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2. Teroristický útok  Svìtové obchodní centrum
 New York 11.9.2001  Josef torek
Ze zahranièních materiálù zpracoval autor prùbìh nìkolika dnù
po útoku na budovy WTC z hlediska aktivace traumatologického
plánu univerzitní nemocnice NYU Downtown Hospital.
Krizový plán byl uveden do chodu témìø okamitì po útoku na
první budovu, v dobì útoku na druhou budovu byla nemocnice
ve stavu nejvyí pohotovosti a zaèínala pøijímat první závanì
zranìné pacienty (popáleniny, crush sy). Pozdìji bylo nutné zejména tøídìní (za první 4 hodiny asi 320 pacientù, pozdìji spíe
jen zranìní hasièi a záchranáøi  celkem 140). Nastaly i problémy
s pøívodem plynu, páry a s dodávkou elektøiny, nìkolik dalích
dnù pak nemocnice pouívala náhradní zdroj. Nebyl moný kontakt s úøadem starosty mìsta pro krizové øízení, nebo ten se pùvodnì nacházel v jedné z budov WTC. V období po katastrofì byly vysoké nároky kladeny nejen na zdravotnický, ale i na technický personál, který zajioval provoz nemocnice v nouzových podmínkách.
3. Semináø o jednotném evropském èísle tísòového volání
 Ondøej Franìk
Zpráva ze semináøe, který se konal 30.1.2002 a týkal se provozu jednotného evropského èísla tísòového volání, tedy linky
112. Evropská unie poèítá s existencí národních linek. V naich
podmínkách je nutné obsazení operaèních støedisek zdravotnickými pracovníky z dùvodu kvalitního zpracování tísòové výzvy
zdravotnického charakteru. I v ostatních zemích EU i v øadì dalích zemí (vèetnì ÈR) je 112 jako doplòkové k národní tísòovým
èíslùm. Nutné bude vyjasnit mechanismus pøedávání hovorù
z èísla 112 na pøísluná operaèní støediska záchranných slueb
tak, aby nedocházelo k èasovým prodlevám a ke ztrátì informací.
4. Noèní sekundární transporty vrtulníky LZS nemocných
a ranìných v ohroení ivota na specializovaná pracovitì
 Jan Sedlák
V posledních letech se specializovaná péèe z dùvodù odborných, personálních, ale i ekonomických soustøeïuje do vìtích
center, co ve svých dùsledcích klade zvýené nároky i na záchranné sluby, které transport pacientù v kritickém stavu zabezpeèují. V mnoha pøípadech je vhodným transportním prostøedkem
vrtulník letecké záchranné sluby. V noci by staèil mení poèet
pracovi k zabezpeèení letù tam, kde je to technicky moné.
Autor navrhuje moné uspoøádání tak, aby vichni obyvatelé státu mìli srovnatelné podmínky v pøípadì náhlé poruchy zdraví
a rozebírá podmínky noèního provozu letecké záchranné sluby.
5. Esmolol: monosti jeho klinické aplikace v nemocnièní
a pøednemocnièní péèi  Jaroslav Kajzr, Zdenìk Tul,
Miloslav Pleskot
Esmolol je vysoce selektivní betablokátor bez vnitøní sympatomimetické aktivity, a bez alfa blokády, lze jej tedy vyuít i u nemocných s CHOCHBP èi bronchiálním astmatem v anamnéze.
Mezi klinicky ovìøené indikace léèby esmololem patøí akutní koronární syndromy, disekce aorty, blokáda AV uzlu (tachyfibrilace
síní, flutter síní, paroxysmální supraventrikulární tachykardie),
lze jej pouít bìhem kardiochirurgických výkonù, ale i po nich,
v prùbìhu cévních operací a ke sníení operaèního rizika u ne-
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kardiovaskulárních operací u výraznì rizikových pacientù. Autoøi
rozebírají vechny tyto indikace pouití esmololu.
6. Lieèba bolesti v prednemocniènej etape  Oto Masár
Akutní bolest je vìtinou vázaná na definované pokození nebo nemoc a je spojena jednak s psychickými projevy (úzkost),
jednak s projevy aktivace sympatiku (tachykardie, tachypnoe, hypertenze atd.). Kromì analgezie je nutné doplnit i sedaci pacienta, analgosedace patøí mezi základní terapeutické postupy v pøednemocnièní fázi. Autor podává pøehled nejuívanìjích skupin
analgetik a rozebírá jejich pozitivní a negativní stránky.
