mobilną salę re-
animacyjną, mogącą przyjąć na pokład jed-
norazowo 6 pacjentów wymagających pod-
łączenia do respiratora. Załogę stanowiło 6 
osób personelu lotniczego i  14 medyków 
z  Wojskowej Służby Zdrowia. Pierwszy lot 
w  takiej konfiguracji samolot wykonał 18 
marca ewakuując 6 pacjentów ze szpitala 
w Miluzie do wojskowych placówek w Tulo-
nie i Marsylii. 

Kolejne loty odbywały się według tego sa-
mego schematu. Podejmowano pacjentów 
w  regionach najbardziej dotkniętym przez 
Covid-19 i transportowano ich do szpitali ma-
jących wolne miejsca na oddziałach inten-
sywnej terapii w  innych częściach kraju. 
W  jednym przypadku lot A330 Phenix miał 
status międzynarodowy, bo miejscem doce-
lowym dla pacjentów był Hamburg w Niem-
czech. Łącznie wykonano 6 lotów, transpor-
tując drogą powietrzną 36 pacjentów.

Śmigłowce wielozadaniowe NH90
Kolejnym środkiem transportu powietrz-

nego zaadaptowanym do przewozu cho-
rych na Covid-19 były śmigłowce wielozada-
niowe NH90 będące w  wyposażeniu wojsk 
lądowych Francji. Zostały one wyposażone 
pod nadzorem SAMU i  dostosowane do 
przewozu 2 pacjentów wymagających re-
spiratora. Ich wykorzystanie było najlep-
szym przykładem na kooperację struktur 
wojskowych z cywilnymi. 

Podczas gdy obsługę techniczną (piloci 
i technik pokładowy) stanowili żołnierze, za 
pacjentów odpowiadali medycy cywilni. 
Także cywile dostarczali środki ochrony oso-
bistej dla wszystkich osób znajdujących się 
na pokładzie. Dezynfekcję maszyn przepro-
wadzał natomiast personel wojskowy.

Dzięki mobilności śmigłowców i ich moż-
liwościom przemieszczania się na dalekie 
odległości udało się ewakuować 48 pacjen-
tów, wykonując 23 loty na terenie Francji 
i  poza jej granice, do szpitali znajdujących 
się na terenie Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

Pociąg ewakuacyjny dużych 
prędkości – TGV
Ewenementem na skalę światową było 

wykorzystanie pociągu TGV do transportu 
chorych na Covid-19. Jeszcze długo przed 
ogłoszeniem pandemii dostrzeżono zalety 
ewakuacji pacjentów drogą kolejową. Sta-
bilna trajektoria podczas jazdy, stosunkowo 
duża przestrzeń do pracy dla personelu me-
dycznego, dogodne położenie dworców ko-
lejowych w centrach miast, w bezpośredniej 
bliskości szpitali, i możliwość przewozu jed-
nocześnie dużej liczby chorych powoduje, 
że transport pacjentów pociągiem jest 
znacznie korzystniejszy od transportu lotni-
czego czy drogowego. Na pokład medycz-
nego pociągu przyjmowano jednocześnie 
22 pacjentów chorych na Covid-19. Wszyscy 
wymagali intensywnej opieki medycznej, 
w tym czynności reanimacyjnych.

W  przeszłości ćwiczono scenariusze, 
w których pociągów używano do ewakuacji 
poszkodowanych w  zamachu terrorystycz-
nym z Paryża do innych miast, co miało od-
ciążyć przepełnione placówki służby zdro-
wia stołecznej aglomeracji.

23 marca do SNCF (Societe Nationale des 
Chemins de Fer, Koleje Narodowe) wpłynęła 
formalna prośba o  zmobilizowanie pocią-

gów do walki z pandemią. 25 marca w go-
dzinach popołudniowych na stacji Paris Est 
stacjonował już zespół medyczny odpowia-
dający za pacjentów podczas jazdy. Zgro-
madzono także niezbędny sprzęt do opieki 
w warunkach intensywnej terapii. 26 marca 
o  06:00 zaczęto przyjmować pacjentów na 
pokład pociągu, skład wyruszył w  drogę 
o 11:00. O 15:30 po dotarciu do miasta An-
gers (ok. 300 km), część pacjentów przewie-
ziono do miejscowego szpitala, a  o  18:30 
pociąg medyczny skończył bieg w  Nantes 
(ok. 390 km). Łącznie 10 pociągów medycz-
nych przetransportowało 202 pacjentów, 
głównie z rejonu Grand Est i aglomeracji pa-
ryskiej do mniej obciążonych regionów 
Francji, często do szpitali wojskowych. Przy-
kładowo, 29 marca przewieziono pacjentów 
z regionu Grand Est do szpitala wojskowego 
Robert Pique w Bordeaux.

Okręty marynarki wojennej
Marynarka wojenna Francji przystąpiła do 

czynnego udziału w  zwalczaniu pandemii 
Covid-19 już 21 marca, gdy śmigłowcowiec 
Le Tonnerre ewakuował z  korsykańskiego 
Ajaccio 12 pacjentów, w  tym 6 wymagają-
cych intensywnej terapii. Przygotowanie 
okrętu do tej nietypowej dla niego misji 
trwało 48 godzin. 

Inne okręty – Dixmude i Mistral wyruszyły 
w trudne logistycznie misje wsparcia miesz-
kańców terytoriów zamorskich w takich kra-
jach, jak Gujana Francuska, Majota czy Reu-
nion. Ciekawym rozwiązaniem było też uży-
cie kutra pasażerskiego (Vedette De Liaison, 
VLI) stacjonującego w  bazie morskiej Fort 
de France (Antyle Francuskie) do ewakuacji 
do szpitala w Martynice jednego z członków 
załogi luksusowego wycieczkowca Club Med 
2 chorego na Covid-19.

