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2. Záchranná sluba ve statistice roku 2000 - Juljo Hasík

Autor seznamuje ètenáøe se statistickými daty, která se týkají
zejména poètu lékaøù, pøièem tento poèet srovnává s poètem
hodin, které je nutno v celostátním mìøítku zabezpeèit. Dále jsou
uvedeny poèty primárních a sekundárních výjezdù jak v systému
RLP, tak RZS, poèty vzletù LZS a pøíèiny zásahù, tedy zda lo
o onemocnìní nebo trauma. Loòská data jsou srovnána s daty za
rok 1997.

3. Výbuch - Svìtové obchodní centrum, New York
26. 2. 1993 - Josef torek

Zpráva o teroristickém útoku na Svìtové obchodní centrum,
zpracovaná podle pramenù védské expertní komise, popisuje øeení situace po výbuchu obchodního komplexu. Situce na místì byla
komplikovaná tím, e bylo znièeno operaèní støedisko, které se mìlo podle krizových plánù ujmout øízení netìstí. Na likvidaci následkù se podílelo celkem 700 hasièù, 300 zdravotníkù a 300 policistù, èím byl tento zásah nejvìtí ve mìstì New York. Bylo oetøeno pøes 1000 poranìných pacientù, do 4 nemocnic v New Yorku
bylo pøijato k oetøení témìø 500 zranìných.

4. Inhalaèní trauma - Jaroslava Jandová

Èlánek se zabývá èastou, nebezpeènou a smrtící komplikací popáleninového traumatu - inhalaèním pokozením. Úvod je vìnován
patofyziologii mechanismù, kterými jsou pøi popáleninovém trumatu pokozeny plíce - jde jak o pøímé inhalaèní pokození horkým vzduchem, ale èastìji chemickými komponentami kouøe, pozdìji se rozvíjí ARDS jakou souèást MOF/MODS. Autorka podrobnì popisuje i rozdíly mezi pokozením horních a dolních dýchacích cest. Terapie je rozebrána s dùrazem na pøednemocnièní
fázi oetøení.

5. Tìké asthma bronchiale a status asthmaticus u dìtí Jiøí Kobr, Kateøina Pizingerová

Autoøi se v rozsáhlém èlánku podrobnì zabývají tìkým astmatickým záchvatem a astmatickým stavem u dìtí. Rozebírají
patogenezi onemocnìní, jednotlivé faktory, pùsobící v rámci tohoto multifaktoriálního onemocnìní, dále klinické projevy vèetnì abnormit krevních plynù a projevù kardiální dysfunkce, diagnostická kritéria a léèebná opatøení. Nezabývají se chronickou
terapií tohoto onemocnìní, ale zdùrazòují moné kroky terapie
v terénu.

6. Novorozenecký abstinenèní syndrom - Jiøí Zach

Stále vzrùstající abúzus drog mezi mládeí a vzestup jejich
uívání zejména mezi dívkami pøináí i zvýená rizika, spojená
s graviditou závislých. Autor uvádí patofyziologii vniku novorozeneckého abstinenèního syndromu, klinické projevy podle postiení jednotlivých orgánových systémù, diagnostická kritéria,
zejména nejrozíøenìjí skórovací systém podle Loretty
Finneganové. V návaznosti na tento skórovací systém pak uvádí
terapeutické monosti od obecných opatøení a po farmakoterapii tohoto syndromu a srovnává výhody a nevýhody jednotlivých
preparátù.

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2001

Č L Á N K Ů

-

S U M M A R I E S

7. Substituèná terapia - Oto Masár

Autor seznamuje ètenáøe se základními charakteristikami a postupy substituèní terapie v léèbì závislých, srovnává výhody a nevýhody jednotlivých preparátù, které se k této formì léèby uívají
a rozebírá její význam z jednotlivých hledisek, vèetnì prevence kriminality a výrazného zlepení sociální adaptace.

8. Zásady poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe
u akutního infarktu myokardu - doplnìní z UM 1/2001
- Michal Wiesner

Doplnìní schématu pro øeení situace po stanovení diagnózy
akutního infarktu myokardu v oblastech, kde není ve spádu koronarografické pracovitì. (Toto schéma vypadlo z minulého èísla díky
technické chybì).

9. Etické aspekty neodkladné resuscitace - Jiøí tìtina

Situace srdeèní zástavy s sebou pøináí nutnost rozhodování nejen lékaøsky odborného, ale i etického, pøièem kadá situace je neopakovatelná a neexistují pøipravená schémata. Lékaø musí v èasovém stresu zvaovat dùleitost jednotlivých kritérií pouze na základì svých odborných i lidských zkueností. Autor rekapituluje zvyklosti i právní normy v jednotlivých systémech i zemích, opakuje
kritéria, kdy zahájit a kdy naopak nezahájit resuscitaci a kdy ji
ukonèit. Pøestoe právì v situaci KPCR existuje mnoho etických dilemat, je pozornost, vìnovaná tomuto specifickému tématu, pomìrnì malá.

10. Disociaèní amnézie po hyperventilaci - neobvyklá kazuistika - Eva Herzová

Autorka uvádí zajímavou kazuistiku eny, která po rodinné
hádce zaèala hyperventilovat, ale stav se rozvinul a do poruchy
vìdomí, záchranná sluba byla volána a v tomto okamiku.
Po probuzení zjistila pøítomná lékaøka poruchy orientace a zejména amnézii, zahrnující podstatný èasový úsek ivota pacientky - období tøí let, v nich se navíc odehrály podstatné zmìny
v ivotì pacientky. Somatické fyzikální vyetøení nevykazovalo
ádné odchylky od normy. Autorka uvádí i teoretická východiska tohoto stavu.

11. Komentáø psychologa k neobvyklé kazuistice
- Petr Konopásek

Autor doplòuje pøedchozí sdìlení z pohledu klinického psychologa, zejména více do hloubky osvìtluje pojem a techniky holotropního dýchání a jeho bezpeèné zvládnutí tak, aby pro pacienta
vyústilo v pozitivní poznání a nepøináelo rizika.

12. Lékaø záchranné sluby na místì trestného èinu
- Michal Beran, Alena Lysenková

Autoøi zdùrazòují nutnost co nejmeního ruení stop, monosti
dokumentace (fotografická i video). Je tøeba zpùsobit co nejmení jen nezbytné - zmìny v okolí moné obìti násilného èinu. Mením
zlem je nìkteré poranìní nezaregistrovat ne usilovným pátráním
ztíit stanovení správné diagnózy. Je upozornìno na nìkteré nejèastìjí chyby.
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2. Emergency Medical Service - Statistical Data 2000
- Juljo Hasík

The author presents statistical data concerning the total number
of physicians in prehospital care and he compares this number
with number of hours which are needed in the whole Czech
Republic to ensure prehospital care in all EMS stations. The
number of primary and secondary interventions both by teams
with physician and teams with nurses or EMTs and number of
interventions of aeromedical services and causes of all
interventions (trauma vs. illness) are also presented. Last year´s
data are compared to those from 1997.

3. Explosion- World Trade Center, New York, 26/2/1993
- Josef torek

A report about terrorist act against World Trade Center is
compiled from sources of Sweedish Expert Group. It describes
how the situation following the explosion of the World Trade
Center was managed. The whole situation was complicated by
the fact that the dispathcer´s center in the building of WTC
was destroyed, this dispatcher´s centre was to (according to
all crisis plans) manage any disaster concerning the WTC.
More than 700 firemen, 300 policemen and 300 EMTs or
paramedics joined the liquidation of the disaster and this
action was the largest in the history of New York´s rescue
services. More than 1000 injured were treated and nearly 500
admitted to 4 hospitals in NY.

4. Inhalation Trauma - Jaroslava Jandová

The article deals with frequent, dangerous and potentially fatal
complication of burn trauma - inhalation trauma. There is a
pathophysiological introduction of mechanisms of respiratory
system damage - first it is direct inhalation damage by hot air, but
more often by chemical compounds of smoke, later ARDS as
a part of MODS/MOF develops. The author describes in details
differences between inhalation trauma of the upper and lower
airways. Therapy is discussed with stress on prehospital phase of
treatment.

5. Severe Asthma and Asthmatic State in Children
- Jiøí Kobr, Kateøina Pizingerová

The authors present a review of severe asthma and asthmatic
state in children. They analyse pathogenesis of the illness,
individual factors taking part in the multifactorial origin, clinical
symptoms including abnormities of blood gases and symptoms of
cardial dysfunction, diagnostic criteria and treatment. They don´t
discuss therapy of chronic forms but they stress possible
treatment on scene.

6. Neonatal Withdrawal Syndrom - Jiøí Zach

Increasing drug abuse in young people and especially increase
of drug addiction in girls brings the risks connected with
pregnancy of drug addicts. The author presents the
pathophysiology of neonatal withdrawal syndrom origin, clinical
symptoms according to affection of organ systems, diagnostic
criteria including the most spread scoring system by Loretta
Finnegan. Then he presents therapeutical interventions from
common means to farmacotherapy of this syndrom and he
compares advantages and disadvantages of each medicament.
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7. Substitution Therapy - Oto Masár

The author presents basic characteristics and procedures used
in substitution therapy of drug addicts, he compares advantages
and disadvantages of different medicaments which are used in this
kind of therapy and he discusses its importance from various
points of view including crime-rate decrease and significant
improvement of social adaptation

8. The Principles of Prehospital Emergency Care
In Acute Myocardial Infarction - Supplement
of UM 1/2001 - Michal Wiesner

A supplement of a scheme for management of acute myocardial
infarction in areas where PTCA isn´t accessible. (This scheme wasn´t
published in the last issue of the journal due to technical error.)

9. Ethical Aspects of CPCR - Jiøí tìtina

The situation of cardiac arrest brings the necessity of rapid
decisions not only medical but also ethical as every situation is
different and no prepared schemes exist. The physician must in
time stress compare the importance of individual criteria while his
decisions are based only on his professional and life experience.
The author presents a review of customs and laws in different
systems of prehospital care and in different countries, he repeats
criteria when to start and when not to start CPCR and when to
stop CPCR. Despite the fact that a lot of ethical dilemma exist
especially in the situation of CPCR there is not enough attention
devoted to this theme.

10. Dissociation Amnesia after Hyperventilation
- an Unusual Case Report - Eva Herzová

The author presents an interesting case report of a female patient
that started to hyperventilate after a family conflict and this
hyperventilation developed up to a loss of consciousness. In this
moment the emergency call was realised. After the patient´s
consciousness had returned there were disturbances in orientation
and especially amnesia for a period of three years in which quite
important changes in patient´s life took place. Physical examination
of the patient was without any pathological changes. The author also
discusses theoretical sources of described disturbance.

11. Psychologist´s Comments on Unusual case Report
- Petr Konopásek

The author complements the former information from the clinical
psychologist´s point of view, he explains the term of holotropic
breathing, its techniques and especially safe management of this
therapeutical mean so that it can lead into a positive understanding
without risks to psychic integrity of the patient.

12. Emergency service physician at the place of
committed crime - Michal Beran, Alena Lysenková

The authors emphasize the necessity of preserving the evidence
of the crime untouched and undamaged as much as possible for
the documentation. The changes of the environ around the victim
of the violence should be the least possible. It is preferable rather
to neglect some injuries than by too detailed and thorough
investigation make the determination of the right diagnosis more
difficult. Some most frequent mistakes occurring while trying to
determine the cause of death are mentioned in the article.
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Miluji pohádky - upřesňuji: oceňuji je zejména od doby své dospělosti. Bývá to čtení moudré, zkratky lidských
situací výstižné. Pohádkové rekvizity by se nám leckdy hodily i v našem reálném (reálném?) světě - třeba takové zrcadlo, obracející pohledy naruby. Co třeba stát se na chvilku svými vlastními pacienty?
Pojme si chvilku vymýšlet…
Jeden z pacientů havaroval na motorce, nestalo se mu (z pohledu nás katastrofiků od záchranky) nic zas
tak hrozného. Odřeniny, možná zlomený kotník. Posádka ho ošetřuje, baví se mezi sebou, je nutně potřeba dokončit hovor, započatý na základně v době čekání na výjezd. Že je ten kotník zafixovaný dobře? Pozná to pacient vůbec? A ocení to? Možná by raději věděl, kam ho sanitka odveze, co bude s nepojízdnou motorkou,
jak zavolá domů.
To stařenka s cévní mozkovou příhodou je na tom podstatně hůře. S ní se nebaví už vůbec nikdo, když není díky onemocnění schopna artikulovat, podvědomě to mnozí interpretují jako ztrátu (a zbytečnost) komunikace vůbec. Vyšetřit, naložit, přikrýt, odvézt - kam? Vždy to máte jedno. Že se dědeček doma sám o sebe
nepostará? Jeho chyba.
Že nám pacient vnucuje příznak, stížnost, bolest, která se nám do naší brilantní diagnostické šarády nehodí? Proboha, a ten chlap/ženská už mlčí - vždy tomu vůbec nerozumí! Jak často zapomínáme, že je to pacient, který sám sebe zná zevnitř nejlépe a - s vyloučením stesků hypochondrů, které bychom měli umět poznat - nám ve svých potížích předává ty necennější informace, které nás mohou dovést ke správnému řešení,
které nemusí být jasné na první pohled.
Při příjezdu do nemocnice pak vzbuzuje sanitka všeobecné nadšení, které všichni známe. Není snad ambulance, kde by nikdo nikdy nevyslovil ono zaklínadlo: "Co to sem vezete???", existuje-li takové pracoviště, hlásím se tam na studijní pobyt. Taktiky, které pracovníci zdravotnických zařízení používají, aby dali najevo svou
nelibost nad pacientem, o kterém ví, že ho stejně musí přijmout a vyšetřit, se místo od místa liší v míře humoru,
agrese, vynalézavosti i v dalších aspektech - nicméně pacientům to na klidu nepřidá.(Naše emoce pomíjím,
k naší profesi patří tyto situace zvládat.)
Studenti, kteří dělali jednou figuranty na záchranářské akci, mi udiveně říkali, jak se cítili nepodstatní, jako
balík, jako věc - přijela jedna posádka, druhá, osmá - všichni s nimi dělali totéž, všichni je ošetřili,ovázali, odnesli, ale nikdo s nimi nepromluvil, v absurditě opakování téhož ten pocit vynikl.
Zdravotnictví se - někdy bolestně, někdy ztuha - učí komunikovat. Nebývalo to v českých krajích zvykem,
i když se vždy našli lékaři i sestry, kteří k profesionalitě přidali i lidské slovo, vysvětlení, povzbuzení.
Nenamlouvejme si, že naši pacienti jsou všichni v takovém stavu, že s námi nepotřebují hovořit. Také si nenamlouvejme, že ničemu nerozumí, to my se musíme snažit volit taková slova a formulace, které ten který konkrétní pacient pochopí.
Je velmi, velmi poučné, obrátí-li se role a my se ocitneme ve světě za zrcadlem. Věřím, že tam nechybí profesionalita, znalosti i šikovné ruce - jen těch několika slov a úsměvu se mnohdy nedostává.
Já vím, ve škole jsme to nebrali…
Slunečné léto a vydařené dovolené přeje za redakci
Jana Šeblová.
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ZÁCHRANNÁ SLUŽBA VE STATISTICE ROKU 2000
MUDr. Juljo Hasík - ZZS Prachatice
ádný obor lidské èinnosti se pøi svém sledování neobejde bez
pomoci statistiky, alespoò v její elementární podobì jakou je evidence poètù osob, pøedmìtù, výkonù èi dìjù jednorázovì spoèítaných ke stejnému datu nebo sledovaných za konstantní období.
Nároky zdravotnictví v tomto ohledu vìtinu oborù pøevyují.
Statistiky potøebujeme pro vìdeckou práci i racionální øízení.
Navíc nás neuspokojí pouhé souèty, je jsou málo informativní.
Potøebujeme znát rozloení konkrétní diagnózy podle vìkových
skupin, zajímají nás vztahy mezi zpùsobem léèby a pøeitím (invaliditou, délkou pracovní neschopnosti a podobnì). Pro potøeby
financování a øízení potøebujeme znát trendy nemocnosti, respektive potøeby urèitých slueb. Podobných pøíkladù lze uvést desítky a nepøedpokládám, e by je nìkterý ze ètenáøù zpochybòoval.
Pro tyto úèely jsme vybaveni poèítaèi a navíc naim potøebám
slouí ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Práce
s informacemi je dnes elegantní a jejich zpracování nepøedstavuje sloitou proceduru. Podstatnì horí je to s jejich validitou, která závisí na kvalitì sbìru. V této souvislosti je nutno si uvìdomit,
e výkazy nevyplòujeme pro anonymní úøad, ale pro sebe.
Pracovníci ÚZIS bez ohledu na profesionální kvality a svìdomitost zpracování nae chyby napravit nemohou. Tento úvod je nutný døíve, ne pøistoupím k opatrné interpretaci získaných sestav.
K porovnání pouiji data ÚZIS v odstupu tøí let, tedy srovnání
roku 1997 a roku 2000.
Personální statistika
Tabulka è. 1:
Vývoj poètu lékaøù v ZZS

338
393
+55

578
521
-57

Co z toho vyplývá? e poèet lékaøù se za tøi roky fakticky nezmìnil. Doplnìní sítì okresních zaøízení se projevilo v jejich profesionalizaci. Zvýil se poèet lékaøù s plným úvazkem, ale ádní
noví lékaøi v naich zaøízeních nepøibyli.
Skuteèné zvýení poètù nastalo pouze u externistù (smluvní
pracovníci). V roce 1997 se jednalo o 1762, nyní o 2 341 osob
s dílèími úvazky. Celkový nárùst v této skupinì èiní 579 lékaøù.
Zároveò je nutno si uvìdomit, e vìtina z nich je plným úvazkem, vèetnì povinnosti zapojení do pohotovostních slueb, vázána mateøským pracovitìm.
Pokud seèteme pøepoètené pracovní úvazky obou skupin, zjistíme e v èeské záchranné slubì bylo v roce 2000 k dispozici
1100 lékaøù (v tomto poètu jsou i lékaøi - manaeøi). S tímto poètem lékaøù je nutno zajistit permanentní provoz 328 výjezdových
skupin RLP a personálnì obsadit dalích 93 skupin s èasovì omezeným provozem.
Celková potøeba èasového
pokrytí èiní:

328 x 2 4x 365 = 2 873 280 hodin
93 x 12 x 365 = 407 340 hodin
celkem tedy 3 280 620 hodin
Následnì mùeme spoèítat normohodiny na osobu a rok 2001.
Jedná se o 1808 hodin po odeètení 200 hodin dovolené.
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1808 + 816 x 1100 = 2 886 400 hodin
394 220 : 1 100 = 358

nepokrytý deficit
èiní 394 220 hodin

K tomu abychom zajistili provoz, musí prùmìrný lékaø za rok
odslouit o 358 hodin více ne dovoluje souèasný zákoník. Tento
prùmìr je navíc vztaen na teoreticky ideální stav (nepoèítá s nemocností a kolicími akcemi).
To je jedna z ukázek praktického vyuití statistiky. Tyto údaje
mìli znát zákonodárci døíve, ne pro novelu zvedli ruku a mìli by
je znát pracovníci exekutivy, kteøí se dosud domnívají e øeení
této disproporce je v rukou øeditelù.
Analogickou analýzu lze provést u vech skupin pracovníkù. Pro
potøeby tohoto sdìlení se omezím na konstatování, e ve vech skupinách SZP ve sledovaném období dolo k personálnímu posílení,
nejvýraznìji ve skupinì záchranáøù. Poèty NZP (øidièù) se témìø nezmìnily. Ve skupinì ostatních pracovníkù (THP, administrativa) dolo naopak k pøekvapivému sníení o 37 osob.
Statistika výkonů:
Tabulka è. 2:
Vývoj poètu primárních výjezdù
RLP

Poèet lékaøù v hlavním Poèet lékaøù fyzické osoby
pracovním pomìru
s vyjádøeným úvazkem
1997
2000
Rozdíl:

Pøipoèteme povolené pøesèasy a pohotovosti v poètu 816 hodin na
osobu a rok a to ve vynásobíme 1100 pracovními úvazky lékaøù.
Tím zjistíme v republikovém mìøítku skuteèný deficit fondu pracovní doby a nemonost naplnìní zákoníku práce.