7. Aspirace  aspiraèní pneumonitis v dìtském vìku
 Jiøí Kobr
V pediatrické intenzivní péèi je problematika aspirace pomìrnì
statisticky významná, pøesto nebývá vèas správnì rozpoznána,
není pak i adekvátnì léèena a hrozí rozvoj respiraèní insuficience
se závaným ohroením postieného.Autor podává pøehled o rizikových skupinách a predisponujících faktorech, rozebírá patofyziologii a mechanismus aspirace, lokální reakci dýchacích cest
a plicního parenchymu. Dále se vìnuje klinickým známkám aspirace, vyetøením, monitorováním a léèbou postieného dítìte.
8. Intoxikace ivoèinými jedy  Jiøí Valenta, Jan imák
Autoøi uvádìjí základní klasifikaci jedovatých hadù, rozebírají
velmi podrobnì jak mechanismus hadího utknutí, tak i souèásti
hadích toxinù a jejich úèinky na organismus. Uvádìjí zásady první pomoci a nespecifické terapie v první fázi po zranìní a zabývají se i dalí postupem v nemocnici. Uvádìjí indikace a rizika
pouití specifické imunoterapie. Dalí èást je vìnována zmiji
obecné, která je jediným jedovatým hadem ijícím ve volné pøírodì v Èeské republice. Zabývají se i ménì èastými poranìními
pavouky, tíry, stonokami a jedovatými ivoèichy pøi akvaristice. Souèástí èlánku je i barevná obrazová dokumentace.
9. Psychologické potøeby pracovníkù v oblasti urgentní
pediatrické péèe  Jana eblová
Autorka zpracovala ze zahranièní literatury závìry konference
vìnované nárokùm, kladeným na personál, který pracuje v oblasti urgentní péèe o dìti. Tato práce je daleko nároènìjí ne ta samá práce s dospìlými, je provázena vysokým poètem stresorù nejen psychologických, ale vyplývajících i ze systému zdravotnictví. Konference se zabývala i monými intervenèními strategiemi
v rámci CISM, co je integrovaný komplexní multikomponentální psychologický pøístup pøi traumatizujících záitcích. Úèastníci
pøijali i doporuèení ohlednì rozvoje programù CISM, výzkumu,
informovanosti poskytovatelù péèe, spolupráce pøi katastrofách.
10. Zásady debriefingu  Krisdean Beattie
Je prokázáno, e po traumatizujících událostech debriefing významnì redukuje hladinu stresu a má velký význam pro vechny
typy pracovníkù v oblasti urgentní péèe. Autorka uvádí krátký
praktický pøehled hlavních zásad debriefingu, popisuje, jak uspoøádat místnost pro debriefing, jak by sezení po traumatizující
události mìlo probíhat, co je dùleité pro osoby, které debriefing
vedou a jaké má sezení jednotlivé fáze.
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2. Terrorist Attack  World Trade Center
 New York 11th September 2001  Josef torek
The first days after the terrorist attack are described here from
the point of view of activation of crisis scenario in the New York
University Downtown Hospital. The traumaplan was activated
immediately after the first attack and during the second attack the
hospital was already admitting the first injured patients (with
burns or with crush syndrom). Later the triage was necessary 
between 9 a.m. and 1 p.m. 320 patients were treated, afterwards
more than 140 injured firefighters and paramedics came to the
hospital. The problems with gas, steam and electrical energy
supply occurred, the hospital had to use reserve sources of energy
for several days. Communication with the office of crisis management was impossible as this office was located in one of the
WTC buildings. Not only nurses and physicians but also technical staff, responsible for operation of the hospital under emergency conditions, had an extreme work-load in the days after terrorist
attack.
3. 112  European Emergency Call Number  Ondøej Franìk
The author presents a review about a meeting from 30th January 2002 dedicated to the problems of European Emergency
Call Number  the line 112. European Union allows the National
Emergency Call Numbers. In the Czech Republic according to
our system of prehospital care it is necessary, that the medical
nurses are taking emergency calls at the dispatch centers of
Emergency Medical Services. In other European countries the line 112 exist in additon to National Emergency Call Numbers.