Wojskowy szpital polowy
24 marca, gdy system opieki zdrowotnej 

był mocno przeciążony, walkę z  pandemią 
rozpoczął rozstawiony przy szpitalu miej-
skim w  Miluzie modułowy szpital polowy 
przeznaczony do leczenia pacjentów wyma-
gających intensywnej opieki medycznej – 
EMR (Element Militaire de Reanimation, 
Wojskowy Oddział Reanimacyjny). Tydzień 
zajęła konfiguracja szpitala obejmującego 
182 tony sprzętu na 23 kontenerach. 

Obsługę stanowiło 121 osób, w  tym 91 
spośród personelu medycznego i 30 logisty-
ków. Jednorazowo szpital mógł przyjąć 30 
pacjentów będących w  stanie nagłego za-
grożenia życia. W czasie od 24 marca do 17 
kwietnia przyjęto 43 pacjentów wydatnie 
wspierając miejscowy szpital i  cały lokalny 
system ochrony zdrowia.

Praca zespołu wojskowo-cywilnego w szpita-
lu polowym w Miluzie
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Współpraca międzynarodowa
Pandemia Covid-19 i  sytuacja kryzysowa 

jaka się rozwinęła w jej wyniku w wielu kra-
jach stawia pytania dotyczące sposobów jej 
przeciwdziałania. Czy należy skupić się na 
samodzielnej walce z  zagrożeniem, które 
wskutek globalizacji, międzynarodowych 
powiązań, interesów i  przepływu ludzi nie 
zna granic? Czy raczej warto wypracować 
ponadnarodowe procedury i metody walki 
z kryzysem w ramach istniejących już orga-
nizacji, jak Unia Europejska i NATO? 

Francja obrała drugą z tych dróg, aktyw-
nie korzystając z wszelkich możliwości, ja-
kie dają podpisane umowy o  wzajemnej 
współpracy. Dzięki porozumieniu EATC (Eu-
ropean Air Transport Command, Europej-
skie Dowództwo Transportu Lotniczego) 
z 1999, z siedzibą w Eindhoven, zrzeszają-
cemu Francję, Niemcy, Holandię, Belgię, 
Luksemburg, Włochy i Hiszpanię, do trans-
portu 2 chorych ze szpitala w Strasbourgu 
można było użyć niemieckiego samolotu 
A400M. 29 marca wykonywał on misję 
ewakuacyjną z  włoskiego Bergamo do 
szpitali w  Ulm i  Stuttgarcie. Także francu-
skie statki powietrzne – A330 Phenix 
i  NH90 Caiman transportowały pacjentów 
poza granice Francji, m.in. do Niemiec, 
Szwajcarii i Austrii.

Podsumowanie
Analiza działań francuskiej wojskowej 

służby zdrowia na rzecz walki z pandemią 
Covid-19 skłania do wielu refleksji. Co spo-
wodowało, że medycy wojskowi mogli na 
tak szeroką skalę włączyć się do walki 
z  pandemią? Na pewno dobrze rozbudo-
wana baza infrastrukturalna, jak też stacjo-
narne szpitale wojskowe, czy modułowy 
szpital wojskowy wyposażone w  odpo-
wiedni sprzęt. Bardzo ważne były też zaso-
by profesjonalnego personelu medyczne-
go i  duże możliwości w  zakresie uzupeł-
nień kadry medycznej. Do pracy 
zmobilizowano rezerwistów i  studentów 
uczelni wojskowej. Wzorcowo układała się 
współpraca pomiędzy cywilami a  wojsko-
wymi, często pracujących w  mieszanych 
zespołach. Niezmiernie ważna była decy-
zyjność, wskutek której natychmiastowo 
wydzielano siły i środki, po wcześniejszym 
ich zaadaptowaniu do specyficznych wa-
runków związanych z  pandemią. Brak ba-
rier w zakresie współpracy międzynarodo-
wej pozwolił na szerszy dostęp do szpitali 
i środków transportu.

Kluczowe jednak wydaje się to, że dzia-
łano według z  góry ustalonego planu. 
Liczne zamachy terrorystyczne i  zagroże-
nie z  tym związane wymusiły na Francji 

realne przygotowywanie się do sytuacji 
kryzysowej dotyczącej zdrowia publiczne-
go. Szczególnie widoczne jest to na przy-
kładzie uruchomienia pociągu medyczne-
go, który pierwotnie miał transportować 
poszkodowanych w  wyniku ewentualne-
go zamachu terrorystycznego i taki scena-
riusz ćwiczono, a skład wziął udział w ewa-
kuacji pacjentów z  Covid-19. Mechanizm 
masowego napływu pacjentów się zmie-
nił, ale efekt w postaci przeciążenia syste-
mu opieki zdrowotnej w  jednym miejscu, 
był ten sam. 

Jaka lekcja płynie z tych doświadczeń dla 
Polski w momencie wkraczania naszego kra-
ju w II fazę pandemii? Czy wojskowa służba 
zdrowia w  naszym kraju równie mocno 
i  skutecznie jest w  stanie wspierać po-
wszechny system opieki zdrowotnej? Czy 
ma do tego odpowiednie siły i  środki? Czy 
środowiska cywilne i wojskowe będą ze so-
bą sprawnie współpracować, czy mają do 
tego gotowe procedury? I w końcu – pyta-
nie zasadnicze – czy polskie państwo ma 
gotowy plan działania na wypadek sytuacji 
kryzysowej obejmującej całe terytorium 
kraju? 

Paweł KOCIK
Zdjęcia: twitter.com/santearmees
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