1997
2000
Rozdíl:

267 926
296 199
+28 273

RZP
85 788
116 070
+30 282

Z uvedené tabulky je patrný poèetní nárùst výkonù RLP i RZP.
Tuto skuteènost nelze interpretovat jako významný nárùst pacientù vyadujících PNP. Pøíèina je organizaèní, v prùbìhu tøí let
dolo k posílení sítì základen ZZS, co se projevilo na poètu
pacientù oetøených skupinami RLP a RZP. Ve sledovaném období naopak výraznì poklesl poèet výjezdù LSPP ve funkci zálohy záchranné sluby. V celostátní statistice èinil pouhých
4045 pøípadù.
Tabulka è.3
Vývoj poètu sekundárních výjezdù
RLP
1997
2000
Rozdíl:

25 521
33 528
+8 007

RZP
29 098
30 925
+1 827

Z tabulky vyplývá významný nárùst poètu sekundárních transportù RLP a mírný nárùst ve skupinì RZP.
Vysvìtlení tohoto fenoménu je podstatnì nároènìjí, protoe
nelze zjistit cílová zdravotnická zaøízení (oddìlení). Lze pouze
pøedpokládat, e tato èísla jsou nepøímým dùkazem obecného
zkvalitnìní zdravotní péèe, tj. smìrování pacientù na specializovaná pracovitì. Významný podíl zøejmì pøipadá na pacienty transportované k PTCA, i kdy se nejedná o nárùst v øádu tisícovek.
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Tabulka è. 4:
Letecká záchranná sluba
Primární vzlety
1997
2000
Rozdíl:

1766
2280
+514

Sekundární vzlety
2841
3087
+246

Na základì tabulky lze konstatovat, e poèty zásahù LZS za poslední tøi roky vzrostly navzdory tendencím k omezení (zpøísnìní indikací). Jejich posouzení na základì dostupných statistik není moné. Pokud budeme pøedpokládat, e jsou ve vìtinì pøípadù správné,
jedná se o oprávnìný nárùst v obou výkonových skupinách.
V pøípadì primárního nasazení lze uvaovat o kvalitnìjí práci
operaèních støedisek. Vzestup poètu sekundárních letù bude zøejmì souviset s rozíøenou nabídkou (noèní provoz).
Pacienti z primárních zásahů rozdělení podle příčin
Z tabulky è. 5 je patrný nárùst poètu oetøených pacientù, co
koresponduje se zvýeným poètem výjezdù.
Pomìr onemocnìní a úrazù zùstává zachován. Nárùst oetøených onemocnìní se projevil zejména v RLP, ve skupinì úrazù je

-
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významnìjí nárùst u RZP. Je to zøejmì dáno vhodnìjí volbou indikací. V pøípadì onemocnìní je pøítomnost lékaøe vìtinou nutná, ménì závané úrazy zvládne ve své kompetenci tým RZP.
Tabulka è. 5:
Poèty pacientù oetøených pøi primárních výjezdech + vzletech
Onemocnìní
Úrazy
RLP RZP Celkem: RLP RZP Celkem:
1997 202 468 50 576 253 044 55 517 25 706 81 223
2000 220 311 60 273 280 584 61 852 35 271 97 123
Rozdíl:
+27 540
+15 900
Závìr:
Cílem èlánku bylo seznámit ètenáøe s vývojem základních statistických ukazatelù zdravotnické záchranné sluby v Èeské republice za období posledních tøí let. Autor si neèiní ambice na jediný moný a správný výklad zjitìných údajù, ètenáøi jsou pøedkládána konkrétní èísla a na nìm záleí, jak si je vyloí. Pøípadné
pochybnosti o jejich vìrohodnosti nelze reklamovat na ÚZIS ani
u autora. Zpracována jsou pouze èísla je poskytli øeditelé jednotlivých zaøízení.

Výbuch
Světové obchodní centrum New York 26. února 1993
MUDr. Josef Štorek, katedra UM a MK IPVZ Praha, připraveno ve spolupráci
s Informačním střediskem pro medicínu katastrof Úrazové nemocnice v Brně,
Ing. Vlasta Neklapilová
(Kerstin Hägnevik a kol.) Zpráva védské expertní skupiny pro medicínu katastrof KAMEDO è.67, souhrn

Veobecný popis
V pátek 26.2.1993 ve 12.18 hod. komplexem Svìtového obchodního centra (World Trade Center, dále jen WTC) v New
Yorku otøásl výbuch, pøi kterém zahynulo 6 osob a více ne
1.000 osob bylo poranìno.
Detonace a následný poár byly zpùsobeny výbuchem nejménì
454 kg explozivního materiálu, který zanechal tøi poschodí hlubokou trhlinu o ploe 20 x 35 m. Vìtina bìného osvìtlení
a elektrických rozvodù byla pøeruena. Vodní chladící systém byl
pokozen, nouzové generátory nebyly dostateènì chlazeny a po
pøehøívání, které trvalo dvacet minut, se automaticky vypnuly. Pøi
výbuchu se vytvoøilo znaèné mnoství hustého èerného kouøe,
který vyplnil celou budovu od pøízemí po støechu (komínový
efekt) a pøítomnost kouøe velmi ztíila ji tak problematickou
hromadnou evakuaci osob.
Ztráta operaèního øídícího centra v patøe B1 byla jednou z nejvýznamnìjích okolností pøi události. Øeení krizových situací
bylo zaloeno na pøesvìdèení, e vycvièení operátoøi tohoto centra budou schopni shromaïovat informace z postiených míst
a dávat pokyny vykolenému personálu pøi záchranné akci v celém komplexu budov WTC.

Reakce
Hasièský sbor mìsta NY byl alarmován ve 12.18 hod. z telefonní budky vedle postieného komplexu a vyslal bìnou jednotku ze stanice sídlící naproti WTC. Postupnì byly vysílány dalí
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posádky hasièù, policie a zdravotnické záchranné sluby a nasazení bylo nejvìtí za celou dobu existence tìchto sloek. Akce se
úèastnilo více ne 700 hasièù, 300 pracovníkù záchranné sluby
a 300 policistù.
Záchranné práce byly komplikovány nìkolika faktory - poèasím, kouøem a pøeruením elektrického proudu. Lidé byli uvìznìni ve výtahových achtách bez dveøí. Lokalizovat a nalézt vechny výtahy v komplexu WTC bylo velmi sloité a èasovì nároèné.
Policie mìsta NY byla zodpovìdná za øízení dopravy a za evakuaci budov WTC. Po 9 hodinách, kdy bylo jasné, e lo o teroristický útok, se zapojila do vyetøování FBI. Dále se akcí úèastnila policie pracující v metru a dálnièní policie. Je zøejmé, e sloitá situace pùsobila na poèátku záchranných akcí potíe s koordinací a øízením tìchto sloek. Objevily se také problémy s registrací a s pøedáváním informací. Je vak jasné, e pøi událostech
takového rozsahu policie nemùe zajistit okamité nalezení osob
ve veøejných budovách.
Zdravotnická záchranná sluba mìsta NY je odpovìdná za
koordinaci pøednemocnièní péèe, transportu a zdrojù pro mìsto
pøi hromadných netìstích a katastrofách. Odpovídá také za vzdìlávání a výcvik záchranáøù (EMT) a paramedikù (støedního zdravotnického personálu).
Maximální aktivaci záchranných sloek se podaøilo provést velmi rychle. Práce na místì netìstí se rozebìhly bìhem 90 minut
a podpùrné systémy zaèaly fungovat do 2-3 hodin.
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KONCEPCE - ŘÍZENÍ - ORGANIZACE l
Zdravotnický krizový plán (Emergency Medical Action
Plan), podle kterého se postupovalo, byl vypracován tak, aby se
vech zdrojù ke zvládnutí situace vyuilo co nejlépe.
(Existuje zde pevnì daná a pøehledná øídící struktura.
Zásadní význam má rozdìlení úkolù a kompetencí. Klíèové je
znát, kdo má jaký úkol, døíve ne krizová situace nastane).

Shrnutí
Celkem bylo oetøeno 1 017 pacientù. Asi 400 z nich utrpìlo
lehká poranìní nebo pøechodné respiraèní problémy a bylo oetøeno na místì netìstí na oetøovacích stanovitích záchranné
sluby. Asi 500 osob bylo pøevezeno do blízkých nemocnic.
Dalích 100 osob navtívilo nemocnice mimo Manhattan. Zabito
pøi výbuchu bylo 6 osob troskami a pøedmìty vrenými do prostoru. Vìtina lidí byla postiena inhalací kouøe a prachu, nikdo
vak kvùli závanému inhalaènímu postiení nebo dlouhé dobì
evakuace nezemøel. Lze to vysvìtlit omezeným mnostvím hoøla-

ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

vých materiálù, které se vznítily, a znaèným rozptylem zplodin.
Oetøení na místì vìtinou znamenalo podání kyslíku a inhalace
bronchodilataèních látek (orciprenalin).
Pacienti byli dopraveni do 4 velkých nemocnic v Manhattanu:
St. Vincent´s Hospital, New York Down Town (Beekman) Hospital,
Bellevue Hospital and Roosevelt - St.Luke´s Hospital. Tyto nemocnice pøijaly 184, 164, 98 a 40 postiených. 76 osob z toho bylo pøijato pro velká mechanická poranìní nebo vánìjí dýchací potíe.
Vechny nemocnice (mimo Roosevelt -St.Luke´s Hospital)
uvedly do chodu své krizové plány.
Tøídìní bylo provedeno ve vstupu na urgentní pøíjmová oddìlení lékaøem a sestrou. Mimo fyzikálního vyetøení byli vichni pacienti vyetøení pulsní oxymetrií. V pøípadì potøeby byl také zmìøen
karboxyhemoglobin a provedeno rentgenové vyetøení hrudníku.
Poranìní pacienti byli oetøení podle typu poranìní. Ménì závaná
inhalaèní postiení byla léèena kyslíkem, léky proti kali a bronchodilataèními pøípravy. Kortikosteroidy nebyly podávány.

Inhalační trauma
MUDr. Jaroslava Jandová, Klinika anesteziologie a resuscitace FN KV,
přednosta Doc. MUDr. Jan Pachl, Csc.
Závanou souèástí popáleninového traumatu bývá inhalaèní postiení, plicní komplikace dle literárních pramenù mají 20-84%
mortalitu a ovlivòují ji více ne rozsah popálené plochy a vìk pacientù. Statistická data navíc vykazují stoupající poèet inhalaèních postiení.
Pøi poáru se jedná o pokození tepelnou energií (buï suchý
plyn nebo horké vodní páry, mnohem nebezpeènìjí) a o inhalaci
kouøe s toxickými zplodinami. V dalím vývoji popáleninového
traumatu se na zhorení plicních funkcí podílí i oková plíce, kdy
ztráty tekutin pøi rozsáhlých popáleninách koního krytu vedou
k hypovolemickému oku a vzniku okové plíce jako jednoho
z projevù MODS/MOF. Je tedy poruena difuze plynù jak ze strany alveolù (vlastní inhalaèní pokození), tak ze strany kapiláry
(oková plíce). Pøi cirkulárních popáleninách krku a hrudníku pùsobí navíc omezení prùchodnosti dýchacích cest a mechanické
omezení ventilace.
Tepelná energie tedy pùsobí na dýchací cesty dvojím
zpùsobem:
1. vlastní tepelné pùsobení - postihuje hlavnì horní dýchací
cesty, postiení dolních dýchacích cest je ménì èasté, nebo
vzduch je pøi prùchodu horními dýchacími cestami ochlazován.
Jiná situace nastává pøi inhalaci pøehøáté vodní páry, její dùsledky jsou závanìjí. Tepelná kapacita horké páry je 4000 x vyí,
mùe pokodit dýchací cesty a na úrovni bronchiolù. Tyto úrazy
jsou vak málo èasté, protoe vìtímu pokození vìtinou zabrání laryngospasmus.
2. inhalace kouøe, který vzniká zejména pøi nedokonalém spalování. Pøi hoøení umìlých hmot vznikají toxické produkty, velmi nebezpeèné pro organismus. Zatímco v roce 1992 bylo známo jen
75 toxických produktù kouøe, v roce 2000 ji bylo detekováno
160 toxických produktù hoøení plastù. Nové toxické produkty, které jsou obsaeny v kouøi a na lidský organismus mají rùzné úèinky
podle své chemické povahy, se s vývojem nových plastických hmot
stále objevují. K produktùm s nejzávanìjími úèinky patøí pro svoji systémovou toxicitu oxid uhelnatý a kyanidy. V dalí skupinì
jsou aldehydy, akrolein, oxidy dusíku a síry, fosgen, chlorovodík
a mnoho dalích. Tyto látky jsou velmi agresivní, ve spojení s vlh-
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kostí v plicních sklípcích tvoøí látky, které pøímo destruují výstelku
plic a jsou pøíèinou vzniku toxického plicního edému. Ten bývá pøíèinou èasné smrti jak pøímo v místì poáru, tak pøi pøevozu èi krátce po pøijetí do zdravotnického zaøízení.
Oxid uhelnatý (CO) je produktem nedokonalého spalování,
zejména pøi hoøení v uzavøeném prostoru. Jeho úèinky zesiluje
i konzumpèní hypoxie ze sníeného obsahu kyslíku, který je spotøebován pøi hoøení v uzavøeném prostoru.
Smrtící úèinek CO je dán jeho velkou afinitou k hemoglobinu.
Èasnou známkou otravy kyslièníkem uhelnatým jsou poruchy
vìdomí a bezvìdomí, spojené s nápadnì rùovou barvou sliznic. Kadé bezvìdomí, spojené s popáleninou, pro které není jiné
vysvìtlení (napøíklad kraniocerebrální trauma) je dùvodnì podezøelé z otravy CO. Terapeutická opatøení pøi otravì CO spoèívají
v rychlém podání vysoké koncentrace kyslíku (FiO2 = 1), závaná otrava kyslièníkem uhelnatým je indikací k hyperbaroxické
léèbì. Diagnózu potvrdí pøímé stanovení karboxyhemoglobinu hladiny vyí ne 40% ji bezprostøednì ohroují ivot. Hodnoty
pulsní oxymetrie i tenze krevních plynù jsou zavádìjící!!!
Úèinnou terapii potvrdí pokles karboxyhemoglobinu pod 10%.
Prognóza otav CO, u kterých nedolo k bezvìdomí, bývá dobrá,
dolo-li vak k bezvìdomí, bývá prognóza krajnì nepøíznivá.
Úèinek kyanidu je dán zablokováním cytochromové mitochondriální kaskády, tedy blokádou dýchání na bunìèné tkáòové
úrovni. Léèebné opatøení spoèívá v podání 50 ml 25% thiosulfátu
bìhem asi deseti minut spolu s podáním vysoké koncentrace kyslíku. Závaná otrava kyanidem má rovnì prognózu velice nepøíznivou.

Pokození horních cest dýchacích
Toto pokození bývá dùsledkem termického pùsobení, tedy pøímým úèinkem horkého vdechnutého plynu. Následkem je rychlý rozvoj otoku horních dýchacích cest, který se stává mechanic-
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kou pøekákou, zpùsobující èasto závanou poruchu prùchodnosti HCD. Èasto bývá spojen s laryngospasmem.
Varovné signály moného inhalaèního pokození jsou:
poár nebo výbuch v uzavøeném prostoru
popáleniny hlavy, krku a pøední plochy hrudníku
spálené nosní ochlupení
chrapot
kael
vykalávání èerného sputa
hyperprodukce hlenu
inspiraèní stridor (zpùsobený laryngospasmem) nebo exspiraèní stridor (zpùsobený bronchospasmem)
l
l
l
l
l

L É K A Ř S K É

Diagnostika inhalaèního traumatu se opírá o tyto body:
výbuch a hoøení v uzavøeném prostoru
inhalace vodních par
zarudnutí a otok sliznic
pøítomnost sazí na sliznicích a ve sputu
kael, dysfonie, stidor
alterace vìdomí
vyetøení na karboxyhemoglobin
RTG plic, bronchoskopie
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

Léèebná opatøení:
intubace za stejných podmínek jako pøi popálení horních cest
dýchacích

l

POPÁLENINOVÉ TRAUMA
požár
toxické poškození
celkové
suchý plyn
tepelná energie

kouř
vodní pára

rozsáhlé kožní popáleniny

inhalační trauma

„šoková plíce”
cirkulární
popáleniny:
krk + hrudník + břicho

„inhalační plíce”
alveolokapilární blokáda

ARDS
Základním terapeutickým opatøením je udrení nebo obnovení
prùchodnosti dýchacích cest. Pøi pøítomnosti nìkolika z výe uvedených varovných pøíznakù je indikováno zajitìní dýchacích
cest tracheální intubací vèas, jetì ne dojde k masivnímu otoku
dýchacích cest. Vzhledem k tomu, e zajiujeme cesty, jejich
výstelka je pokozená, snaíme se o co nejmení traumatizaci
sliznice (vhodná rourka, pøimìøený tlak v manetì). Ze stejného
dùvodu je nutné dodrovat pravidla asepse i za ztíených podmínek v terénu.

Pokození dolních dýchacích cest a plicního parenchymu
Pøi postiení dolních dýchacích cest a na úrovni výmìnné plicní plochy (alveoly a respiraèní bronchioly) hovoøíme o inhalaèním traumatu v uím smyslu. Je charakterizováno pøímým, nejèastìji chemickým, naopak zøídkakdy termickým postiením alveolární výstelky a její destrukcí, obnaením bazální membrány,
závaným pokozením produkce surfaktantu, intraalveolární
transsudací a vyplnìním alveolù bunìèným detritem. Následkem
uvedeného postiení je závaná porucha alveolokapilární difuze
(difuzní dráha je a 10 x vyí oproti normálnímu stavu) a úplná
alveolokapilární blokáda, která se manifestuje rychlým rozvojem
syndromu dechové tísnì (ARDS).
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l

l
l
l

l

l

l
l

l

umìlá plicní ventilace - iniciálnì reim øízené ventilace s vysokou frakcí inspirovaného kyslíku spolu s distenèní terapií
a bronchodilataèní léèbou
mukolytická léèba se snahou o zkapalnìní a odsátí hyperprodukovaného hlenu
ilní vstup - pokud mono pøes nepopálené plochy za sterilních kautel
zajitìní dostateèné analgezie a sedace - zásadnì podáváme i.v.!
antibiotika nenasazovat naslepo!
podání kortikosteroidù ve farmakologické dávce 30-40 mg
metylprednisonu/kg t.hm.
tekutinová resuscitace podle známého schématu - u inhalaèního postiení se zvyuje objemová náhrada o 50 - 80 % oproti
popáleninému traumatu bez inhalaèního postiení
zavedení permanentního moèového kateru a sledování diurézy jako jednoho z hlavních parametrù tkáòové perfuze, infuzní terapie je titrována tak, aby hodinová diuréza byla
1 ml/kg/hod.
péèe o plochy - sterilní krytí
pokud jde o chlazení - chladit ano, ale nepodchladit (tedy princip chladit a zahøívat)
zajitìný transport.
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Těžké asthma bronchiale
a status asthmaticus u dětí
MUDr. Kobr Jiří, as. MUDr. Pizingerová Kateřina
Dětská klinika - JIRP, Fakutní nemocnice Plzeň
Bronchiální asthma je záchvatovité obstruktivní broncho-pulmonální onemocnìní s chronickým prùbìhem, které je pøi bronchodilataèní léèbì reverzibilní a v asymptomatickém období vykazuje minimální poruchy plicních funkcí.
Termínem status asthmaticus je oznaèována kadá epizoda obstrukce bronchù s tìkou poruchou plicních funkcí, která nereaguje na standardní bronchodilataèní léèbu, progreduje a vede k respiraènímu selhání. Tento stav vyaduje intenzivní hospitalizaèní léèbu podle speciálnì sestaveného programu na JIP.

Úvod:

Bronchiální asthma je záchvatovité onemocnìní s náhlým zaèátkem klinických projevù dechové tísnì s pøevaující exspiraèní
slokou. Klinické projevy i léèebná strategie se lií podle toho,
v jakém stadiu onemocnìní pacient pøichází. Jako asymptomatické lze oznaèit klidové stadium choroby s residuálním poslechovým nálezem nad hrudníkem, bez kale èi projevù dunosti.
Léèba spoèívá v profylaxi záchvatové pohotovosti a zvýení celkové tìlesné výkonnosti. Akutní záchvat exspiraèní dunosti má
typické klinické projevy bronchiální obstrukce, která je refrakterní na bronchodilataèní léèbu. Situaci, pøi které obstrukce bronchù
neustupuje pøi standardnì vedené bronchodilataèní léèbì, lze
oznaèit jako status asthmaticus. Vyaduje individuálnì sestavený léèebný plán a léèbu bìhem hospitalizace na JIP.
Cílem léèebného úsilí je zlepení kvality ivota pacienta a zvýení jeho fyzické zdatnosti.
Tohoto cíle lze dosáhnout zmírnìním intenzity a frekvence
epizod dechových obtíí. Základním pøedpokladem úspìchu je
dobrá spolupráce a peèlivá sebekontrola pacienta. Komplexní
léèba vyaduje sestavení individuálního plánu, je dlouhodobá
a musí ovlivnit patofyziologický proces na nìkolika úrovních:

eosinofily, basofily, i neutrofily (Charcot-Leydenovy krystaly
lipofosfolipázy membrány eosinofilù).
4. Desquamace epiteliálních bunìk dýchacích cest (Creolova
tìlíska).
5. Nadprodukce hlenu (Curschmannovy spirály).
Studium patofyziologických dìjù na subcelulární úrovni je neustále v centru zájmu výzkumných týmù. Prùbìnì jsou poznatky
doplòovány o dalí, dosud neznámé podrobnosti a experimentální
skuteènosti. Je nezbytné sledovat aktuální situaci a vìdomosti doplòovat. Základní patogenetické dìje mají obecnou platnost a proto je pøedkládáme v souhrnu. Iniciální bronchiální obstrukce postupnì vede k vzestupu funkèní residuální kapacity plic (FRC),
výsledkem je plicní hyperinflace (tzv. air-trapping).
Klinická prezentace onemocnìní je podmínìna stadiem rozvoje patofyziologických procesù. Rozvoj onemocnìní pak kombinací faktorù:
1. Predikce zvýeného rizika rozvoje onemocnìní - riziková
skupina:
pozitivní rodinná anamnéze (atopie, alergie, asthma bronchiale)
matka kuøaèka nebo tabakismus v rodinì
NNPH - novorozenci nízké porodní hmotnosti
recidivy respiraèních infekcí
expozice a senzibilizace potenciálními inhalaèními alergeny
psycho-sociální dysfunkce
opakovaný stres
l
l

1. Eliminace nebo redukce koncentrace alergenu v prostøedí
pacienta.
2. Prevence rozvoje alergické reakce.
3. Zmírnìní intenzity rozvinuté alergické reakce.
4. Tlumení projevù a rozvoje zánìtlivé reakce.
Akutní epizoda bronchiální obstrukce vyaduje intenzifikaci
dosavadní léèby, pøípadnì speciálnì sestavený intenzivní léèebný
plán pøi hospitalizaci na JIP.
5. Racionální léèba akutní epizody obstrukce bronchù a prevence progrese dunosti.
6. Intenzivní léèba rozvinutého asthmatického stavu.
Neodmyslitelnou souèástí léèby jsou: úprava celkové ivotosprávy pacienta, psychologická léèba a speciální dechová rehabilitaèní cvièení.
Intenzivní pediatrickou léèbu vyhledávají pacienti s akutní
epizodou bronchiální obstrukce. Pro potøeby urgentních medicínských oborù vìnují autoøi pozornost patofyziologii, klinickým
projevùm a léèbì tìké akutní dunosti èi asthmatického stavu.

Patogeneza a etiologie:

Patologickým podkladem onemocnìní je difúzní, ale nerovnomìrná a reverzibilní bronchiální obstrukce. Obstrukce vzniká
kombinací obliterace a spasmu bronchù, na kterých se podílí:

l
l
l
l
l

2. Individuální hyperreaktivita dýchacích cest:
Hladká svalovina bronchù je vybavena øadou receptorù autonomního nervového systému. Za fyziologických okolností stimulace jednotlivých receptorù reguluje a udruje na optimální úrovni odpor dýchacích cest a prùsvit bronchù. Porucha - pomatenost (deranged) regulaèních vazeb receptorù vede k dysfunkci
pøirozené regulace, neádoucí hyperreaktivitì a následnì dlouhodobé kontrakci hladké svaloviny bronchù - bronchospasmu.
Cholinergní muskarinové receptory M3 reagují na podrádìní
bronchokonstrikcí, naopak muskarinové receptory M2 zpìtnou vazbu inaktivují bronchokonstrikci zprostøedkovanou n. X. (n. vagus).
Stimulace alfa-adrenergních receptorù vede k bronchokostrikci.
Stimulace beta-adrenergních receptorù, zejména beta2-subtypu,
má bronchodilataèní úèinek.
3. Pøítomnost specifických i nespecifických spoutìcích faktorù alergické reakce:
vnitøní (intrinsing)
vnìjí (extrinsing) - alergeny inhalaèní, potravinové, infekèní atd.
Probíhající alergická reakce vede k uvolnìní i transformaci
definovaných látek - mediátorù alergické reakce. Tyto chemicky
l

1. Konstrikce a hypertrofie hladké svaloviny bronchù.
2. Edém sliznice bronchù.
3. Zánìt sliznice dýchacích cest s bunìènou infiltrací makrofágy,

10

l

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2001

O D B O R N É

T É M A

definované látky jsou pøímo odpovìdné za rozvoj lokálních i celkových patologických zmìn.
Novì identifikované a syntetizované mediátory (histamin, leukotrieny C4, M4 , E4 a PAF - trombocyty aktivující faktor) v experimentu podporují vazbu alergenu na receptory mastocytù, stimulují syntézu a uvolnìní specifických imunoglobulinù tøídy IgE
nebo nespecificky stimulují kontrakci hladké svaloviny bronchù.
4. Ztíené proudìní vzduchu dýchacími cestami - obstrukce:
Vyetøení statických, pøípadnì dynamických plicních funkcí
spolehlivì vyjadøuje závanost bronchiální obstrukce tøemi parametry:
odpor (rezistence) dýchacích cest (RAW)
Odpor plic je souètem dvou komponent: rezistence dýchacích
cest a plicního parenchymu. Vlastní RAW je podmínìn prùmìrem
dýchacích cest a objemem plic. Pacienti s asthma bronchiale mají vysoké hodnoty objemu plic a malý prùmìr perifernì uloených
partií dýchacích cest (pod 2 mm v prùmìru).
ventilaèní kapacita bìhem maximálního a forsírovaného
exspiraèního úsilí (FVC)
Dynamické parametry plicních funkcí jsou senzitivní pro dynamické poruchy rezistence dýchacích cest, elasticitu plicní tkánì
a hrudníku. Standardními parametry dynamických plicních funkcí je FVC a jednovteøinový exspiraèní objem (FEV1). Pomìr
FEV1/FVC vyjadøuje závanost bronchiální obstrukce.
vrcholový exspiraèní proud (PEFR)
Dynamické vyetøení mìøí velikost vrcholového prùtoku vzduchu dýchacími cestami. Pøi akutní bronchiální obstrukci èi asthmatickém stavu klesá hodnota PEFR pod 50 resp. 30% predikované hodnoty pro pohlaví a vìk pacienta.
l
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ward shift) a ztìuje její diastolické plnìní - diastolická dysfunkce
LV. V zájmu korekce tkáòové hypoxie a zlepení dostupnosti kyslíku je zlepení difúze plynù v plicích a zvýení srdeèního výdeje.
Reflexnì dochází k systémové vasokonstrikci, tachykardii a nárùstu dechové práce. Výsledkem jsou extrémní hodnoty negativního
nitrohrudního tlaku v inspiriu a vysoká systémová cévní resistence (afterload). Kombinací zmínìných patofyziologických zmìn
dochází k systolické dysfunkci levé srdeèní komory. Výsledkem je
globální dysfunkce a sníení srdeèního výdeje levé srdeèní komory (CO) bìhem inspiraèní fáze dechového cyklu.
U spontánnì dýchajícího pacienta s plicní funkcí FEV1 pod
60% predikované hodnoty se situace klinicky prezentuje poklesem systémového tlaku bìhem inspiria o více ne 15 torr a paradoxním pulsem.

Klinika:

6. Abnormity výmìny plynù - ventilation/perfusion mismatch
Pro nekomplikovanou akutní epizodu bronchiální obstrukce
jsou typické zmìny hodnot krevních plynù:
hypoxemie z nedostateèné ventilace alveolù v dùsledku obstrukce bronchù
hypokapnie ze sekundární reflexní alveolární hyperventilace
Normální hodnoty PaCO2 pøi zøetelných klinických projevech
dechové tísnì jsou výrazem významné bronchiální obstrukce a vyjadøují aktuální neschopnost eliminace CO2!
respiraèní alkalóza
V dùsledku abnormálního vzestupu alveolárního tlaku se mìní kapilární perfúzní distribuce. Normokapnický pacient s progredující hypoxemií a hemodynamickou nestabilitou vyaduje
endotracheální intubaci a ventilaèní podporu!

Klinické projevy obstrukce bronchù s výdechovou duností
jsou zpùsobeny patologickou trias: kontrakce hladké svaloviny
bronchù, zánìtlivá reakce a otok sliznice bronchù s nadprodukcí
hlenu. Podmínkou rozvoje záchvatu dunosti je pøítomnost specifického antigenu-alergenu a individuální imunologická (alergická) reakce. Následkem patologické imunologické reakce je nadmìrné mnoství uvolnìných mediátorù alergické reakce a rychlý
rozvoj patologické trias.
Podle závanosti prùbìhu lze rozdìlit klinický obraz na:
1) nekomplikovanou ataku asthmatické dunosti
2) komplikovaný paroxysmus asthmatické dunosti
3) status asthmaticus
Klinická prezentace akutní epizody bronchiální obstrukce a hypoxie je pomìrnì typická a na vìku pacienta nezávislá. Základní klinický obraz modifikují komplikace, intenzita a doba trvání bronchiální obstrukce. U pacientù niích vìkových skupin jsou èasté pøíznaky akutní respiraèní infekce. Náhle dochází k projevùm respiraèní tísnì pacienta a postupnì lze pozorovat jejich progresi:
zmìna typu kale - neproduktivní
distanèní exspiraèní hvízdoty
klidová exspiraèní dyspnoe
prodlouení exspiraèní fáze dýchacího cyklu a auskultaèní nález vrzotù a pískotù
anxieta s projevy neklidu èi agitovaného chování
ortopnoe
tachypnoe
zvýení dechové práce a retrakce hrudníku
zkrácení inspiria a zeslabení inspiraèních auskultaèních
fenomenù
zmìna prokrvení - cyanóza
pulsus paradoxus a pokles systémového tlaku v inspiriu
zmìna kvality vìdomí - apatie, somnolence, sopor
známky nízkého srdeèního výdeje - tachykardie, hypotenze, prodlouení doby kapilárního návratu (capilary reffil)
známky srdeèního selhání - kongesce v plicním i systémovém cévním øeèiti

7. Abnormity srdeèní funkce - kardiální dysfunkce
V dùsledku kardio-pulmonární interakce má kadá plicní patologie dopad na srdeèní funkci a hemodynamiku.
Stoupající rezistence dýchacích cest, hypoxie, plicní vasokonstrikce a elevace plicního objemu zvyují plicní cévní rezistenci.
Zvýená plicní cévní rezistence tlakovì zatìuje pravou srdeèní
komoru (RV) a vede k její diastolické dysfunkci. Kongesce v systémových ilách a pravé srdeèní síni sniují dotíení (preload) RV
a vede k její systolické dysfunkci. Výsledkem je globální dysfunkce pravé srdeèní komory.
V inspiriu stoupá end-systolický tlak v pravé komoøe, dochází
k vyklenutí septa komor do lumen levé komory (inspiratory left-

V záchvatu akutní bronchiální obstrukce nemusí mít pacienti
typické distanèní projevy - hvízdání (wheezing). Pravidelnì bývají pøítomny známky strachu a neklidu, tachypnoe, prodlouení
exspiria, nárùst dechového úsilí a rùzný stupeò hypoxemie.
Pacienti èasto vyhledávají ortopnoickou polohu.
Vymizení prùvodních zvukových fenoménù (hvízdání èi exspiraèních vrzotù) nelze hodnotit jako známku zmírnìní obtíí, ale právì
naopak! V takovém pøípadì dosáhla rezistence dýchacích cest takového stupnì, e se sníila rychlost proudìní vzduchu a vymizel substrát pro typické zvukové fenomény! Jde o extrémní fázi akutní obstrukce bronchù a poruchu plicních funkcí. Nereaguje-li na intenzivní bronchodilataèní léèbu, oznaèuje se termínem status asthmaticus.

l

l

5. Stoupající objem plic - hyperinflace plic
Bronchiální obstrukce mìní plicní dynamiku v tom smyslu, e
stoupá funkèní reziduální kapacita (FRC) a reziduální objem
(RV). Dochází k plicní hyperinflaci, která je spolehlivým ukazatelem dechové tísnì pacienta. Na RTG skiagramu hrudníku jsou
patrné partie s plicním emfyzémem.

l

l

l
l
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Diagnóza:

Stanovení správné diagnózy bronchiálního asthmatu je pro
dalí osud a sestavení individuálního léèebného plánu pacienta
dùleité.
1) Klinický obraz - uvedeno výe
2) Laboratorní testy
a) nespecifické:
V diferenciálním rozpoètu periferního krevního obrazu je èasto leukocytóza s eosinofilií. Leukocytóza je reakcí na stres z hypoxie nebo vysoké koncentrace stresových hormonù - adrenalinu, steroidù. Mùe být také projevem infekce.
Ketonurie bývá prùvodním jevem lipolýzy a dehydratace z nedostateèného pøíjmu tekutin pøi zhorení klinického stavu.
Vyí koncentrace eosinofilù v sekretu z nosu nebo ve sputu je
projevem alergické sliznièní reakce. Pøítomnost polymorfonukleárù ve zmínìných sekretech je reakcí na infekci.
b) specifické:
Kapilární (CBG) èi arteriální (ABG) vyetøení krevních plynù
je spolehlivým ukazatelem funkce respiraèního traktu. Hodnoty
pH vyjadøují adaptaèní monosti organizmu na hypoxický stres,
PaCO2 vypovídá o kvalitì alveolární ventilace a PaO2 o tenzi kyslíku v systémových arteriích. Bìhem asthmatické dunosti jsou
zmìny hodnot krevních plynù výrazem poruch.
dùsledkem nevhodného ventilaènì/perfúzního vztahu je hypoxemie
hypokapnie je projevem hyperventilaèního úsilí pacienta
progresivní hyperkapnie je obrazem tìké bronchiální obstrukce
RTG skiagram plic pomáhá zobrazit doprovodná parenchymová plicní onemocnìní, diferencovat jiná plicní onemocnìní
a hlavnì odhalit komplikace tìké dechové tísnì. Pøi nekomplikovaném záchvatu asthmatické dunosti bývá na pøehledném
RTG snímku zøetelná hyperinflace a peribronchiální kongesce.
Èasto lze v pravém støedním èi horním plicním laloku identifikovat drobnou segmentální atelektázu nebo nepoznanou plicní zánìtlivou infiltraci.
U vìtiny pacientù s bronchiálním asthmatem je pøínosem vyetøení RTG paranasálních dutin k prùkazu bakteriálního loiska èi zánìtu v maxilárních dutinách.
Spirometrie v záchvatu akutní asthmatické dunosti je technicky limitovaná, zejména u pacientù niích vìkových skupin.
Pøínosným je i selektivní vyetøení vrcholového exspiraèního prùtoku (PEFR) jednoduchým ruèním pøístrojem (peek-flowmetrem).
Vyetøení PEFR, FEV1 a FVC lze vyuít v akutní fázi i asymptomatickém období onemocnìní k:
vyetøení závanosti bronchiální obstrukce
testování reaktivity dýchacích cest na pøítomnost alergenu èi
jiných etiologických agens
kvatifikace hypereaktivity dýchacích cest
ovìøení efektu bronchodilataèní léèby i dlouhodobého léèebného programu.
l

l
l

l
l

l
l

Diferenciální diagnóza:

Zvukový hvízdavý fenomén není typický pouze pro bronchiální asthma. Vzniká pøi obstrukci èi obliteraci dýchacích cest a proto provází i øadu jiných onemocnìní respiraèního traktu:
1) Vrozené malformace:
laryngotracheomalacie
paralýza hlasivek
stenóza tracheální èi bronchiální
lobární emfyzém
plicní cysty
cévní prstence
GER - gastroesofageální reflux
l
l
l
l
l
l
l
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2) Cizí tìlesa v dýchacích cestách
3) Infekce virové, bakteriální i mykotické
4) Laryngitis subglotica
5) BOA - bronchiolitis acuta
6) Bronchitis acuta
7) Bronchitis obstructiva, ev. bronchitis asthmatica

Komplikace:

Akutní zhorení bronchiálního asthmatu nebo paroxysmus
akutní exspiraèní dunosti je èasto provázen bouølivými klinickými projevy. Náhle vzniklá respiraèní tíseò s tendencí k hyperinflaci plic destabilizuje øadu jiných onemocnìní nebo je pøímo substrátem nových spontánních komplikací:
1) Respiraèní trakt:
Spontánní pneumotorax (s-PNO), pøípadnì jeho tenzní forma
Pneumomediastinum
Podkoní emfyzém
Lobární èi segmentální atelektáza
Aspiraèní pneumonitis
2) Kardiovaskulární aparát:
Systémová kongesce - sníení systémového ilního návratu
Globální dysfunkce pravé srdeèní komory
Diastolická dysfunkce levé srdeèní komory
Plicní edém - kongesce v plicním cévním øeèiti
Nízký srdeèní výdej
Synkopa
Dysrytmie - supraventrikulární etiologie (SVT, AV blok, vagotonická bradykardie apod.)
3) Nervový systém
kvantitativní porucha vìdomí
konvulze
neurovegatativní kolaps
4) Gastrointestinální trakt:
GER - gastroesofageální reflux
Hemoragie do GIT
5) Jiné:
traumatická komplikace v dopravì
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

l
l

l

Léèba:

Bronchiální asthma je komplikované onemocnìní s dlouhodobým prùbìhem. Proto je explicitní diagnóza základní podmínkou
sestavení dlouhodobého komplexního léèebného plánu. Cílem
léèby je zlepení kvality ivota pacienta, sníení frekvence výskytu akutních epizod, zkrácení doby a zmírnìní prùbìhu bronchiální obstrukce.
Náhlé zhorení základního onemocnìní ve smyslu akutní obstrukce bronchù nebo status asthmaticus vyaduje indiviuálnì
volený, rychlý a úèinný léèebný zákrok. Autoøi pøedkládají
osvìdèené postupy léèby.
Z praktického hlediska lze léèbu bronchiálního asthmatu rozdìlit na tyto etapy:

I. Asymptomatické období.

V období remise základního onemocnìní je léèba vedena
zkueným specialistou v odborné ordinaci. Kombinace farmakologické, klimatické a rehabilitaèní léèby komplexnì zajiuje
chronicky nemocného pacienta. Sestavení léèebné strategie je celosvìtovì standardizováno, èasto publikováno a není pøedmìtem
této kapitoly.

II. Nekomplikovaná akutní epizoda bronchiální obstrukce.

Léèbu akutnì vzniklé dunosti pøi bronchiálním asthmatu je
tøeba vést uválivì, odbornì a s jasným cílem. Výhodou je postu-

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2001

O D B O R N É

T É M A

povat po jednotlivých krocích tak, abychom pacientovi nezvyovali stres, nezatíili jej neúèelnými invazemi nebo manipulacemi.
Èasto zdánlivì jednoduché opatøení vede ke klinickému zlepení
akutní asthmatické dunosti. Navrhujeme postup po jednotlivých
krocích:
1. Úèinné a pøimìøené zklidnìní pacienta.
asertivní pøístup zdravotnického týmu v klidném prostøedí
verbální komunikace
farmakologická podpora
- anxiolytikum ................hydroxyzin dihydrochlorid (Atarax)
1,0 mg/kg/den p.o. (výjimeènì i.m.)
- sedativum ........................midazolam (Dormicum) 5,0 mg/kg nasálnì, p.o. nebo rektálnì (výjimeènì 0,1-0,2 mg/kg parenterálnì)
- chroralhydrát ................10% roztok v dávce 1 ml/kg (do maximální dávky 10 ml).
Pozor, preparát má dlouhý biologický poloèas a pomalou eliminaci, opakované dávky se kumulují!!!
l
l
l

2. Kyslíková léèba
Hypoxemická hypoxie (dle Alexandra) v dùsledku alveolární
hypoventilace a plicních pravo-levých zkratù je indikací pro léèbu kyslíkem. Je nutné pøesnì vymezit bezpeènou aplikaèní formu
i dávku a kontrolovat koncentraci kyslíku ve vdechované smìsi
(FiO2).
maskou nebo nostrilami
humidifikovaný plyn
prùtok 2-3 litry/min.
FiO2 do 0,4
l
l
l
l

3. Mukolytická léèba a snaha o eliminaci hlenu z dýchacích cest.
Vlivem vyí rychlosti proudìní vzduchu dochází k nadprodukci, zahutìní a neádoucí retenci sekretu (sputa) v dýchacích
cestách. Sekret, který nelze z dýchacích cest odstranit, potencuje
bronchiální obliteraci.
dostateèný pøíjem tekutin
nebulizace vdechované plynné smìsi
mukolytická léèba (inhalaèní nebo p.o.) ........N-acetylcystein
ACC), carbocystein (Mucosolvan), mesnum (Mistabron)
reflexní rehabilitace zvyující expulzi hlenu z dýchacích cest
l
l
l

l

4. Intenzifikace zavedené protizánìtlivé léèby.
V souèasné dobì má kadý pacient zavedenu inhalaèní protizánìtlivou nebo imunomodulaèní léèbu. Typ léku je peèlivì volen, plánován a dlouhodobì testován jeho efekt. V záchvatu akutnì vzniklé dechové tísnì je vhodné:
zahájit léèbu pøípravkem, který pacient dlouhodobì uívá
náleitì zvýit dávku zavedeného inhalaèního preparátu (steroid nebo cromolin)
upravit aplikaèní formu léku s ohledem na vìk pacienta
a akutní stav (turbuhaller, spacer, chamber, nebulizovaný
preparát apod.)
pøi neuspokojivém efektu je mono doplnit postup jiným inhalaèním steroidem s rychlým nástupem úèinku
doplnit aplikací steroidu rektálnì.
l
l

l

l

l

5. Bronchodilataèní léèba.
Ze stejných, výe uvedených dùvodù je vhodné zahájit léèbu
preparáty, které pacient bìnì uívá. Inhalaèní forma z dávkovaèe (puff) je nejbìnìjí. Inhalaèní forma nebulizovaných bronchodilataèních preparátù nebulizátorem umoòuje plynulé úpravy
koncentrace léku ve vdechované smìsi. Napø. léèbu albuterolem
(salbutamol) v základní dávce 0,15 mg/kg lze zahájit v øedìní
1:10 a postupnì aplikovat koncentrovanìjí smìs a do øedìní 1:1.
V léèbì dìtských pacientù s akutní epizodou bronchiální obstrukce se tato forma inhalaèní aplikace lépe osvìdèila.
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Opìt doporuèujeme postupovat po jednotlivých krocích:
a) beta2-agonista:
Efekt beta2-agonistù je zprostøedkován stimulací bronchodilataèního úèinku c-AMP.
zvýit dávku inhalaèní formy selektivního beta2-agonisty,
který pacient uívá
kontrola spolehlivosti aplikaèní formy, pøípadnì její náleitá
úprava (spacer, chamber)
opakování inhalace beta2-agonisty s krátkodobým úèinkem
(salbutamol, terbutalin)
pøi neúspìchu zaøadit jiný inhalaèní preparát s krátkodobým
úèinkem
zmìnit aplikaèní formu inhalace na nebulizátorovou s moností promìny øedìní léku.
l

l

l

l

l

b) anticholinergikum:
Od atropinu odvozené preparáty, dosahují bronchodilatace inhibicí bronchokonstrikèního efektu c-GMP. Jsou vhodným a úèinným doplòkem léèby beta2-agonisty. Nevýhodou, se kterou je
nutné poèítat, je sice zmírnìný, ale pøetrvávající antisekreèní
efekt na sliznicích dýchacích cest. Pro zajitìní maximálního
úèinku je nutné:
zajistit spolehlivou aplikaèní formu
není výhodné opakovat inhalaèní dávku døíve ne za 3-6 hod.
po aplikaci prvé, ipratropium (Atrovent) nebo glycopyrrolát
(Robinul).
l
l

III. Status asthmaticus.

Pokud výe uvedená léèebná opatøení nevedou k úèinné dilataci bronchù, pøetrvává a progreduje dechová tíseò, lze stav oznaèit
termínem satatus asthmaticus. Podmínkou úspìného zvládnutí
stavu je individuálnì sestavený léèebný plán, realizovaný týmem
zkuených odborníkù bìhem hospitalizace pacienta na JIP. Léèba
navazuje na výe uvedenou léèbu akutní epizody bronchiální obstrukce, kterou intenzifikuje a dle nutnosti doplòuje dalími léèebnými opatøeními.
Obecná pravidla postupu po jednotlivých krocích platí zejména
pro léèbu asthmatického stavu:
1) Intenzivní zklidnìní pacienta
Léèba navazuje na ji zahájené zklidnìní pacienta v období
akutního záchvatu dunosti. V podmínkách JIP lze pacienta tlumit
úèinnì parenterálnì aplikovanými preparáty:
a) neintubovaný pacient:
benzodiazepiny........midazolam 0,2 mg/kg i.v., benzodiazepin 0,3-0,4 mg/kg i.v.
disociativní anestetikum s bronchodilataèním úèinkem ... ketamin (Narkamon) iniciálnì v dávce 1-2 mg/kg i.v. bolus
(zvyuje hladinu endogenních katecholaminù)
neuroleptikum s bronchodilataèním úèinkem ........droperidol
(Droperidol) 0,1 mg/kg i.v. bolus
b) intubovaný pacient:
disociativní anestetikum s bronchodilataèním úèinkem ....ketamin v kontinuální infuzi a dávce 1-1,5 mg/kg/hod., propofol
(Diprivan) v kontinuální infuzi a dávce 0,02-0,04 mg/kg/hod.
l

l

l

l

2) Parenterální rehydratace
Iniciálnì jsou vhodné roztoky:
5% G s obsahem NaCl do koncentrace 0,45% a KCl do
30 mmol/l formou i.v. infuze
dávka do 100 ml/kg/den

l

l

3) Léèba kyslíkem
Za stejných podmínek aplikace a dávkování (uvedeno výe)
4) Intenzivní mukolytická léèba
Stejnými preparáty, ale s moností i.v. aplikace:
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N-acetylcystein ............iniciálnì 50-100 mg/kg/dávku i.v.
carbocystein ..................iniciálnì 2-5 mg/kg/dávku i.v.

5) Intenzifikovaná bronchodilataèní léèba
Inhalaèní léèbu nebulizovanými preparáty beta2-agonistù a anticholinergik (viz výe) lze intenzifikovat i.v. aplikací selektivních
beta2-agonistù s krátkou dobou úèinku. Pozor na hypokaliemii!
albuterol (Ventolin) ......i.v. bolus 0,1 mg/kg nebo kontinuální
infuze 0,12 mg/kg/hod.
terbutalin (Bricanyl)......i.v. bolus 0,01 mg/kg s moností opakovat kadých 20-30 min.
l

l

5) Steroidy - intenzivní protizánìtlivá léèba
Syntetické preparáty s rychlým nástupem úèinku, aplikované
i.v. a v dostateèné dávce.
methyl-prednisolon (Solu-Medrol)......1-2 mg/kg/dávku i.v.,
mono opakovat po 6 hod.
dexamethazon (Dexona) ..........0,125 mg/kg/dávku i.v., pro
dlouhodobý úèinek není tøeba opakovat døíve ne za 24 hod.
l

l

6) Methylxantiny
Deriváty methylxantinù pùsobí cestou inhibice fosfodiesterázy. Zaøazení metylxantinù do léèebného schématu je vyhrazeno
pro doplnìní základní bronchodilataèní léèby asthmatického stavu. Bronchodilataèní úèinek není velký. Metylxantiny mají prokazatelnì protizánìtlivý úèinek, zlepují funkci mukociliární,
zlepují funkci dýchacích svalù (zejména bránice), zvyují srdeèní kontraktilitu a mají mírný diuretický úèinek. Metabolizují
se v játrech a jsou eliminovány ledvinami. Sérová hladina a biologický poloèas jsou promìnlivé. Pro bezpeèné uití preparátu
je nezbytné kontrolovat sérovou hladinu theophyllinu (terapeutické rozmezí 10-20 mg/l). Nií hodnoty jsou neúèinné.Vyí
hodnoty pùsobí jsou provázeny neádoucími úèinky: zvracení,
srdeèní dysrytmie, plicní edém. Pozor, potencuje beta2-agonisty
navozenou hypokaliemii!
theophylin (Syntophyllin)........iniciálnì 3-5 mg/kg/dávku i.v.,
kontinuální infuze v maximální dávce 0,8-1,5 mg/kg/hod.
l

7) Magnesium sulfát
Preparát MgSO4 prokazatelnì sníuje hyperreaktivitu dýchacích cest pacienta s bronchiálním asthmatem. Mechanizmus bronchodilataèního úèinku není plnì objasnìn. Velmi úèinnì doplòuje
konvenèní léèbu, zejména u dìtí v asthmatickém stavu.
10% MgSO4 ................iniciální dávka je individuálnì volena
v rozmezí 20-40 mg/kg, lze pokraèovat v kontinuální infuzi
10 mg/kg/hod.
l

8) Mechanická plicní ventilace
Cílem léèebného opatøení je normalizovat respiraèní funkci pacienta v kritickém stavu. Výchozí situace je ale krajnì nevýhodná. Respiraèní selhání s obliterací bronchù doplòuje plicní hyperinflace a nízký srdeèní výdej! Je nutné peèlivì uváit indikaci k umìlé plicní ventilaci. Léèebná intervence musí být maximálnì etrná, aby výchozí situaci nekomplikovala. Rychlá a nekomplikovaná nasotracheální intubace je základní podmínkou.
Neagresivní ventilaèní reim v kombinaci se svalovou relaxací
nedepolarizujícími kuraremimetiky minimalizuje pravdìpodobnost vzniku komplikací. Problematika umìlé plicní ventilace je
podrobnì uvedena ve speciální kapitole.
K tomu, aby mohla mechanická plicní ventilace splnit oba
pøedpoklady - normalizovat respiraèní funkce pacienta a minimalizovat riziko vzniku komplikací, musí být pacient øádnì pøipraven a prùbìnì sledován. Mechanická plicní ventilace vyaduje
doplòující farmakologickou i nemedikamentózní léèbu.
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V pøehledu uvádíme osvìdèený postup:
vyetøení a prùbìné sledování hemodynamiky pacienta
(invazivní èi neinvazivní)
zvýení a stabilizace srdeèního výdeje (CO)
- inotropní podpora kontinuální infuzí
dopamin (1-3 ug/kg/min.) nebo dobutamin (1-2 ug/kg/min.)
endotracheální intubace v krátkodobé svalové relaxaci
- Tracrium 0,3-0,6 mg/kg/dávku i.v.
mechanická plicní ventilace
Iniciální nastavení ventilátoru respektuje výchozí situaci pacienta. Pro konvenèní mechanickou plicní ventilaci dìtí v asthmatickém stavu doporuèujeme tato pravidla:
- zástupový asistovaný reim (BIPAP) s tlakovým limitem PIP
a malou tlakovou podporou
- dechový objem (VT) 7,5-10 ml/kg hmotnosti pacienta
- pomìr inspiria k exspiriu (I:E) = 1:2 a 1:5 respektuje výchozí situaci
- minimální hodnoty PEEP (ideální je monost mìøení i-PEEP)!
- dechová frekvence (BR) v rozmezí 20-30 dechù/min.
- FiO2 pod 0,4
svalová relaxace s delí dobou úèinku
- sniuje potøebu kyslíku v myokardu
- nedepolarizující kuraremimetikum Pavulon 0,1 mg/kg i.v.,
mono opakovat po 60 min.
bronchoalveolární lavá (BAL)
Cílem je zkapalnìní a odsátí retinovaného a inspirovaného
bronchiálního sekretu. Toto opatøení podstatnì zmírní obliterace
bronchù.
- endotracheální instilace úèinného mukolytika (Mistabron
v øedìní 1:10, do ET kanyly instilujte 2-5 ml øedìného roztoku)
- 5 arteficiálních dechù vakem (ev. inspiratory hold)
- dùkladné odsátí dýchacích cest (lépe pod visuální kontrolou
FOB)
kontinuální tlumení ventilovaného pacienta
- disociativní anestetikum s bronchodilataèním úèinkem
- kontinuální infuze ketamin 1-2 mg/kg/hod.
intenzivní bronchodilatace
- intravenózní selektivní beta2agonista s krátkodobým úèinkem
- terbutalin (Bricanyl) 0,01 mg/kg/dávku i.v.
l

l

l

l

l

l

l

l

9) Inhalaèní anestetika
Jako agresivní léèebný postup pøi obtínì zvládnutelném
asthmatickém stavu lze oznaèit inhalaci anestetik. Inhalace
anestetika (Halotan, Isofluoran) v koncentraci 0,5-1,5% s kyslíkem má rychlý bronchodilataèní úèinek v trvání cca 20 30 min. a sniuje hyperkapnii. Má také øadu vedlejích úèinkù: depresi myokardu, proarytmogenní vliv, zhorení pomìru
ventilace/perfúze, podporuje influx makrofágù do plic a zeslabuje èinnost ciliárních bunìk. Pøed uitím inhalaèního anestetika k léèbì je nutno brát v úvahu adverzní efekt a porovnat
jej s pøedpokládaným efektem bronchodilataèním (risk versus
benefits).
10) Helium
Sníením denzity plynné smìsi sniuje smìs helia a kyslíku
v pomìru 60:40 (Heliox) odpor dýchacích cest a pøispává ke sníení hyperkapnie. Lze poít ve formì dvacetiminutové inhalace
nebo jako ventilaèní smìs pøi UPV.

Prognóza:

Prognóza mladých astmatikù je obecnì dobrá. Je ovlivnìna
kvalitou plicních funkcí v asymptomatickém období, je limitována prùmìrem bronchù, trvalou rezistencí dýchacích cest a vzniklými komplikacemi. Délka remise onemocnìní v období puberty
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naznaèuje individuální prognózu pacienta. Nepøíznivou prognózu
mají pacienti kortikodependentní. Jsou zatíení vysokým rizikem
náhlé smrti.

Závìr:

Tìké bronchiální asthma nebo asthmatický stav u dìtí vyadují uválivý, komplexní a úèinný léèebný plán pøi hospitalizaci na JIP. Pøednemocnièní léèba má nezastupitelnou úlohu
v léèebném plánu kriticky nemocného dítìte.
Èasto zdánlivì jednoduché léèebné zákroky zlepí kritický
stav dechové tísnì a naopak neúmìrnì komplikované léèebné
postupy nevedou k ádoucímu efektu. Pro úspìné zvládnutí
zmínìného akutního stavu doporuèujeme postupovat po jednotlivých léèebných etapách a k pøíznivému efektu.
Pøedkládáme návrh léèebného postupu:
dùkladné klinické vyetøení a zhodnocení stavu dechové
tísnì
pøimìøené zklidnìní pacienta
intenzifikace zavedené dlouhodobé léèby protizánìtlivé
i bronchodilataèní
úprava aplikaèní formy pro inhalaci farmak (nebulizovaná forma)
dùkladná mukolytická léèba
správnì vedená léèba kyslíkem
rychlá, etrná a bezpeèná endotracheální intubace
mechanická plicní ventilace ve svalové relaxaci + bronchoalveolární lavá (BAL)
l

l
l

l

l
l
l
l
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Novorozenecký abstinenční syndrom
MUDr. Jiří Zach, Novorozenecké oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Úvod

Problematika drogových závislostí se stává v naí republice závaným celospoleèenským jevem. Se vzrùstajícím poètem drogovì závislých stoupá také poèet drogovì závislých en - jedna tøetina drogovì závislých jsou eny. Z celosvìtových statistik vyplývá, e 5-10% porodù tvoøí porody en závislých na drogách. Lze
pøedpokládat, e se budeme na naich porodnicích s problematikou novorozencù drogovì závislých matek setkávat stále èastìji.

Patofyziologie

Mezi nejèastìji zneuívané psychotropní látky mezi narkomany
patøí psycholeptika, psychoanaleptika a psychodysleptika (viz
tab. è. 1). Jedná se o látky, které pro svou nízkou molekulovou hmotnost, malý stupneò ionizace, lipofílii a malou vazbu na plazmatické
proteiny velmi dobøe pøestupují pøes placentu (pasivní difuzí, aktivním transportem, pinocytózou), a tak pùsobí na plod. Po porodu jsou
pøíèinou poporodních komplikací novorozence.
Tab. è. 1 - Klasifikace psychotropních látek
Psycholeptika - euforizující látky
- omamné látky
- hypnotika

- opiáty
- barbituráty
- benzodiazepiny

Psychoanaleptika - excitující látky
- kokain, amfetamin, metamfetamin (pervitin), metylendioxymetamfetamin (extáze) atd.
- kofein, nikotin
Psychodysleptika - halucinogeny, opojné látky
- kanabinoidy (marihuana, hai), etanol, øedidla (toluen)
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Plod se nedobrovolnì stává pasivním narkomanem. V jeho organizmu dochází ke kolísání hladiny drogy v závislosti na kolísání hladiny mateøské. Èasto je vak hladina drogy v organizmu
plodu vyí ne v tìle matky díky zpomalenému vyluèování drogy nezralými fetálními ledvinami a dále polykáním plodové vody,
která je drogou kontaminována.
Pøi poklesu hladiny drogy je plod ohroen fetálním abstinenèním
syndromem, který s sebou pøináí opakované ataky hypoxie s následným pokozením CNS a rizikem intrauterinního úmrtí plodu.
Úèinek drogy na plod závisí na druhu drogy, na velikosti dávky, na jeho detoxikaèních mechanizmech. Rozliujeme úèinky
toxické, teratogení (pøedevím etanol, kokain, toluen) a maturaèní (plicní zralost - heroin, UDP glukuronyltransferáza - heroin, barbituráty). Závaný je vliv drog na vyvíjející se mozkovou
tkáò. Ovlivnìním koncentrací neurotransmiterù ve vyvíjejícím se
mozku zpùsobují drogy poruchy jeho rùstu, myelinizace a zmìny
v cytoarchitektuøe mozkové kùry.
Vývoj plodu nepøíznivì ovlivòují faktory, které jsou s abusem
drog velmi èasto spojeny - patné socioekonomické podmínky, podvýiva
- nezletilost
- chybìní prenatální péèe
- infekce - hepatitidy (pøedevím B a C), syfilis, HIV pozitivita
- kombinace uívání dvou èi více drog

Klinický obraz

Novorozenec matky narkomanky není ohroen pouze novorozeneckým abstinenèním syndromem (NAS), ale øadou dalích rizik (viz. tab. è. 2)

15

O D B O R N É

T É M A

Tab. è. 2. - Novorozenecké komplikace spojené s abusem drog v tìhotenství

Prematurita a s ní spojené patologické stavy
Chorioamnionitis, pøedèasný odtok plodové vody
Abrupce placenty
Hypoxie, asfyxie, mekonium v plodové vodì, riziko aspirace mekonia
Hypotrofie
Adnátní infekce
Arytmie, hypertenze, ischémie myokardu (kokain)

Zdravotník pøítomný porodu drogovì závislé matky musí být
pøipraven na nutnost kardiopulmonální resuscitace, vèetnì endotracheální intubace, nepøímé srdeèní masáe a resuscitace medikamentózní.
Pøíèinou novorozeneckého abstinenèního syndromu (NAS) je
pøeruení pøísunu drogy transplacentárnì od matky do plodu po
pøeruení pupeèníku.
Klinické pøíznaky NAS se objevují nejèastìji od porodu do 72 hodin po porodu a mohou trvat i nìkolik mìsícù. Tvoøí je pøíznaky:
A/ CNS

- hyperexcitabilita, hypertonie, tøes, centrální vysokoladìný køik, zákuby, køeèe
- riziko intrakraniálního krvácení (kokain, pervitin)
- poruchy spánku - nespavost
- zívání, kýchání
B/ GIT
- nauzea, zvracení, øídké, vodnaté stolice, porucha koordinace sání a polykání, excesivní nonnutritivní sání, riziko vzniku nekrotizující enterokolitidy (kokain)
C/Respiraèní - dyspnoe, tachypnoe, periodické dýchání, apnoe,
sekrece z nosu, obturovaný nos
D/ Vegetativní - teplotní instabilita (hypo/hypertermie), tachykardie, porucha prokrvení, pocení, slzení, neprospívání, velký hmotnostní úbytek
V naprosté vìtinì pøípadù (90%) mají novorozenci drogovì
závislých matek nìkterý z uvedených klinických pøíznakù NAS.
Velikost dávky, doba od poslední aplikace a druh drogy jsou rozhodující pro závanost NAS a rychlost jeho nástupu.
Závanost NAS hodnotíme nejèastìji skórovacím systémem
podle Loretty Finneganové, který je nejvíce propracovaný.
Tento systém bodovì hodnotí pøíznaky NAS podle jejich pøítomnosti, intenzity a délky trvání. (viz tab. è.3).
Hodnocení se provádí v dobì mezi krmením v pravidelných èasových intervalech. Podle výsledku bodového hodnocení se také
øídí léèba.
Tab.è. 3 - Finneganové skóre
Pøíznak
Køik - vysoko ladìný
kontinuální
Délka spánku po jídle - 1 hod.
2 hod.
3 hod.
Moro - zvýený, hyperaktivní
znaènì zvýený
Tøes pøi stimulaci - mírný
znaèný
Tøes v klidu - mírný
znaèný
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Skóre
2
3
3
2
1
2
3
2
3
3
4
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Tab.è. 3 - Finneganové skóre - pokraèování
Pøíznak
Svalový tonus zvýený - mírnì
znaènì
Køeèe
Krmení - usilovné sání ruèek
patnì saje
regurgitace
projektilové zvracení
Stolice - øídká
vodnatá
Rektální teplota - 37.2 - 38.2 st. C
nad 38.2 st. C
Dechová frekvence - nad 60/min
s dyspnoí
Exkoriace - nosu
kolen
prstù
Èasté zívání
Kýchání
Obturovaný nos
Pocení

Skóre
3
4
8
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Souèet bodù

Diagnostika
Podezøení na abusus drog v tìhotenství mohou vzbudit nìkteré anamnestické údaje:
- pozitivní anamnéza, známky i.v. aplikací
- chybìní prenatální péèe
- nezletilost rodièky
- prostituce
- nevysvìtlitelná hypotrofie
- nevysvìtlitelné neurologické komplikace (intrakraniální krvácení, køeèe)
K orientaèní diagnostice lze pouít skríningové vyetøovací prouky, vyetøení se provádí z moèe. K definitivnímu potvrzení nebo vylouèení podezøení z abusu drog slouí kvantitativní toxikologická analýza (ELISA, RIA) moèi, smolky
nebo vlasù.
Moè: vyetøení moèi je pouíváno nejèastìji. Výhodou je
propracovaná metodika, relativní jednoduchost získání vzorku jak od dítìte tak od matky. Nevýhodou je riziko falenì
negativní (abstinence pøed porodem, vysoký obsah NaCl
v moèi) nebo falenì pozitivní reakce. Poadované mnoství
moèe je 10 ml.
Smolka: vyetøení smolky pøedstavuje citlivìjí test, výhodou
je opìt jednoduchost získání vzorku a fakt, e abstinence pøed porodem neovlivní pozitivitu výsledku. K vyetøení postaèí mnoství smolky odpovídající velikosti vlaského oøechu.
Vlasy: vyetøení vlasù je nejcitlivìjí dostupný test pro prùkaz
abusu drog. Rychlost rùstu vlasù je pøiblinì 1-2 cm za mìsíc.
Vyetøením jednotlivých èástí vlasu lze urèit i období, ve kterém
k abusu drog dolo. Navíc se metabolity drog dají ve vlasech dítìte verifikovat jetì za dva a tøi mìsíce po porodu. Nevýhodou
je relativnì nároèná metodika toho vyetøení.
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Terapie
a) Resuscitace, obìhová a dechová stabilizace
Resuscitaci novorozencù matek narkomanek lze vzhledem
k vyímu výskytu perinatálních komplikací (viz výe) oèekávat
mnohem èastìji. Algoritmus resuscitace se nijak nelií od resuscitace v jiných pøípadech. Podání naloxonu je v pøípadì zneuívání narkotik kontraindikováno pro monost vyvolání akutních
abstinenèních pøíznakù (køeèí). Pro bezprostøední poporodní
adaptaci je dùleitá observace dítìte, monitorování vitálních
funkcí vèetnì SaO2, a krevního tlaku. Dle klinického stavu dítìte
dále pokraèovat v dechové i obìhové stabilizaci - oxygenoterapie, event. umìlá plicní ventilace, volumexpanze, podpora obìhu
katecholaminy, aplikace ATB atd.
b) Léèba klinických pøíznakù NAS
Nefarmakologická terapie NAS
Zahajujeme ji pøi podezøení na NAS. Zahrnuje:
- termomanagement - prevence ztrát tepla
- prevenci dehydratace
- minimalizaci jakékoliv stimulace (hluk, svìtlo, taktilní
podnìty, manipulace)
- èasté krmení po malých dávkách, dudlík
- etrný zpùsob oetøování (mìkké obleèení, volné balení)
Farmakologická terapie NAS
Její zahájení je indikováno pøi hodnotách Finneganové skóre
10 a více. K ovlivnìní pøíznakù NAS se pouívají opiáty, phenobarbital, diazepam, chlorpromazin.
a) Opiáty - jsou lékem první volby pøi terapii NAS zpùsobeného narkotiky.
Výhody - monost p.o. podání, inhibice støevní motility, lepí kontrola køeèí, nízký stupeò sedace, lepí výsledky psychomotorického
vývoje v dlouhodobém sledování
Nevýhody - útlum dechového centra, dlouhodobá
léèba, èasto nutnost vyích dávek
Preparáty, které se pouívají (opiová tinktura, roztoky morfia,
Paregoric tinktura) mají stejnou koncentraci morfinu a to 0.4 mg
morfinu / ml roztoku.
Dávkování - dle hodnoty Finneganové skóre (FS):
FS
10 ............................ 0.2 - 0.6 ml/kg/den
11-13 ............................ 0.8 - 1.2 ml/kg/den
14-18 ............................ 1.2 - 1.8 ml/kg/den
19-22 ............................ 1.6 - 2.4ml/kg/den
23 a více .................................... 2.4 ml/kg/den
Na pouití metadonu v léèbì NAS není jednotný názor, jeho
pouití je vak povaováno za problematické.
b) Phenobarbital Výhody - nespecifický útlum CNS, kontrola nespavosti,
dobrý terapeutický efekt pøi køeèích u kokainu
Nevýhody - malý efekt na GIT pøíznaky, malý efekt
na køeèe z opiátù, oslabuje sací reflex,
nutnost monitorování hladin
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Dávkování - úvodní dávka 20 mg/kg/ (i.v.) udrovací dávky 4 - 6 (a 20)mg/kg /den ve 3-4
dávkách (i.v., p.o.)

c) Diazepam Výhody - rychlé potlaèení klinických pøíznakù
Nevýhody - výrazná sedace, útlum dechového centra,
kontraindikace pøi hyperbilirubinemii,
dlouhodobá eliminace (a 4 týdny), interference se sacím reflexem, v jedné studii
jeho efekt nebyl lepí ne efekt placeba
Dávkování - 0.3 a 3.2 mg/kg/den (i.v., p.o.) ve 34 dávkách.
Jeho uití v terapii NAS je vak více ne problematické.
d) Chlorpromazin Výhody - velmi dobré úèinky na GIT pøíznaky, CNS
pøíznaky, rychlý nástup úèinku.
Nevýhody - dlouhodobá eliminace z organizmu (a
18 mìsícù), kontraindikován pøi hyperbilirubinemii, hematologické komplikace
Dávkování - 2-8mg/kg/den ve 3-6 denních dávkách
(p.o.)
V 70. letech byl hojnì uíván v terapii NAS, dnes se
pouívá vzácnì.
Z uvedeného vyplývá, e lékem volby v terapii NAS jsou
pøedevím opiáty a phenobarbital.

Prognóza:

Úmrtnost novorozencù matek závislých na drogách je 3 - 4%.
Dìti narkomanek mají - 5-15x vyí riziko syndromu náhlého
úmrtí (SIDS)
- vyí výskyt vrozených vývojových
vad (CNS, urogenitálního traktu)
- mikrocefalii, opodìní somatického
rùstu
- obtíe s uèením - pøevládá porucha
koncentrace, krátkodobé pamìti, nízká mentální výkonnost
- poruchy chování ve smyslu zvýené agresivity, náladovosti, impulzivnosti
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SUBSTITUČNÁ TERAPIA U ZÁVISLÝCH NA
OPIÁTOCH - JEJ DÔSLEDKY PRE PACIENTA,
LEKÁRA A SPOLOČNOSŤ
Doc. MUDr. OTO MASÁR, CSc., ARO NSP MALACKY
Lieèba pacientov závislých na drogách si vyaduje vo svojej
zaèiatoènej fáze rôzne dlhú lieèbu, ktorej ciele, podmienky a reim by mali by jasne definované. Rozsah takejto lieèby je vak
ve¾mi aké odhadnú vzh¾adom na iroké spektrum poiadaviek
na jej rozsah. Tieto poiadavky siahajú od zvládnutie urgentných
stavov spojených s predávkovaním, akútnych abstinenèných
syndrómov, pridruených komplikácií, a po mravenèiu prácu
s neistým výsledkom pri dosahovaní abstinencie.
Zaèiatok uívania drog nie je nièím iným ne chemickou manipuláciou mozgu zdravého èloveka. Mozog sa tomu bráni rozvojom adaptaèných procesov, teda prestáva by organicky normálny. Nie je jasné, èi sú tieto zmeny reverzibilné. Spravidla vak
znamená, e sa ustáli nová patologická rovnováha, ku ktorej udraniu treba, aby chorý drogu neustále uíval. Tým sa dá da za
pravdu toxikomanovi, ktorý tvrdí, e pri uívaní drogy sa cíti normálne. Spravidla sa vak snaí ignorova váne nebezpeèenstvo,
e ïalie uívanie drogy prehlbuje pokodenie mozgu, ktoré
môe vyústi v pomalú intelektovú deterioráciu a demenciu.
Odobratie drogy poruuje túto patologickú rovnováhu medzi
úèinkami drogy a mechanizmami neuroadaptácie na jej podávanie. Táto porucha je následkom náhleho prevládnutia pôvodnej
obrannej neuroadaptácie na drogu pri absencii votrelca akou
droga je. Táto porucha sa väèinou prejaví jednak odvykacími príznakmi, po psychickej stránke spravidla depresiou a anxiozitou.
Pri rozvoji závislosti hrá k¾úèovú úlohu mechanizmus pozitívneho posi¾ovania.. Droga je v podstate akousi podvodnou cestou k tejto odmene, ktoré inak èlovek dosahuje chovaním vedúcim k uspokojeniu svojich základných ivotných potrieb - prijímanie potravy
a uspokojenie sexuálneho pudu vedúceho k zachovaniu rodu.
Riziku vzniku závislosti sú vystavení predovetkým ¾udia túiaci po nových záitkoch. Tento ich osobný rys môe by determinovaný geneticky.
Význam biologických mechanizmov pre vznik a udrovanie
drogovej závislosti nezniuje význam sociálne - psychologických
faktorov. Vzájomná interakcia biologických a sociálno-ekonomických faktorov môe jednak incidenciu závislosti zjednodui,
ale môe riziko ich vzniku i zníi. Stres súvisiaci so sociálnou situáciou zniuje prah pre výber drogy pri monosti výberu medzi
chovaním vedúcim k blaenosti, alebo odmene aktivitou v reálnom svete (napr. prácou) na jednej strane a drogou na strane druhej. Nemenej nebezpeèným dôsledkom toxikománie je rast
kriminality a násilia, ktoré sprevádza získavanie finanèných
prostriedkov na zakúpenie drogy.

SUBSTITUÈNÁ TERAPIA

Substitúcia vo svojej podstate znamená pre toxikomana nahradenie poulièného, spravidla neèistého heroínu, za liek s definovanými úèinkami ordinovaný a kontrolovaný lekárom. Substituèná
lieèba a pomalá detoxikácia je v záujme dosiahnutia a udrania dlhodobej abstinencie ove¾a úèinnejia ako náhle preruenie prístupu k opiátom alebo rýchle detoxikaèné schémy. Substituèná lieèba je dlhodobá a vo väèine krajín sú urèené ve¾mi prísne pravidlá pre výber pacientov na tento druh lieèby.
Predpisy o substituènej terapii by mala vydáva tátna
správa (vláda, krajský úrad, okresný úrad), jej realizáciu za-
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bezpeèova vybraní odborníci. Sie pracovísk by mala by
zostavovaná tak, aby lieèba bola dostupná pre celú krajinu.
Kontrolu dodriavania lieèby (ako i prevenciu zneuívania)
by mali zabezpeèova tátni lekári.
Pochopite¾ne, substituèná terapia bez súèinnosti s resocializáciou je neúèinná a vedie obyèajne len ku kombinovaniu substituènej látky s drogou.
Inou otázkou je efekt substituènej terapie pre spoloènos,
keïe vieme, e toxikoman si zabezpeèuje prostriedky na drogu spravidla kriminálnou èinnosou.
Jednotlivé prípravky pouívané v substituènej terapii

METADON

Amerièania h¾adali vhodný liek pre lieèbu narkomanov závislých na heroíne. Rozhodli sa pre silné opioidné analgetikum metadon. Prvý krát ho odporuèil Dole a Nyswanderová v roku1964.
Ako tzv. methadonový program sa prvé skúsenosti získali v USA.
Postupne sa zaèal pouíva aj v Európe, védsko zaèalo v roku
1966 a postupne aj ïalie krajiny (Nemecko, Francúzsko,
Rakúsko a ïalí). Od roku 1970 je v USA povolené úradom pre
FDA pouitie metadonu aj pre gravidné závislé.
Bol synteticky vyrobený pre nemeckú armádu v období druhej
svetovej vojny. Na trh bol uvedený v roku 1943 pod názvom
Dolophin (pod¾a Adolfa Hitlera). Je pouívaný na substituènú lieèbu pri závislosti na opiátoch.
Je to ópiový agonista, látka rozpustná vo vode s polèasom eliminácie 30 hod. Na trhu je známy pod firemnými oznaèeniami
Physepton, Polamidon, Macodin. Zbavuje závislého monosti
vzniku abstinenèných príznakov, nenavodzuje eufóriu, blokuje túbu po droge, ale pri dlhodobej substitúcii je to tie návyková látka.
Keïe nemá tzv. stropový efekt pacient sa môe predávkova
a smr nastáva útlmom dychového centra tak, ako i pri heroíne.
Úèinná dávka je individuálna, je determinovaná ako dávka primeraná na prevenciu abstinenèného syndrómu. Pohybuje sa v rozmedzí od 60 - 150 mg/deò.
Metadonový udriavací program stabilizuje hladinu drogy
u pacienta, zniuje monosti polydrogovej závislosti a komplikácií spojených s òou. U gravidných ien táto lieèba spolu so
sledovaním matky v priebehu gravidity zniuje morbiditu
a mortalitu matiek a zabezpeèuje stabilitu a rast plodu. eny zaradené do metadonového programu by mali by oboznámené
s rizikom, ktoré vzniká pre plod v prípade gravidity. Niektorí autori uvádzajú, e následky po metadone sú u novorodencov horie ako po samotnom heroíne.

BUPRENORFÍN (SUBUTEX, BUPRENEX, TEMGESIC)

Je semisyntetický agonista/antagonista opiátových receptorv,
na trhu je v dvoch formách a to v injekènej a v sublinguálnej.
Biodostupnos je okolo 90% po podaní i.m., 30 a 0% po sublinválnom podaní. Táto sublingválna cesta nepodlieha hepatálnej eliminácii farmaka po pasái peèeòou.
Buprenorfín sa javí ako 30 x potentnejie analgetikum ako
morfín. Jeho analgetický úèinok je vak limitovaný tzv. stropným
efektom.
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Buprenorfín je agonista/antagonista, po podaní pacientovi, ktorý pouil iný opiát, sa môe prejavi ako antagonista a vyvola
napríklad abstinenèný syndróm.
Vzh¾adom na farmakologické vlastnosti bol vo februári 1996
zavedený buprenorfín pod firemným názvom SUBUTEX vo
Francúzsku na lieèbu opiátovej závislosti do klinickej praxe (sublingválne tablety subutexu obsahujú 0,4 mg, 2 mg a 8 mg buprenorfínu)
Je tie doporuèovaný ako alternatívna udriavacia lieèba pre
gravidné eny závislé na opiátoch. Jeho ve¾kou prednosou je, e
nemá teratogénny efekt, metabolizuje sa prevane v peèeni. V sére novorodenca má 6x vyiu koncentráciu ne v sére matky, ako
následok nezrelej funkcie peèene. NAS je popisovaný mierny na
druhý deò ivota a rýchle odznievajúci. Do materského mlieka
prechádza iba v nízkych koncentráciách. Sublingválne podanie
2 a 4 mg sa vyrovná 20 - 30 mg metadonu.
Keïe buprenorfín má stropný efekt v podstate nehrozí jeho predávkovanie z útlmu dychového centra - po buprenorfíne úmrtie tohoto dôvodu nebolo nikdy popísané (u metadonu
boli úmrtia zaznamenané opakovane).
Pozitívne výsledky substituènej lieèby buprenorfínom demontrovali Francúzi na tatistikách kriminality v súvislosti s drogami
(tabu¾ka è. 1):
Tabu¾ka è. 1
Kriminalita
Zatknutí
Odsúdení

Pred lieèbou
3000
1800

Pri lieèbe
450
120

Podobne je to vidno i v poète úmrtí v dôsledku predávkovania
heroínom, keï od rozbehnutia substituènej terapie je vidno signifikantný pokles (tabu¾ka è. 3):
Tabu¾ka è.2
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Úmrtia z predávkovania
300
350
480
410
540
402
380
110
80

ZÁVEROM:

Odstavenie od substancií, na ktorých je subjekt závislý, je sprevádzané reakciami, ktoré mono zmierni psychoterapeutickými
a chemoterapeutickými prostriedkami. Skúsenosti z èastých recidív po dobre vedenom odstavení, alebo akosti niektorých toxikomanov s tolerovaním odstavenia, otvorili diskusiu, èasto polemickú, o pouití substituèných prípravkov. Od prípadu k prípadu
substituèná terapia znamená alternatívu pri lieèbe akostí toxikomana vo fáze odstavenia. Jej význam je jednoznaèný i pri prevencii infekèných komplikácií v prípadoch vnútroilového podávania toxických prípravkov. Spoloènos oceòuje prínos ako dôleitú prevenciu kriminality v súvislosti so získavaním prostriedkov
na drogy. Je treba len veri, e na Slovensku dôjde k reorganizácii distribúcie substituènej terapie, a e táto sa stane dostupná kadému, kto ju bude potrebova.
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Zásady poskytování přednemocniční neodkladné
péče u akutního infarktu myokardu
MUDr. Michal Wiesner, ZZS Příbram
V minulém èísle UM vypadlo díky technické chybì v èlánku
Zásady poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe u akutního infarktu myokardu od MUDr.Wiesnera schéma øeení situace
po stanovení diagnózy IM. Toto schéma bylo vytvoøeno pro potøeby rozhodování lékaøù na pracovitích ZZS, která nemají koronarografické pracovitì ve spádu. V èlánku zùstal jen princip na
jeho základì bylo toto schéma ve spolupráci s prof. MUDr. Wi-

dimským vytvoøeno. Filosofie: Na primární PTCA jsou indikováni VICHNI nemocní s kontraindikacemi trombolýzy.
Z tìch nemocných, kteøí mohou trombolýzu dostat, jsou na primární PTCA indikováni vichni, u nich bude koronarografie
+ PTCA zahájena do 60 minut od natoèení EKG v prehospitalizaèní fázi. Pøi pøedpokladu výraznì vìtí prodlevy je plnì indikována trombolýza.
Ètenáøùm se omlouváme.

Je indikace k repefruzní terapii?
Doba od zaèátku u pøíznakù < 12 hodin
na EKG elevace ST nebo èerstvý blok levého èi PRT?
ANO
Jsou kontraindikace
trombolýzy?
ANO
Pøevoz na akutní PTCA
(pøi kontraindikaci TL ve vech
pøípadech bez ohledu na vzdálenost!)

NE
Pøevoz na KJ nemocnice
k dovyetøení a upøesnìní diagnózy

NE
Je reálné zahájení
koronarografie do 60 minut?

ANO

NE

Pøevoz na akutní PTCA

Pøevoz na KJ
k zahájení trombolytické terapie
(mono zváit prehospitalizaèní trombolýzu)
podle místní situace - vzdálenosti)

Monosti øeení situace po stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu
Podmínka 12ti svodové EKG vyetøení - elevace ST > 1 mm minimálnì
ve dvou svodech

Pøi neúspìchu trombolýzy
(trvání stenokardií + elevace ST
za 30 minut po skonèení trombolýzy)

Transport na rescue PTCA

Etické aspekty neodkladné resuscitace
MUDr Jiří ŠTĚTINA
Hemodialyzační středisko Kladno, primářka MUDr. D. Fischlová
Lékaøi v urgentní medicínì se setkávají ve své praxi se stavy,
které jsou na pomezí ivota a smrti. V krátkém èase musí uèinit
rozhodnutí, která se bezprostøednì týkají pøeití nemocného. Jsou
nuceni øeit nejen otázky odborné, ale v mnoha pøípadech i etické. I pøes existenci rùzných pravidel a doporuèení nelze dát jednoznaèný návod, jak v tìchto pøípadech postupovat. Rozhodování
vdy záleí na individuálním posouzení konkrétní situace, co
mùe být problematické. Dùleitou roli pøirozenì sehrává osobnost lékaøe s jeho vìdomostmi, praktickými dovednostmi, zkuenostmi, ale i jeho vzdìlání v eticko-právní oblasti.
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Ve své profesionální èinnosti se lékaø øídí právními normami,
které jsou veøejnì definovány. Jedná se o systém pravidel, která
pøedepisují lidem formu jejich chování a stanovují nepøíznivé dùsledky spojené s jejich poruením. Lékaø s nimi vak èasto nevystaèí, protoe se obvykle opoïují za praxí moderní medicíny,
a proto se musí opírat o etické normy. Etické normy jsou zèásti
subjektivní a nejsou vdy podloeny tým vyjádøením právního
znìní. Nìkterá mravní pravidla pøela èasem do oblasti práva, take jejich dodrování dnes vymáhá státní moc. Teorií mravnosti je
etika (z øeètiny ethos-mrav, èin) a jako pojem je nadøazena mo-
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rálce. Zabývá se mravním usuzováním a jednáním, problematikou
mravních hodnot a norem, svìdomím. Mravní zásady, které lidé
uznávají a øídí se jimi, se v prùbìhu doby mìní. Lékaøská etika je
obor, který studuje etické problémy v lékaøství. Morálka (z lat.
moralis-mravní) pøedstavuje soubor pravidel, pøíkazù, hodnot
a norem, které by mìly vést k spoleèensky ádoucímu jednání.
Jednotlivec v souladu s obecným souhlasem spoleènosti pokládá
tato mravní pravidla za závazná pro své konkrétní chování a jednání. Morálka tedy usmìròuje chování èlovìka ve spoleènosti,
tím e urèuje spoleèensky ádoucí a neádoucí jednání.
Potøeba mravního rozhodování vyvstává vdy, kdy je praktická situace dilematická a kdy pro zamýlený postup, ale i proti nìmu, lze nalézt øadu závaných argumentù. Pøi rozøeení se nelze
opøít o vìdeckou medicínu, nebo ta právì ve vztahu k øeenému
chybí nebo je sporná. Zbývá tedy rozvaha zpravidla mravní povahy. Mravní rozhodování lékaøe v minulosti bylo snazí.
Diagnostické a terapeutické monosti byly omezené, nebyly dostupné takové technické prostøedky jako v dnení dobì.
Nepopiratelný pokrok souèasné medicíny pøinesl i nové etické
problémy. Lékaø se mùe ocitnout v situaci, kdy volí mezi dvìma
rùznými morálními principy, kdy snaha dodret jeden z nich vyluèuje dodrení druhého a naopak. Onen støet dvou principù byl
pojmenován dilema. Dilema je tudí spor dvou stejnì platných
mravních pravidel s tím, e splnit oba zároveò se podaøí jen náhodou. K dispozici pøitom lékaø nemá a mít nikdy nebude ádné
dalí pravidlo takového rázu, e by díky nìmu dokázal pøesnì urèit, kterému z obou protikladných pravidel dát za daných okolností pøednost. Zbývá tudí jen jedineèný soud týkající se konkrétního pøípadu s tím, e tento není pøenosný na pøípady dalí.
V lékaøské praxi, ale i napø. ve výzkumu je tøeba respektovat
za vech okolností ve vztahu k pacientovi 4 základní bioetic-

ké principy:

1. Samostatnost (autonomie) - vyplývající z lidských práv,
dùstojnosti a svobody jednotlivce, respektování pøání nemocného
v situacích, kdy je takového rozhodování schopen, právo svobodnì zvolit urèitý zpùsob léèby, pøípadnì odmítnout léèbu.
2. Smìøování k dobru (beneficence) - vykonávání èinnosti pøínosné pro pacienta, konání vdy v jeho zájmu a ku prospìchu, cílem je obnovení pøedchozího zdravotního stavu nebo jeho zlepení.
3. Nepokozování (non maleficience) - vystøíhat se jakéhokoliv pokození pacienta, neukodit jeho zdraví a stavu - primum
non nocere. Vyhýbat se postupùm, které by mohly mít negativní
dopad a kdy pøípadný neádoucí efekt èi riziko pro nemocného
nejsou vyváeny pøínosem zvolené metody èi postupu. Postupy,
které nemohou zmìnit èi ovlivnit nepøíznivou prognózu nejsou
v zájmu nemocného a nemìly by být pouity.
4. Spravedlnost (justice) - zahrnuje poskytování indikované
péèe s rovným pøístupem pro vechny, vyjadøuje zájem spoleènosti na poskytnutí zákonem stanoveného rozsahu péèe obèanùm.
Etika ve vztahu k nemocnému zahrnuje mnoho citlivých otázek, které je tøeba ovìøovat, zkoumat, diskutovat o nich, hledat
zpùsoby øeení.
Patøí k nim nepochybnì i otázka zahájení a ukonèení neodkladné resuscitace. Cíl je stejný jako jiné lékaøské intervence:
záchrana ivota, obnova zdraví, odstranìní pøípadnì zmírnìní utrpení a omezení invalidity.
Dùleité je pøi øeení otázky KPCR respektovat etické principy.
Pøístup k øeení této problematiky je navíc ovlivnìn napøíklad kulturou, výchovou, právními normami. Proto jsou patrné rozdíly v øeení v USA a v Evropì. Zatímco v USA je kladen dùraz na auto-
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nomii pacienta, v Evropì rozhodující úlohu sehrává lékaø. Jeho koneèné rozhodnutí musí být zcela individuální, uèinìno odùvodnìnì
a s empatií v souladu s etickými principy a s postupem lege artis .
Na základì metodického doporuèení Evropské rady pro resuscitaci a Americké spoleènosti kardiologù pro etické otázky
z r.1992 a 2000 jsou stanovena kritéria pro zahájení a nezahájení
KPCR a i pro její ukonèení.
Zahájení KPCR:
- pokud není spolehlivý dùkaz o smrti
- ve vech pøípadech neoèekávané náhlé zástavy srdeèní a zástavy
obìhu, jak v terénu, tak v nemocnici, pokud nejsou známy kontraindikace
Nezahájení KPCR:
- jisté známky smrti
- pøedpoklad bezúèelnosti KPR, kdy nelze oèekávat pøínos a není
v zájmu pacienta - terminální stavy prognosticky beznadìjných
onemocnìní
- pøípady, kdy je zachránce vystaven významnému riziku fyzického pokození (v PNP)
- traumatické zástavy pøi dlouhé reakèní latenci
- pokud je k dispozici dokumentace nebo jiné indicie, e KPR není indikována - není v zájmu pacienta, èi si ji nepøeje (respektování svobodného kompetentního rozhodnutí pacienta - princip autonomie)
Pokud pacient odmítá urèité postupy, vèetnì KPR, mùe to dát
na vìdomí ve formì prospektivních pokynù nebo ivotní vùle. To
je moné napøíklad v USA, kde jsou vytvoøeny legislativní podmínky, v ÈR zatím tomu tak není.
Prospektivní pokyny (advance directives) slouí k tomu, aby
kompetentní pacient pøedem urèil, které výkony a postupy by odmítl èi pøijal v situaci, v ní by schopnost rozhodovat o poskytované péèi ztratil. Zahrnují rozhovory, písemné pokyny, vyjádøení
ivotní vùle a trvalé zmocnìní zástupce (nejèastìji pøíbuzný, pøítel) pro zdravotní péèi.
ivotní vùle (living will) je pøesvìdèivým dùkazem o pøání pacienta a ve vìtinì státù je právnì závazná a vymahatelná.
Prospektivní pokyny pacienta o neresuscitování (DNR-do not
resuscitate, ne-KPCR, popø. DNAR - do not attempt resuscitation). Týká se pøevánì hospitalizovaných pacientù.
Toto rozhodnutí opìt pøedpokládá pøedcházející diskuze s pacientem. Lékaøi èasto váhají, mají obavy z traumatizace a úzkosti pacientù, týká se chorob s nepøíznivou prognózou. Rozhodnutí
neznamená, e nebude pokraèovat oetøovatelská péèe. Je vhodné
informovat nejblií pøíbuzné, pokud pacient ztratil kompetenci
v rozhodování a nejsou k dispozici prospektivní pokyny. U pacientù hospitalizovaných by DNR rozhodnutí mìlo být zaznamenáno písemnì ve zdravotní dokumentaci, pravidelnì pøehodnocováno a upravováno úmìrnì vývoji stavu pacienta. V pøednemocnièní péèi se mohou vyskytnout problémy s identifikací osob s rozhodnutím DNR. Je-li pochybnost o vyjádøení pacienta, KPR by
mìla být zahájena.
V prùzkumu provádìném v Pensylvánii a Ohiu pouze 10% respondentù zaznamenalo pøedcházející diskuzi se svým osobním lékaøem o KPR, prospektivních pokynech a smrti. 48% by rádo diskutovalo se svým lékaøem o tìchto otázkách. Mezi pacienty, kteøí navtívili akutní pøíjem (ED) bìhem 5 let, pouze 14% nìkdy hovoøilo s lékaøi tohoto oddìlení o prospektivních pokynech. Asi
30% respondentù preferovalo jednostranné rozhodnutí lékaøe, bez
vyjádøení pacienta a rodiny o otázkách KPR. Studie ukazuje, e
i v USA jsou zatím rezervy v komunikaci lékaøù s pacienty o tìchto problematických otázkách.
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Ukonèení KPCR:
- obnoven úèinný spontánní obìh a ventilace
- pokud provádìna správnì patøiènou dobu bez obnovy spontánního obìhu a dýchání a pøi vyèerpání vech dostupných rezerv
- pokud pomine její indikace a dále ji lze povaovat za zbyteènou
(zjitìní anamnestických údajù, DNR dokumentace)
- jsou zøejmé spolehlivé pøíznaky smrti
- riziko prostøedí, které zachránce ohrouje, pøípadnì ohroeny ivoty jiných, vyèerpání zachránce, který neschopen pokraèovat v KPR
Rozhodnutí o ukonèení KPR náleí lékaøi nebo v nìkterých zemích mùe být delegováno na jiného èlena týmu neodkladné péèe ve smyslu pøesného znìní místních závazných opatøení.
Mnohé dalí problémy, které vyplývají ze základních bioetických
principù, se objevují v souvislosti s neodkladnou resuscitací.
Napøíklad otázka zbyteènosti (futility) léèby s jejími dvìma hlavními determinantami - délkou a kvalitou ivota. Obecnì platí, e léèba je zbyteèná, pokud nebylo dosaeno cíle. V resuscitaci definice
musí zahrnout malou nadìji na pøeití a následnou kvalitu ivota po
pøípadné úspìné KPCR. Kvalita ivota po KPCR je velmi obtínì
pøedvídatelná, rozhoduje o ní nesèetnì faktorù a ji pøed èi po zástavì obìhu. Navíc její hodnocení mùe být rozdílné lékaøem i pacientem. Urèitého konsensu na bázi hodnot uznávaných spoleèností
by mohlo být dosaeno v diskuzích o této problematice mezi rùznými odborníky, zabývajícími se poskytováním zdravotní péèe, a veøejností. Nezanedbatelné v dnení dobì omezených finanèních zdrojù nejsou ani ekonomické aspekty léèby. Není moné, aby lékaø ve
stresující situaci záchrany lidského ivota uvaoval z dlouhodobého
hlediska o vech tìchto souvislostech.

-
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Rozvoj a intenzívní pokroky v lékaøských vìdách pøináejí do
medicíny a zdravotnictví nové etické problémy. Setkávají se
s nimi prakticky lékaøi vech oborù. Nìkteøí èastìji, jiní v mení míøe. Sporných otázek, kterými se zabývá lékaøská etika, je
velké mnoství a budou se objevovat dalí v souvislosti s rostoucím stupnìm poznání. Dnení technická medicína nemùe
být cílem, nýbr jen prostøedkem pomoci. I pøes nepochybné úspìchy vede k urèitému odlidtìní, kdy se pacient mnohdy ztrácí
mezi rùznými pøístroji. Tyto skuteènosti kladou na lékaøe zvýené nároky. Mìl by být vzdìlán nejen ve své odbornosti, ale i mít
vestranný pøehled v oblastech filosofie, etiky, práva. To platilo
o lékaøích minulosti, kteøí byli vzdìláni také v jiných, zvlátì
humanitních oborech. Zejména filosofie a samozøejmì té etika
jako její integrální souèást tvoøily tradièní pilíøe evropské univerzitní vzdìlanosti.
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Disociační amnézie po hyperventilaci
- neobvyklá kazuistika
MUDR. Eva HERZOVÁ
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Klíèová slova : Disociaèní (konverzní) poruchy, disociaèní a kontinuální amnézie.

Úvod:

Disociaèní neboli konverzní poruchy jsou definovány jako
èásteèná nebo úplná ztráta normální integrace mezi vzpomínkami na minulost, vìdomím vlastní identity, aktuálními pocity
a kontroly tìlesných pohybù. Diagnostika se opírá o obecná
kritéria - nesmí být pøítomny ádné známky somatické poruchy, které by vysvìtlovaly charakteristické pøíznaky disociaèní poruchy, existuje pøesvìdèivá èasová souvislost mezi zaèátkem pøíznakù a stresovými událostmi. Etiologický pùvod tìchto poruch se pøedpokládá psychogenní, døíve klasifikovaný jako konverzní hysterie. V prùbìhu svého trvání mají tendenci
ustupovat po nìkolika týdnech èi mìsících.
Hlavním rysem disociaèní amnézie je ztráta pamìti obvykle
na významné nedávné události, která není zpùsobena organickou duevní poruchou a je pøíli rozsáhlá na to, aby mohla být
vysvìtlena obyèejnou zapomnìtlivostí nebo únavou. Z typù
vybírám pro nai kazuistiku tzv. kontinuální amnézii, kdy
vzniká neschopnost rozvzpomenout se na cokoliv od urèité doby do pøítomnosti. V diferenciální diagnostice musíme pouze
vylouèit organický amnestický syndrom, delirium, intoxikaci
a podobnì.
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Vlastní kazuistika:

35-letá dosud zdravá pacientka po hádce s dcerou zaèíná hyperventilovat, tehdy je volána ZS. Pøi pøíjezdu posádky na místo pacientka leí na lùku, hluboce a rychle ventiluje, ovem
dle informací RZP ne zcela typicky pro hyperventilaci (dýchání je o poznání pomalejí a velmi hluboké v jakémsí vlastním rytmu), pøipomíná spíe typ takzvaného holotropního dýchání. Objevují se i dalí pøíznaky jako stoèení bulbù smìrem
nahoru, porodnická ruka. Po zklidnìní pacientky a uvedení do
plného vìdomí je kardiopulmonálnì vyetøena s fyziologickým
výsledkem. Pøi provìøování orientace pacientka náhle udává
datum kvìten 1997 (pøíhoda je datována 12.7.2000). Tehdy je
na místo zásahu voláno RLP. Pøi vyetøení se ukazuje, e pacientka má na poslední 3 roky naprostou amnézii a vybavuje si
s konkrétními detaily onen kvìtnový den roku 1997. Pamatuje
si naprosto pøesnì, jaké bylo poèasí, jaké mìla na sobì obleèení, drobný hematom na levém pøedloktí po úderu o kuchyòskou linku, smìnu na svém pracoviti atd. Není zcela bez zajímavosti, e v onen vzpomínaný kvìtnový veèer mìla konflikt
se svým manelem a tehdy poprvé hysterický záchvat s hyperventilací. Problematické se zdají dalí tøi roky, nebo bì-
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hem nich dolo k nìkolika významným událostem v ivotì pacientky - jednak se rozvedla se svým tehdejím manelem, který byl pozdìji zavradìn zastøelením (pøi oznámení této tragédie mìla druhý záchvat), pacientka zmìnila zamìstnání, svùj
vzhled (drobná plastická operace), znovu se provdala a nyní se
vrátila z dovolené v Egyptì. Na informace o aktuálním datu
a jejím nynìjím ivotì reaguje s nedùvìrou, úzkostí a pozdìji pláèem. Domnívá se, e jde o jakousi hru a bojí se umístìní
v psychiatrické léèebnì. Ostatní údaje týkající rùzných dat (narození své i dìtí apod.) udává naprosto pøesnì.
Vzhledem k tomu, e moje zkuenosti s obdobnými poruchami jsou minimální-respektive tato byla první, spojila jsem
se telefonicky se slouícím psychiatrem a psychologem
v RIAPSu (Linka dùvìry) a pøípad s nimi konzultovala. Z rozhovoru vyplynulo, e oba aè teoreticky diagnostiku disociaèní
amnézie ovládají, také se s obdobným pøípadem ve své praxi
jetì nesetkali. Nicménì se shodují s mým názorem, e toho
èasu umístìní pacientky v PL Bohnice není ádoucí a mohlo
by jetì prohloubit neurotizaci a ztíit dalí terapii. Ideálním se
zdá jejich zaøízení (ambulantní s moností 24 hod. hospitalizace), v dobì zásahu RLP ale tato forma hospitalizace není moná. Po doporuèení je pacientce aplikován benzodiazepin

-
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(Dormicum 5 mg) a zatím je ponechána v domácím prostøedí.
V ranních hodinách následujícího dne je odeslána do jmenovaného zaøízení v doprovodu manela, doporuèeno také neurologické vyetøení.
Z pozdìjího vyplývá, e na druhý den pøetrvává amnézie, nicménì pacientka ji má pochybnosti o datu, zaèínají se jí vybavovat jakési zcela nesourodé útrky. Zaèíná podstupovat psychoterapii vèetnì hypnózy a stav se pozvolna zaèíná upravovat.
Závìrem chci podotknout, e na ZS hl. m. Prahy obdríme roènì asi 1020 RLP výzev s psychiatrickou indikací a toto byl naprosto ojedinìlý pøípad nejen v naí, ale i v psychiatrické praxi.
Závìr:
Kazuistika pacientky vyetøované pro relativnì vzácnou poruchu
disociaèní amnézie na zcela psychogenním podkladì - po hyperventilaci. Jedná se o psychogenní ochranný mechanismus u disponovaných jedincù. Zajímavostí zùstává, e se jedná o zcela ojedinìlý pøípad v urgentní medicínì, ale i pro psychiatra je tato porucha vzácná.

Literatura:

P. Smolík: Duevní a behaviorální poruchy
Prùvodce klasifikací r. 1996
P.Zvolský a kol.: Speciální psychiatrie r.1998

Komentář psychologa k neobvyklé kazuistice
Mgr. Petr Konopásek, klinický psycholog a psychoterapeut, Praha
Názory na psychogenní hyperventilaci se shodují v tom, e
jde o spontánní, autosanaèní mechanismus organismu, který se
tímto zpùsobem pokouí pøekonat a uvolnit vnitøní, vìdomí nepøístupná napìtí, která jsou uloena v tìle. (Na tomto místì není moné - a ani výe uvedený materiál toto bez znalosti dalích
podrobností z pacientèina ivota neumoòuje - se pokouet
o nìjakou interpretaci vzniku tìchto napìtí u dané pacientky.)
Obsahy lucidního vìdomí, které není moné na vìdomé úrovni
zpracovat, jsou pøedány tìlesným, tedy ménì vìdomým procesùm. Spontánní zpùsob øeení pomocí hyperventilace je výjimeèný, pravdìpodobnì èastìji vede popsaný proces ke vzniku
psychosomatických onemocnìní - zprvu funkèních, bez potvrzeného nálezu, pozdìji ke klinickými vyetøeními potvrzeným
organickým zmìnám.
Holotropní dýchání (HD) vyuívá autosanaèního potenciálu
hyperventilace k práci s tìmito napìtími v kontrolovaných podmínkách - zejména se jedná o tzv. set a setting. Set se dá v tomto kontextu nejlépe pøeloit jako vnitøní nastavení nebo oèekávání, setting zahrnuje vechny vnìjí faktory situace.
Zájemce o HD prochází podrobným teoretickým úvodem, kde
je seznámen s tím, co se mùe v prùbìhu sese odehrát. Tím je
minimalizována jeho obava a podpoøeno pozitivní, na léèení orientované vnitøní nastavení. Souèástí bezpeèného settingu je
zejména vzdìlání a pøíprava tìch, kteøí holotropní dýchání poskytují a fakt, e kadý dýchající je v prùbìhu dýchání provázen osobním prùvodcem (sitter), který proel stejným teoretickým úvodem. Zajitìní výe uvedených faktorù umoní zá-
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jemci o metodu - zpùsobem jakým je schopen - pøedat v prùbìhu procesu HD vìdomou kontrolu nad sebou samým autosanaèním procesùm, o kterých pøedpokládáme, e obsahují potenciál spontánní úzdravy.
Z výe uvedeného je zøejmé, e spontánní hyperventilace, tak
jak se objevila v popsané kazuistice, základní pøedpoklady vhodného setu a bezpeèného settingu nesplòuje. I kdyby teoreticky byl
k obdobnému pøípadu pøivolán lékaø, který proel výcvikem
v HD, nebo alespoò se sám HD zúèastnil, vnitøní nastavení pacienta - neobeznámeného s HD - nebude moné oznaèit za pozitivní.
Dovolím si tedy vyslovit následující doporuèení. Je nezbytnì nutné provést diferenciální diagnózu a odliit psychogenní
hyperventilaci od hyperventilace, která vzniká jako prùvodní
symptom jiného tìlesného onemocnìní (napø. pøi hypertonické dehydrataci). V prvním pøípadì potom nezastavovat hyperventilaci pomocí medikamentù, ale prostøednictvím vytvoøení
vhodného settingu zajistit, aby mohl celý proces probìhnout
bezpeènì a do konce. Z kazuistiky není zøejmé, jestli se pacientka probrala spontánnì, nebo pomocí nìjakého zásahu
zvenèí - není tedy ani jasné, jestli by podpoøení procesu hyperventilace vedlo k vynoøení pacientky do plného vìdomí
ve správném èase a prostoru. Vhodné je nabídnout pøerámcování záitku jako pozitivního, spontánního úzdravného procesu, a v tomto smyslu instruovat zejména rodinné pøísluníky. Na místì je samozøejmì následné doporuèení ke konzultaci s psychologem. Zcela souhlasím s autorkou èlánku, e v tomto pøípadì nebyla vhodná hospitalizace v psychiatrické léèebnì.
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Lékař záchranné služby na místě trestného činu
MUDr. Michal Beran, primář oddělení soudního lékařství, FN Na Bulovce,
MUDr. Alena Lysenková
Chování lékaøe na místì nálezu tìce zranìného nebo mrtvého èlovìka v pøípadì, kdy vznikne podezøení na trestný èin, se musí øídit nìkterými specifickými pravidly. Z nìkolikaleté zkuenosti ze spolupráce s lékaøi záchranných slueb víme, e nìkteøí jsou
v tomto smìru málo informováni. Omlouváme se tìm kolegùm, kteøí ji znají tuto problematiku z naich pøednáek.
Ke zranìnému nebo i mrtvému je volán lékaø záchranné sluby i tehdy, je-li ji na místì pøítomna policie. Samozøejmì je nutné nejprve zjistit, zda nalezený èlovìk jetì ije a je potøebná resuscitace, nebo zda je
ji mrtev. Vdy je základním pravidlem neporuit stopy, které budou potøebné k policejnímu vyetøování.
Je-li nalezený èlovìk v nepøíznivé poloze, která brání øádné prohlídce, je samozøejmì moné tìlo otoèit, uvolnit odìv, pøípadnì jinak upravit pro pøehlednost, ale je vdy nutné pøed takovým zásahem zadokumentovat pùvodní stav.
Dokumentace se obvykle provádí souèasnì dvojím zpùsobem:
a.serií fotografií, které jsou pak s pøísluným popisem souèástí vyetøovacího spisu
b.záznamem videokamerou, kterou je zachycen postup lékaøe pøi prohlídce a zároveò slovní komentáø prohlíejícího lékaøe.
Dokumentaci provádìjí policejní technici. Dokumentace se týká
nejen nálezu na mrtvém, ale i místa, kde byl nalezen, zejména pøedmìtù v okolí tìla, krevních stop apod. Vyetøovatel policie si souèasnì dìlá písemné poznámky. Je tedy zøejmé, e tìchto úkonù se vdy
úèastní vìtí skupina odborníkù, kteøí si nesmìjí navzájem pøekáet
a musí se - vèetnì prohlíejícího lékaøe - øídit pokyny vedoucího skupiny, jím je vdy policista.
Stejnì dùleité, jako zadokumentování nalezených stop, je nezanechat
jiné stopy, které pøímo nesouvisí s okolnostmi èinu. Na to musí dbát
i prohlíející lékaø. Jedná se zejména o moné rozlapání krevních kaluí, pøemisování pøedmìtù v okolí mrtvého pøed jejich dokumentací, odhazování nedopalkù cigaret, pouitých rukavic nebo jiných pomùcek.
První poznatky prohlíejícího lékaøe jsou neocenitelné pro dalí postup, zejména pro vypracování znaleckého posudku. Popis stupnì posmrtné ztuhlosti a rozsah posmrtných skvrn na tìle mrtvého v dobì nálezu mùe významnì pøispìt k urèení doby smrti. Mìøení tìlesné teploty
mrtvého (v rektu) a zjitìní teploty prostøedí, ve kterém se tìlo nachází,
má pro urèení doby smrti velký význam do té doby, ne se teplota tìla

vyrovná s teplotou prostøedí. Víme, e toto vyetøení se ve vìtinì pøípadù neprovádí, pro lékaøe záchranné sluby znamená vìtí èasovou zátì
a policie obvykle není vybavena teplomìrem.
V této souvislosti se opìt zmiòujeme o nìkolika závaných chybách,
se kterými se setkáváme. Pøi uduení ze zakrytí hlavy navleèeným igelitovým sáèkem je témìø vdy u takového zemøelého v Listu o prohlídce
mrtvého uvedena diagnóza uduení bez bliího popisu. Je-li s jistotou
zjitìna smrt a není zapotøebí resuscitovat, je vdy správné zachovat mrtvého k pitvì tak, jak byl nalezen. Pokud je nezbytné igelitový sáèek sejmout, pak je nutno tuto okolnost uvést. Pøi pitvì toti zjistíme známky
duení, ale bez této informace nemùeme objasnit jeho pøíèinu, pøípadnì
mùe dojít k diagnostickému omylu, najde-li se pøi pitvì onemocnìní,
které mùe vysvìtlit duení z vnitøních pøíèin. Zachování podobného postupu je uiteèné i u pøípadù rùzného svázání tìla. Je-li èlovìk ji mrtev,
je chybou úvazy (nìkdy velmi sloité) pøeruit. Zpùsob svázání mùe napomoci správnému závìru, mohl-li se èlovìk zaiva svázat sám (napø. pøi
sexuálních praktikách) a smrt nastala náhodným uduením nebo i z pøirozené pøíèiny, napø. selháním srdce bez souvislosti s tìmito praktikami,
nebo jde-li o trestný èin. Pøeruení krtidla u obìených má být provedeno na stranì protilehlé uzlu. Je-li ji obìený sejmut pøed pøíchodem lékaøe, mìlo by být krdidlo alespoò dodáno s tìlem k pitvì. Velmi hrubou
chybou je sondovat rány, a ji nástrojem, nebo dokonce prstem. Mùe
dojít k pokození okrajù ran i k arteficielním zmìnám v prùbìhu duèejí
ran. Upøímnì varujeme pøed zavádìním pøedmìtù (napø. pejlí) do ran,
pronikajících do tìlesných dutin, ve snaze urèit smìr pùsobícího násilí.
Po prohlídce zemøelého bývá lékaø vyzván, aby se vyjádøil k pøíèinì
smrti. Pokud mùe podle svého nálezu pøíèinu smrti urèit, je to pøínosem
k rychlému vytvoøení základní vyetøovací verze. Není vak chybou, nemùe-li pøíèinu smrti na místì stanovit nebo nenajde-li pøi prohlídce
vechna poranìní. Pøesný nález je pak zjitìn pøi pitvì.
Prohlídkou mrtvého a vypsáním Listu o prohlídce zemøelého úloha
lékaøe na místì konèí. Zajitìní nalezených stop je ji záleitostí policie.

Od poèátku vzniku naeho èasopisu existuje rubrika Diskuze - polemika - názory, vìtinou zùstává nenaplnìna, a to i pøes
obèasné kuloární výhrady k názorùm jednotlivých autorù. Pøes deset let smíme projevovat své názory bez rizika, které bylo dáno
pøedchozí totalitou, málokdo je vak ochoten se svými názory (a kùí?) na trh jít. V èeských krajích bývá zvykem nositele odliného názoru povaovat za nepøítele, za nìkoho, kdo ohrouje nai integritu. Tento nevar je daleko nejsilnìjí brzdou demokracie a tolerance, dokud se nenauèíme vyslechnout a hodnotit argumenty svých názorových odpùrcù, budeme si na diskuzi jen hrát.
Proto dìkuji kadému, kdo se nad pøeètenými a otitìnými øádky zamyslí a jetì navíc sedne a je ochoten napsat, v èem souhlasí a kde má názor jiný.
Jana eblová

Urgentní medicína, urgentní příjem a áblův advokát
MUDr. Jiří Pokorný, Praha
Patøím k tìm, kteøí opakovanì pøispívají do diskuse o urgentních pøíjmech (UP) a urgentní medicínì (UM) v Èeské republice.
Moje publikace vycházely a vycházejí jak z vlastních zkueností
lékaøe pøednemocnièní a nemocnièní neodkladné péèe, tak i z poznatkù a zkueností, publikovaných kolegy ze zemí, kde mají
s UP vìtí tradici. Snaím se upozornit na monost objevení se
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slabích míst v naem systému UM. Mým cílem je, abychom se
pokud mono vyvarovali jak slepých ulièek, kterými ji v jiných
zemích proli, tak i tìch, které nám - dle mého názoru - hrozí.
Jsem pevnì pøesvìdèen o tom, e ná systém UM by mohl být
jedním z nejlepích na svìtì. Hodnì - snad nejvíce - vak záleí na
nás samých, nic nám nespadne do klína samo. Pokud se má vize
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naí vzorové koncepce UM naplnit, èeká nás jetì spousta práce.
Platí zde toté, co u vynikajících sportovcù a vìtiny úspìných
vìdcù: 10% je talent (v naem pøípadì náhoda, astná konstelace,
politicky pøíhodná doba, vhodné osobnosti ) a 90% døiny!
Málokterá publikace mi v poslední dobì udìlala takovou radost, jako èlánek pana øeditele Juljo Hasíka: Urgentní pøíjem
- brána nemocnice - klíè k oboru. Domnívám se, e takováto publikace ji byla velmi potøebná a e posouvá diskusi o UP
- potamo o UM - minimálnì o etá výe. Zøejmì nejsem jediný ètenáø, který nad nìkterými pasáemi èlánku hodnì pøemýlel a kladl si nejednu zvídavou otázku. Na vìtinu otázek není
jednoduchá odpovìï. Na nìkteré z asociovaných otázek dokonce nebudeme odpovídat sami, ale budeme muset diskutovat
s kolegy z jiných oborù, s organizátory zdravotnictví s pøedstaviteli lékaøských fakult. Ne vichni jsou naklonìni oboru UM,
ne vichni budou podporovat mylenku prospìnosti UP.
S vìdomím toho, e vzhledem k mým publikovaným èlánkùm a známým názorùm snad nebudu brán za nepøítele, jsem si
dovolil zahrát na ïáblova advokáta. Advocatus diaboli je instituce právníka pøi Kongregaci pro svatoøeèení katolické církve. Tento advokát musí uvést vechny dùvody proti svatoøeèení. Podobnì i já se budu v následujících pasáích snait
uvádìt relevantní argumenty proti publikovaným tvrzením.
l Entuziasmus a experiment UP by mìl být vystøídán systémem. Otázka zní: jakým. Plnì se hlásím k názoru, e neodkladná péèe by mìla mít systém a mìla by být centrálnì øízena. Po
revoluci jsme vak s velkou slávou vìtinu øídících prvkù centrálního øízení a plánování odstranili jakoto údajný výplod starých èasù. Ve - i ve zdravotnictví - mìl vyøeit trh. Skoro se mi
nechtìlo vìøit, kdy jsem se dozvìdìl, e úspìné aktivity bezpochyby velmi dobøe si stojící firmy Volkswagen jsou realizací
pìtiletého plánu rozvoje spoleènosti. Vìtinì nemocnic je dnes
velmi tìké nìco pøikazovat. Dùleité období pøestavby zdravotnictví nebylo vyuito pro podporu UP. Podle pøevaujícího
názoru nejsou v souèasné dobì ve zdravotnictví dostateèné finanèní prostøedky. Lze direktivnì pøikázat vybudování oddìlení UP bez pøidìlení finanèních prostøedkù nemocnicím? Vìøím,
e existují i osvícení manaeøi, avak i tito budou muset pøi
svých rozhodnutích zvaovat priority. Mezi ty UP rozhodnì
patøit nebudou.
l Urgentní pøíjem je ambulantní oddìlení, které je stavebnì
i provoznì souèástí nemocnice, v kompetenci øeditele Oborová pøíslunost UP k UM Obì tvrzení jsou prezentována jako neoddiskutovatelný fakt. Prvé tvrzení asi diskusi
nevyvolá, druhé ji tak jasné není. Záleí na tom, jak je nastavena prahovost pøíjmu. Pokud se jedná o nízkoprahový pøíjem
typu amerických emergency departments, lze s tvrzením souhlasit. Kolik vak podobných oddìlení v naí zemi funguje?
A polome si jetì dalí otázku: Kolik UP, které jsou dosud
v plánech zdravotnických manaerù, bude po dobudování nízkoprahovým oddìlením amerického typu?
l Vedoucím pracovitì a dìlníkem, který se musí èelem postavit ke kadému problému, je lékaø oboru urgentní medicína Jedná-li se o nemocnièní zaøízení, vybere si øeditel takového primáøe èi vedoucího lékaøe, kterému bude vìøit on èi výbìrová komise a který bude nejlepím dostupným odborníkem
pro daný typ UP. Pro UP ve fakultní nemocnici na Královských
Vinohradech je podle mého nejlepího pøesvìdèení optimálním
éfem anesteziolog - intenzivista. Tìsnì pøed otevøením je UP
ve FTN - a podobnì jako na Vinohradech i zde se bude jednat
o vysokoprahový pøíjem. Plnì chápu anesteziology èi intenzivisty, kteøí nemají dùvod si kromì svého vlastního irokého od-
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borného zábìru pøibírat dalí povinnosti, roziøovat odbornost
a angaovat se na poli, kde hrozí mnoho problémù, z nich ty
medicínské patøí k pøíjemnìjím. Domnívám se, e by odborná
spoleènost UM a medicíny katastrof mìla pøi úvahách o UP více spolupracovat se spoleènostmi praktických lékaøù. Tato velmi poèetná skupina lékaøù bude s vysokou pravdìpodobností
UP chtít, pokud tyto - kromì jiného - pøevezmou také úkoly
LSPP! Jedná se tedy opravdu o emergency amerického typu.
Na oddìlení s takovouto odbornou náplní mùe být vedoucím pracovitì opravdu lékaø oboru UM. Pøedem domluvená
pravidla spolupráce lékaøe UM, intenzivisty, anesteziologa
a dalích odborníkù, kteøí spoleènì v týmu léèí nejtìí pacienty, jsou koncepèní samozøejmostí!
l
Zajitìní základní péèe o registrované pacienty není úkolem pro státem organizovanou LSPP, ale povinností praktických
lékaøù Tento názor je pøedloen jako opakovanì publikovaný
a zdùvodnìný. Ïáblùv advokát klade otázku: proè? Proè by nemohli být na UP léèeni i pacienti registrovaní u praktických lékaøù. Proè ponechávat UP jen pro ty, kteøí nemohou být oetøeni z dùvodù odborných, provozních nebo ekonomických.
Proè nezøídit pøi UP ordinaci, která by nahradila dnení LSPP?
V dalí diskusi je moné se bavit o tom, zdali by tento lékaø
mohl ze své ordinace zajiovat návtìvní slubu (byl by zastupitelný lékaøem oboru UM), nebo zdali v nìkterých aglomeracích nezajistit návtìvní slubu vyèlenìným lékaøem záchranné
sluby. V dnení moderní medicínì jde kromì jiného hlavnì
o èas, a to i u stavù, kde jsme pøed nìkolika lety nemìli dùvod
pøíli spìchat (cévní pøíhody mozkové ). Pokud budou praktiètí lékaøi provozovat to, co se dnes nazývá LSPP, v nemocnicích na ambulancích UP, bude to jen ku prospìchu pacientù, nebo v pøípadì akutního stavu je specializovaná pomoc dostupná v øádu desítek vteøin. Nechci rozhodnì sniovat dùleitost
peèlivého anamnestického a fyzikálního vyetøení pacientù,
nicménì v moderní medicínì se ji s tìmito metodami naich
pøedchùdcù nevystaèí. Tedy nejen lékaø oboru UM, ale i praktický lékaø, participující na práci UP, bude mít monost kvalitní a rychlé laboratorní diagnostiky (vèetnì point-of-care testing) a monost indikovat metody zobrazovací. Bude mít tedy
více informací pro svá rozhodnutí, která se v poslední dobì stávají stále èastìjí náplní stíností a velmi nepøíjemných soudních sporù. Bude ekonomiètìjí vyuití pøístrojù, bude vìtí
komfort pro lékaøe i pacienty. Moná by se dalo spoèítat, kolik
lidských ivotù by pøi této organizaci mohlo být zachránìno.
Ekonomové by mohli spoèítat, kolik penìz by se dalo uetøit (ekonomové dokáí vyèíslit prùmìrnou hodnotu ztraceného
lidského ivota!). V neposlední øadì budou mít praktiètí lékaøi
více volna, pohotovostní sluby se lépe obsadí, vedoucí oddìlení si bude moci do slueb vybírat lékaøe kvalitnìjí. Proè organizovat jakousi návtìvní pseudo-LSPP pro spádovou oblast
nìkolika tisíc pacientù, kdy jeden lékaø ve slubì mùe poskytnout péèi podstatnì vìtímu mnoství obyvatel?
Zamysleme se prosím nad touto moností døíve ne zaèneme
praktické lékaøe nutit do koncepèních kotrmelcù. Poloil si nìkdo z navrhovatelù nové organizace otázku, jak asi bude vypadat odborná úroveò zdravotní péèe, pokud se v regionu napø. se
4 praktickými lékaøi budou støídat ve slubì 2 lékaøi poté, co jeden kolega odjede na dovolenou a druhý onemocní (2 lékaøi odjedou na dovolenou)? Nechtìl bych, aby mne ani kohokoliv
z mých blízkých oetøoval lékaø, který ji øadu týdnù slouí
kadý druhý èi tøetí den a kromì toho pøes den pracuje ve své
ordinaci. Ji slyím námitky, e si tedy dovolenou praktiètí lékaøi v létì brát nebudou. Odpovídám: a proè by si nemìli vybírat dovolenou v létì? Kdo se jim postará o dìti? A proè by nemìli trávit volný èas s vlastní rodinou?
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l Nejvíce otázek a pøipomínek má ïáblùv advokát zøejmì k náplni
práce lékaøe na oddìlení UP. Lékaø poskytuje resuscitaèní péèi, ovládá vechny s ní související invazivní techniky, provádí EKG diagnostiku, oetøuje asthmatiky, diagnostikuje akutní bøicha, léèí koliky,
provádí suturu ran a bìné repozice, pøikládá sádrové obvazy, extrahuje cizí tìlesa z oka, provádí paracentézy Vyetøuje pacienty s teplotami, pøedepisuje ATB na angíny. Øeí deliria a abstinenèní stavy
závislých pacientù a musí být pøipraven pomoci tìm, kteøí nemají
svého psychiatra Lékaø UM mùe sám indikovat PTCA, nebo provádìt trombolytickou léèbu u infarktu myokardu. Chirurgovi se pøedává pacient urèený a pøipravený k operaci, rozhodnì ho nelze volat
k oetøení sutury nebo pro punkci hemartrosu kolena Oèní lékaø se
pøivolá k perforujícímu poranìní bulbu, ale v ádném pøípadì ho nelze obtìovat extrakcí øasy uvízlé ve spojivkovém vaku. Jistì lze
souhlasit s tím, e extrakci øasy nemusí provádìt oftalmolog, s ostatní publikovanou náplní práce to ji tak jednoznaèné není. Ovládat invazívní techniky související s KPR rozhodnì není úkol jednoduchý.
Punkce artérií, a to po resuscitaci, kdy je tepna èasto velmi patnì
hmatná, rychlé punkce centrálních il, zavádìní katétrù do plicnice.
Komplikace mohou být smrtelné. Nejde vak jen o zavedení, ale i o
vyhodnocení nálezù a úpravu léèby podle namìøených hodnot.
Nemohu ne nevzpomenout na metodu podstatnì jednoduí, a tou je
pulsní oxymetrie. Je mimo jakoukoliv pochybnost, e její zavedení
zlepilo bezpeènost pacientù pøi anestéziích i na oddìleních neodkladné péèe. Nicménì vzpomeòme také na to, kolik obtínì zaintubovatelných pacientù bylo ménì zkuenými lékaøi pokozeno tím, e
si neuvìdomili urèitou setrvaènost, kdy i po správné intubaci chvíli trvá, ne klesající hodnoty Sp02 zaènou stoupat. Ménì zkuení opakovanì i dobøe a obtínì zavedenou tracheální rourku zdìenì vytahovali, nebo patnì vyhodnotili namìøené hodnoty! Budou lékaøi
oboru UM dostateènì erudovaní pøi rùzných zpùsobech umìlé ventilace plicní, která s resuscitaèní péèí bezprostøednì souvisí? Zvládnou
intubaci pacientù s obtínými anatomickými pomìry v oblasti dutiny
ústní a krku?
Budou ovládat výivu pacientù, kdy doba od onemocnìní do
zahájení napø. enterální výivy se stále zkracuje? Velmi tenkým
ledem je oblast diagnostiky akutního bøicha, a to leckdy i pro
zkueného chirurga. Snad nejlepím pøípadem je onemocnìní
slovenského prezidenta v minulém roce, kdy záludnost stavu
podcenili i speciálnì vybíraní odborníci. Koliky nemusí samozøejmì léèit oborový specialista, ale dùleité je poznat, zda se
pod kolikou neskrývá stav, který je nutno øeit operací èi instrumentálním zákrokem. Z tìchto dùvodù si ïáblùv advokát vùbec
nedovede pøedstavit (a ïábelsky se klebí pøi pouhé pøedstavì!),
aby lékaø UP pøedal chirurgovi pacienta ji pøipraveného k operaci - tedy pouze k technické stránce øeení domnìlého onemocnìní. Chirurg by nevyetøoval, nediagnostikoval, neurèoval indikaci ani timing operace. Co kdyby dolo ke zbyteèné operaci a operaèní prùbìh skonèil nejzávanìjí komplikací - exitem?
Sutury ran malé chirurgie jsou zøejmì oblastí, kde se èást lékaøù UM bude moci uplatnit, avak s vìdomím, e nejdùleitìjí
není jenom ránu zaít, ale hlavnì rozpoznat, e se nejedná o
pøeøíznuté lachy, nervy, nebo o pokozené cévy. Stále více se
dostává do popøedí i estetická stránka sutury. Lze oèekávat nárùst stíností na provedení klasického ebøíku a oklivou jizvu. Jednoduché to není ani s repozicemi. Znám velmi málo lékaøù UM, od nich bych si nechal reponovat zlomeninu: jedná
se vdy o lékaøe, kteøí se k UM dostali pøes svoji základní odbornost v chirurgii. Samostatnou otázkou je to, co by mìl lékaø
UP zvládat z oblasti akutní psychiatrie. Zøejmì jetì plnì netuíme, co znamená rozhodnutí Ústavního soudu z nedávné doby
pro léèbu akutních psychiatrických stavù v pøednemocnièní
sloce. Zde se budou muset pøesnì vyjádøit a pomoci nám právníci, zabývající se medicínskou problematikou. Forenzní problémy dnes hrozí takøka vude. Léèil jsem i ohledával pacienty,
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kteøí byli dle názoru erudovaných a atestovaných odborníkù due schopni opustit léèebnu na propustku. Vím o vradì, kterou
spáchal psychiatrický pacient, proputìný z léèebny. Opravdu si
do tohoto oboru troufneme?
l
Pro øeditele nemocnice budou investice do UP smysluplné a tehdy, kdy nahradí provoz stávajících ambulancí a v duchu nového zákoníku práce zároveò umoní èásteènou redukci
ústavních pohotovostních slueb. S vìdomím výe uvedených rizik se nabízí otázka, zdali by nebylo vhodnìjí oborové ambulance s odborníky zachovat, ale soustøedit akutní ambulance do oblasti UP (centrálního pøíjmu). V Èeské republice se modelu blíí
pracovitì centrálního pøíjmu s ambulantním blokem a s UP v nemocnici v Ostravì-Porubì. K redukci personálu ve slubì mùe
dojít i v tomto pøípadì.

Nejdùleitìjí otázkou je, kde a jak dlouho by se mìl lékaø na
výe uvedenou náplò oboru pøipravovat. Jaké by mìly být osnovy
tohoto pøedmìtu? Domnívám se, e by nám nestaèilo ani tìch 200
hodin, které spadly do klína polským kolegùm po zruení branné
pøípravy. V Èeské republice se UM na fakulty sice ji dostala, ale
stále spíe okrajovì. Nìkde trochu splývá s první pomocí.
Diskutovat se dá samozøejmì o vem, ale nejdøív musíme uvaovat o vzdìlávání a získání potøebné zruènosti a zvládnutí èásti invazivních výkonù. Pokud by mìl mít lékaø takto iroké zamìøení,
nestaèila by samozøejmì pøíprava pregraduální, ale asi by muselo
dojít i ke zmìnì postgraduální. Je èas si poloit otázku, zdali by
v tomto pøípadì UM nemohla být nikoliv oborem nástavbovým,
ale základním.
Jedna z velmi hezkých definic oboru UM pochází od MUDr. Hasíka. UM je obor, který zvládá akutní stavy napøíè rùznými medicínskými obory vèetnì medicíny katastrof. UM nejde pøíli do hloubky,
ale o to je irí a zajímavìjí. Bojím se, abychom si do svého oboru
nenaloili takové bøímì odbornosti, e bychom jej ji nemohli zvládnout. Dìlali bychom tedy skoro vechno, ale velmi povrchnì a prakticky nic bychom neumìli opravdu poøádnì.
V pøedloeném èlánku je ïáblovým advokátem prezentována
øada otázek. Nìkde jsou uvedeny i moné odpovìdi na nìkteré
z nich. Jsou znovu otevøeny i otázky, které jsou domnìle ji uzavøené. Pokud nás tento èlánek pøimìje k opìtnému zamylení nejen nad oddìleními urgentních pøíjmù a nad náplní práce lékaøù
tohoto oboru, potamo nad celým oborem urgentní medicína
a medicína katastrof, pak splnil svùj úèel.
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Rallye Rejvíz 2001

Zajistit sluneèné poèasí na dobu konání letoní RR 2001 bylo
asi pro poøadatele o nìco nároènìjí, ne vloni, ale i to se zdaøilo.
Samotná soutì, slavící letos pùlkulaté páté výroèí existence, doznala oproti loòskému roèníku nìkterých zmìn a rozhodnì ku
svému prospìchu. Hektická atmosféra minulého roku, k ní jistì
pøispìlo ojedinìlé cvièení hromadného netìstí Vidnava 2000, se
v letoním roce zklidnila, navrátila do kamarádských dob prvních soutìí, ani by vak utrpìla odborná kvalita soutìních úkolù. Naopak - jednotlivá zadání byla jasnì definována, bez moností rùzných výkladù øeení. Ke komornosti a pøehlednosti pøispìl i pøepracovaný harmonogram soutìe, kdy v pátek ráno startovaly posádky postupnì do tøí denních etap, v noci pak absolvovaly dvì etapy noèní a na odpoèinek pak úèastníci mìli celé sobotní dopoledne.

Ètvrtek 24. kvìtna 2001

Den pøed soutìí zaèal program semináøem, vìnovaným nejproblematiètìjím úkolùm loòského roèníku. Rozbor a diskuze
autorù úloh s úèastníky a pozorovateli je velmi pøínosná, umoòuje zpìtnou vazbu obou (doufejme opimisticky, e ne znepøátelených) táborù. Náplní dvouhodinového semináøe byly úkoly
Stan (kardiopulmonální resuscitace), Seník (otevøená zlomenina bérce u matky, inhalaèní postiení dítìte a zkolabovaný hasiè) a Vidnava 2000 (hromadné netìstí) - vzhledem k tomu, e
autoøi své rozbory ji v naem
èasopise publikovali, doplním
pouze nìkolik poznámek. Pøi
KPR pøi komorové fibrilaci
v loòském roce intubovalo pøed
provedením defibrilace 10 z 25
posádek, vìtinou byla pouita
vzestupná øada energie, ze 44
posádek byly tøi defibibrilace
(odpovídá obecnì platným protokolùm o KPR) provedeny
v limitu u 75% soutìících.
Nejzávanìjkí chybou byla defibrilace sinusového rytmu tøemi posádkami. Farmakoterapie
nebyla souèástí hodnocení.
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V komentáøi primáø MUDr. Ticháèek za spoleènost UM a MK
zdùraznil nutnost opakovaných nácvikù postupù KPR celými posádkami a varoval pøed podceòováním drillu ze strany zejména lékaøù.
Ideálními trenaery pro tento nácvik jsou sofistikované modely,
schopné simulace nejrùznìjích situací a zároveò schopné vyhodnocení úspìnosti provádìných postupù, limitem jejich rozíøení je samozøejmì jejich cena. MUDr. Ticháèek se pak struènì zmínil o novinkách v KPR z roku 2000 - byly opakovanì publikovány (ZdN,
A+NP, pøehled jetì vyjde v Referátových výbìrech 1-2/2001).
Seznámení se stavem urgentní medicíny v Polsku pøednesl
prof. Juliusz Jakubaszko. Samostatnou specializaci mají nai sousedé dva roky, postupnì budují urgentní pøíjmy, které náplní èinnosti odpovídají ED v anglo-americké oblasti, druhou èást náplnì
oboru tvoøí výjezdové týmy záchranných slueb. V Polsku se tedy vydali cestou syntézy modelu s lékaøem v terénu a zároveò
s lékaøem v bránì nemocnice. Katedry urgentní medicíny byly
zaloeny i na vech lékaøských fakultách v Polsku, stejnì jako
v Èechách vznikla i odborná spoleènost. Plánují, e do roku 2006
by mìli v oblasti urgentní medicíny pracovat ji pouze specialisté.
Dále následoval rozbor úkolu Seník, MUDr. Klime zdùraznil
hodnocená kritéria: 1. bezpeènost (postavení vozu vzhledem
k poáru, komunikace s velitelem zásahu, pouití osobních
ochranných pomùcek), 2. oetøení otevøené fraktury bérce zejména z hlediska analgezie pøed imobilizací a manipulací, 3. oetøení
inhalaèního traumatu, 4. zaregistrování dalího pacienta zkolabovaného hasièe a rozbor
moných uvádìných diagnóz.
Závìry autora byly publikovány v UM èíslo 3/2000.
Jednoznaènì nejslabím momentem oetøení bylo zvládnutí inhalaèního traumatu dítìte nìkteré z chyb by mìly v realitì závané dùsledky. K pøednesení koreferátu proto MUDr. Klime pozval MUDr. Jaroslavu
Jandovou z kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské
Vinohrady, která se léta zabývá
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vekerou problematikou, související s intenzivní péèí pøi popáleninách a souvisejících traumatech, autorka redakci svoji pøednáku poskytla k otitìní. Komentáø se zdùraznìním nejdùleitìjích
zásad léèby popálenin (podání kyslíku, doplnìní ztrát tekutin, analgezie, místní oetøení) opìt shrnul primáø MUDr. Ticháèek.
Posledním rozebíraným úkolem bylo nesoutìní cvièení Jeøáb,
rozbor jsme uveøejnili té v UM èíslo 3/2000. MUDr. Chocholou
pouil nákres celé situace k vysvìtlení dìjù, zdùraznil obtíný pøechod posádek z individuálního pøístupu k pacientovi na postupy
medicíny katastrof. Aby se úkol nezvrhl zcela neøízenì, byly první
tøi posádky instruovány.
Vlastní cvièení pøineslo evergreeny z oblasti problémù: otázku
prùchodnosti, respektive jednosmìrnosti pøístupových a odsunových cest, disciplínu posádek, jejich ochotu podøídit se aktuálním
potøebám, vyplývajícím z konkrétní situace, organizaci tøídící práce, zahlcení radiokomunikaèních prostøedkù. Nìkdy se vyskytla
pøíli agresivní léèba, která by moná byla oddùvodnitelná v pøípadì individuálního výskytu daného typu poranìní, ale v situaci
hromadného netìstí se stává kontraproduktivní. Svízelná byla
i dokumentace, v ní máme vichni jistì velké rezervy, neexistující viditelné oznaèení vedoucího lékaøe zásahu èi dozorèího parkovitì velmi komplikují situaci na místì vèetnì vynucování oné
ji zmínìné disciplíny. Primáø Ticháèek, který vloni byl ve funkci
pøijímací nemocnice, zdùraznil to, e pøi tìchto zásazích je vdy
nepomìr zasahujících zdravotníkù a postiených obìtí a tudí je
nutné postupy podøídit tomuto nepomìru. Provedení pouze a jen
toho, co je nezbytnì nutné, pomùe zachránit dalí postiené.

Pátek 25. kvìtna 2001 - Vlastní soutì

V pátek ráno tedy nastal start obou soutìí - národní i mezinárodní. Poøadatelé zvládli èasový harmonogram bezchybnì, a tak
i rozíøený poèet úèastníkù (30 týmù v národní soutìi, tedy pro
týmy v obsazení lékaø, sestra, øidiè, a 22 v mezinárodní èásti, kde
pøítomnost lékaøe nebyla nutná, byla vak moná) zvládli bez
prodlev a skluzù. Figuranti své role hráli snad jetì s vìtí chutí
ne v døívìjích roènících - vak také jejich pièkové výkony byly ocenìny pøi vyhlaování výsledkù.
Na jednom ze stanovi byly paralelnì vedle sebe úkoly
Kardiak a Matlák.
Zadání prvního: dva pánové v nejlepích letech si vyrazili na
houby, jednoho z nich (hrál pan primáø Lutonský) postihne krátká stenokardie, po pouití nitrátu ustoupí jetì pøed pøíjezdem záchranné sluby. Záchranná sluba zaèíná vyetøovat, léèit, k dispozici je i 12tisvoddové EKG (bez loiskových zmìn), zvrat úlohy nastává v momentu, kdy posádka chce pacienta transportovat
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do nemocnice a pacient slunì, ale velmi, velmi rezolutnì odmítá. Dle rozhodèího soutìe MUDr. J. Vosátky z Mladé Boleslavi
mìlo pøemlouvání rùznou formu, od mírného otcovsky/mateøského pøes naléhavìjí pøesvìdèování (v nìkterých pøípadech podpoøeného i farmakologicky) a po nekompromisní únos do sanitního vozu na druhém pólu pøesvìdèovacího spektra. O nìkolik metrù dále byl ve zdaøilém slumu pohozen neménì zdaøilý mladistvý
toxikoman, jemu byly pro vìtí vìrohodnost pøed pøíjezdem kadé posádky (mezinárodní soutìe) rozkapávány zornièky
Pilcarpinem. Legenda k úkolu znìla: Na odlehlém místì leí mladý mu v bezvìdomí. Cílem bylo urèit diagnózu, podat antidotum, kyslík, oetøit rozklebenou krvácející ránu na ruce s ohledem na bezpeènost posádky vzhledem k moné nákaze.
Po pøesunu do idylického prostøedí horských pastvin a jízdáren se dostáváme k úlohám nazvaným Ranè. Týmy z mezinárodní soutìe oetøují dìvèe, kopnuté konìm do bøicha, mají za
úkol stanovit diagnózu tupého poranìní s krvácením do dutiny
bøiní s rozvíjejícím se okem a adekvátnì toto zranìní v pøednemocnièní péèi oetøit. Prvním hodnoceným úkolem je samozøejmì zajitìní zvíøecího agresora. To musí i úèastníci národní soutìe - ve druhé ohradì kvílí mladík, kopnutý konìm do
rozkroku. Soutìící by mìli podat analgezii co nejdøíve, vyetøení provést etrnì a s ohledem na stud pacienta, mìli diagnostikovat i zlomeninu symfýzy.
Za názvem úlohy Mluvící pták (pokud by dámy mìly nìjaké pøipomínky, figurant z národní úlohy Ranè - viz výe jim mùe pøipomenout, e ani muská forma existence není
bez úskalí) se skrývala kardiopulmonální resuscitace. Urèit
pøíèinu zástavy bylo letos obtínìjí - z anamnézy se dalo soudit na masivní plicní embolii - pøesto hlavní rozhodèí resusci-
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taèních úkolù MUDr. M. Pokorná mohla na závìreèném semináøi s potìením zkonstatovat více ne 90% diagnostickou úspìnost. A nejen to - letos stihly vechny posádky provést v limitu ètyø minut tøi defibrilace podle protokolu, znamená to tedy, se se v nácviku KPR pohnuly ledy a vìdomí - asi nejvíce lékaøù. Nadstandardním potìením pak bylo sledování hereckých
kreací manelky Frantika Laerdala, vrhající se na svého gumového chotì vìtinou pøesnì v momentu, kdy se posádka chystala provést výboj, a neúnavnì po celou dobu plnìní úkolu vynalézavì rozptylující pozornost záchranáøù. Národní posádky
resuscitovaly ve dne, pro mezinárodní to byl noèní úkol.
V úloze Dlouhán byl èasový harnmonogram opaèný. Situace:
auto versus strom, dvì obìti, cílem je provést tøídìní (spolujezdec
je mrtvý), øidiè pøi vìdomí, se známkami traumatu páteøe a míchy,
posádka ho má oetøit a etrnì bez pomoci hasièù vyprostit z vozidla. Limit osm minut.
Noèní úkol, který mnohdy rozhodl o poøadí v soutìi, byla
Hromádka. Místa dìje byla pro obì èásti soutìe (z dùvodù
utajení výstøelù) odliná, kulisy opìt ponìkud straidelné.
Výzva: rvaèka v restauraci Na místì je pøedchozí vyslaná sanita, na volání se nikdo neozývá, po pøíjezdu druhé - tedy soutìní - posádky je ticho, pøeruované jen obèasným sténáním
kolegy záchranáøe z posádky první, nezvìstné. Jakmile posádka vystoupí z vozu a pøekroèí první demarkaèní èáru, ozve se
støelba. Pokud posádka pokraèuje dál (k zónì smrti), je zastøelena a má na kontì nula bodù. Heslem tohoto úkolu je
Mrtvý záchranáø nikomu nepomùe - tato prostinká vìta není sobectvím, ale pravdou, kterou musíme mít vichni pøi své
práci na pamìti, jízdou k pacientovi poèínaje, podobnì vyhro-
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cenými situacemi konèe. Ostatnì Dr. Muro hovoøil pozdìji
o tom, e díky vzrùstajícímu poètu napadení museli v Buenos
Aires postupy pro pøípad agrese vùèi personálu zabudovat do
protokolù (èelili jim a 3 x do týdne).
Za velice pøínosnou pro vechny zúèastnìné povauji i debatu
k jednotlivým úkolùm, která probìhla v podveèer druhého dne
pøed slavnostním vyhláením výsledkù na Bohemì. (Vyhláení
prvních tøí míst v obou soutìích se odehrálo ji odpoledne na námìstí v Jeseníku, neménì slavnostnì zaplaveném sanitními vozy
a èervenými uniformami). Soutìící si pøi rozboru ujasní, co udìlali dobøe a kde chybovali, ale i rozhodèí v debatì face to face
mohou najít sporná místa øeení. Nicménì letoní úlohy byly
z hlediska rùzných výkladù asi nejodolnìjí a nejkonzistentnìjí
za celou dobu trvání soutìe - zadání byla jasná, a tudí i hodnocení jednotlivých posádek se mìlo o co opøít. Dùraz je kladen èím
dál víc na celkové øeení zadané situace, nejde tedy jen o farmakoterapii pøípadnì dalí léèebná oetøení, by jakkoliv
samostatrnì dùleitá. Tato tendence ke komplexnímu pojetí je
cenná, taková je podstata práce na záchranné slubì.
Veèerní vyhláení výsledkù bylo pak u jen hezkým zakonèením dobøe naèatého dne (dnù). O zaslouených Oskarech jsem se
ji zmiòovala, jak pan primáø Lutonský, asertivnì dìkující za péèi a odmítající odvoz, tak Romana Veteèková z Prahy zaslouí
ocenìní za energii a fantazii, vìnované svým profesionálnì zvládnutým a zejména posádku od posádky se lepícím rolím.
Nemine roèník, aby nìkteré z posádek (v prvním roce pak sami poøadatelé, kteøí tìsnì po skonèení vyjídìli k výbuchu v hale
sanatoria Priesnitz) nezasahovala doopravdy. A tak nejvìtí a nespornì zaslouený- potlesk patøil posádkám Karlových Varù
a Tøebíèe za pøeruení soutìe kvùli reálným zásahùm.
Jana eblová
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Helpíkův pohár 2001
V sobotu 26. kvìtna 2001 se konalo finále tøetího roèníku dìtské záchranáøské soutìe. Stejnì jako hlavní soutì profesionálních týmù i Helpíkùv pohár prochází vývojem, zatím ku svému rozvoji a prospìchu. I poèet zúèastnìných okresù je rok od roku
vyí. kolními koly prolo v roce 2001 pøes tøi tisíce dìtí - a to u není nevýznamná èást desetiletých.
Na ty, co se dostali a do finále v Jeseníku, èekalo v krásném prostøedí parku na trati závodu sedm úkolù, z nich první tøi byly zdravotnické, ostatní provìøily odvahu, kondici a obratnost soutìících.
Prvním úkolem bylo správné provedení základní kardiopulmonální
resuscitace vèetnì zhodnocení základních ivotních funkcí.
Sledovala jsem nìkolik prvních posádek a jejich výkony byly velmi
dobré - leckterý dospìlý (a nìkdy i z øad zdravotníkù) má techniku
KPR horí. Bìhem celého dopoledne si dìti mohly na dvou místech
v parku zkouet nácvik masáe a dýchání na nesoutìních figurínách,
jedna z nich mìla navíc kontrolu úèinnost masáe i dýchání - vytíenost modelù i neúnavnost nadených dìtských zachraòovatelù je jistì nadìjí pro poskytování laické první pomoci v budoucnu.

Dalím zdravotnickým úkolem bylo oetøení hocha s poranìním oka po pádu z kola, pøivolání záchranné sluby a pøedání pacienta zdravotníkùm. Zde ji nìkdy byla problémem dìlba práce
mezi dvouèlenný soutìní tým. Dìti si vìtinou nedokázaly rozdìlit role a mìly tendenci navzájem na sebe èekat a postupovat
spoleènì - v tom pøípadì pak mìly potíe s èasovým limitem úlohy. Také pro nì bylo technicky obtíné zvládnout obvaz hlavy ale ruku na srdce: kdo
z nás doveze ve tøi
v noci na chirurgickou ambulanci pacienta v ebrietì se vzornou Hippokratovou
èepicí?
Tøetí zdravotnický
úkol zvládaly dìti témìø bezchybnì, stabilizovaná poloha jim
vìtí problémy nedìlala. Neménì dùleité
je i vymezení jejího
pouití - tedy ono
bezvìdomí, dýchá,
srdce pracuje...
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Pak ji následovalo prolézání tunelu, na zaèátku s vyprotìním
bezvládného pacienta, pøelezení dvou lan, slaòování pøes øeku
a návrat zpátky na raftu. A bìh do cíle
V parku pak nechybìly balónky, buøty, limonády, loutkové divadlo, slalom na kolech, výstava dìtských kreseb a nejrùznìjí atrakce, jak se na správnou dìtskou pou sluí. Pøesto význam této akce
daleko pøesahuje pouhé jedno zajímavì strávené odpoledne. Kdosi,
kdo pozoroval neúnavnì resuscitující dìti, které se snaily dosáhnout koneènì té správné komprese a správného vdechu do plic gumového pacienta, konstatoval: Ty to u nikdy nezapomenou 
Obèas pøednáívám dospìlým zásady první laické pomoci.
Dospìlí se vak (a na èestné výjimky) v pozornosti, nadení, logice otázek, ale i vùbec v ochotì otázku poloit s dìtmi nemohou
rovnat. Z pøetrpìné pøenáky si nikdo praktické a pouitelné poznatky neodnese - z Helpíka zcela jistì. To je jeden z dùvodù,
proè povauji tuto doprovodnou akci za pøinejmením stejnì významnou jako hlavní soutì. Zachránìných ivotù mùe mít v budoucnosti na svìdomí dokonce více - víme, e to podstatné pro
pøeití postiených se mnohdy odehrává, zatímco my teprve jedeme naimi vybavenými vozy na místo pøíhody.
Jana eblová
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Výsledková listina národní soutěže Rallye Rejvíz 2001
Start
15
23
14
12
18
5
8
9
22
10
20
17
25
13
7
28
3
30
26
1
11
19
21
4
2
16
6
27
24
29

Posádka
ZZS Nemocnice Jablonec n. N.
ZS hl. mìsta Prahy I
ZZS Mìlník
ZZS Mladá Boleslav
ZZS Èeská Lípa
NsP Ivanèice - ZZS
ZZS Tábor
ZZS Vykov
ZS Praha - západ
ZZS Kromìøí
ZZS Prachatice
ZZS Pøíbram
ZZS Bruntál - RLP Krnov
ZZS Frýdek Místek
VÚ 5174 Mìsto Libavá
ÚSZS Liberec
ZZS NsP ilina
ZZS Karviná
ÚSZS Jihlava
ZZS Náchod RLP
Martin
ZZS Pøetice
ZZS Hodonín
RLP ONsP Znojmo
ZZS Nymburk
Stod
ZDZS Bratislava I
OSZS Nový Jièín
- RLP Frentát p. R.
ZDZS Karlovy Vary
OSZZS Uherské Hraditì

D1

D2

Úkoly
D3

N1

N2

1300
1438
1391
1358
1410
1480
1273
1010
1303
1330
1390
1397
1327
1230
1211
1327
824
1151
1300
926
1410
1208
1373
1294
771
809
1262

1285
1296
1168
1221
1178
1292
1185
1260
1239
1105
1253
1312
1119
1015
1256
956
1199
1267
1153
475
1118
826
1240
375
300
1107
905

1345
907
1102
1010
992
650
955
1007
817
800
1203
1119
935
1322
525
841
1148
400
815
1350
746
1312
935
1007
788
655
350

980
820
770
620
785
620
680
930
570
790
570
800
630
520
520
850
790
570
570
848
520
440
170
770
959
420
620

854
900
753
877
658
978
893
766
883
765
377
0
509
432
995
413
386
887
404
516
319
309
371
559
955
671
501

914
841
980

909
1247
550

897
920
610

690
170
670

170
0
412

Vsuvky
Celkem Poøadí
Radar Metyl Mapa Couvání
0
0
-8
0
0
0
0
0
0
0
-14
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
-34
0
0
0

50
50
50
50
50
40
50
50
40
40
30
50
50
40
50
50
40
40
40
40
50
40
20
30
30
50
50

0
25
35
8
41
7
28
30
32
41
34
15
44
41
0
30 5
10
24
24
30
28
31
40
05
30
34
24

40
50
50
40
50
50
50
50
50
50
40
50
50
0
40
0
40
40
50
50
30
40
50
0
50
50
50

5854
5486
5311
5184
5164
5117
5114
5103
4934
4921
4883
4743
4664
4616
4597
4517
4437
4379
4356
4235
4221
4206
4199
4051
3883
3796
3762

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
0
0

50
50
30

41
39
4

40
50
50

3711
3317
3306

28
29
30

Výsledková listina mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz 2001
Start
3
5
16
10
11
1
20
14
7
13
19
25
18
4
2
17
9
8
6
21
15

Posádka
ZDZS Bratislava II
Polsko Krakow I
Kemarok
Bydgoszcz
ZZS Pardubice
ZS Jeseník
Ohio II
ZS hl. mìsta Prahy II
MPS Bratislava
SZ a VZ Praha
Ohio I
Santander
OSZZS Zlín
ZZS Opava
ZZS Náchod RZP
Buenos Aires
Wroclaw
Warszawa
Polsko Krakow II
Pensylvania
ZZS Strakonice

D1

D2

Úkoly
D3

N1

N2

920
985
970
1150
1140
1140
950
965
1015
830
830
750
965
1075
1005
1285
990
870
935
995
680

730
755
633
600
588
1082
796
771
750
510
730
780
738
586
615
700
711
485
505
790
465

1283
1282
1250
1169
1204
719
1239
1065
1305
1070
1017
785
1249
1226
1180
931
1197
1240
844
525
538

1231
1137
1240
1118
1187
1057
1087
1151
1161
1203
1171
1228
1219
1192
1123
1015
1202
1181
1133
1042
1269

1000
910
900
900
800
900
730
725
250
800
680
895
200
210
350
365
150
178
278
215
195

Vsuvky
Celkem Poøadí
Radar Metyl Mapa Couvání
0
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
-4
-6
-3
0
0
-1
0
0
-5
0
1

50
50
40
50
50
50
40
50
50
50
30
50
50
50
50
30
50
50
50
40
40

24
15
29
39
33
32
26
36
25
38
37
0
51
49
41
21
14
18
6
27
39

50
40
50
50
50
50
40
40
50
40
40
40
50
50
40
40
50
40
40
50
50

5288
5174
5107
5076
5052
5030
4908
4803
4606
4541
4531
4522
4519
4438
4404
4386
4364
4062
3786
3684
3275

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