System of transfer of emergency calls concerning health problems
is to be established so as there will be no lack of information
as well as no time delay of the call.
4. Secondary Transports of Critcally Ill or Injured Patients
by Aeromedical Service During Night  Jan Sedlák
In the last years the specialised care is more often concentrated
into bigger centers as for professional, personal and economical
reasons. This means also more demands for safe transport of these patients by Emergency Medical Services. In many cases the helicopter is an ideal option for this transport. Less than 10 helicopter stations should operate during night time. The author suggests one of the possibilities with four helicopter stations for the
whole Czech Republic so as all inhabitants have equal conditions
in the case of emergency. He also names the conditions of the
night operation of the aeromedical service.
5. Esmolol: Indications in Hospital and Prehospital Care
 Jaroslav Kajzr, Zdenìk Tul, Miloslav Pleskot
Esmolol is a highly selective betablocker without intrinsic sympathomimetic activity and without alphablocking properties, therefore it is posssible to use it also in patients with COPN or bronchial asthma in the case history. Indications for esmolol treatment
are among others: acute coronary syndromes, aortic dissection,
AV block (atrial tachyfibrilation, atrial flutter, paroxysmal supraventricular tachycardia), it is possible to use esmolol during and
after cardiosurgery, vessel surgery and for decreasing the risk of
any surgical operation in cardiovasculary compromised patients.
The authors analyze all these indications for the use of esmolol.
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6. Pain Management in Prehospital Care  Oto Masár
Acute pain is usually connected with defined trauma or illness
and it is associated with psychological symptoms (tension) as
well as with symptoms of sympathetic activation (tachycardia,
hypertension, tachypnoea etc.). Both analgesia and sedation of the
patient are necessary and analgosedation is one af the basic procerdures in prehospital treatment. The author presents a review of
the most used analgetics and discusses their positive and negative
aspects.
7. Aspiration  Aspiration Pneumonitis in Cildren
 Jiøí Kobr
The problems of aspiration are statistically significant in paediatric urgent care, but aspiration is often recognized late and so it
is not adequately treated. Then the respiratory failure endangeres
the patient´s vital functions or even his/her life. The author names
predispositions and risk factors for aspiration, he analyzes pathophysiology and mechanism of aspiration, local reaction of the
airways and pulmonary tissue. Then he presents clinical signs,
examination, monitoring and treatment of the child.
8. Intoxication by Animal Toxins  Jiøí Valenta, Jan imák
The authors present mechanism of venomous snakebites and
classification of venomous snakes, all possible components of
snake toxins and their effects both local and systemic. First aid
and general prehospital therapy in the first phase after injury is
discussed as well as further hospital treatment. Indications and
contraindications for specific imunotherapy are named here. The
next part is dedicated to the only venomous snake living in nature of Czech Republic  Vipera berus. Insect, arachnid, scorpion
bites and injuries by venomous aquaristic animals are presented,
too.
9. Mental Health Needs for Providers of Emergency Medical
Services for Children  Jana eblová
The conference dedicated to mental health needs for providers
of EMS care for children was held by American Psychological
Association in Washington in the year 2000. Main topics of the
conference were the needs for acute psychological support services, identification of especially stressful stressors in this kind of
care, stressors within the health care system. The participant also
tried to find possible intervention strategies, among them the
CISM (Critical Incident Stress Management) model as a complex
multicomponental psychological approach after traumatic incidents is widely accepted. Recommendations about research, about
increase the knowledge about CISM for providers and administrators, cooperation during disasters etc. were accepted at the
conclusion of the conference.
10. Outline for a Stress-debriefing Session
 Krisdean Beattie
Debriefing sessions after stressful incidents have proven to be
valuable to emergency workers of all types and it is possible to reduce stress. Basic rules for a debriefing session are outlined in this
article including physical set-up of the room, number of debriefers, explanation of the rules for the session. The phases of the
session are also described here.
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V poslední době byla oblast urgentní péče a záchranných služeb značně medializována, by ve velmi nepříznivém světle. Události na záchranné službě a pohotovosti v polské Lodži se vymykají představivosti, z tisku jsme se zatím nedozvěděli vyústění případu,
nevíme tedy, zda šlo „jen“ o dohody s pohřebními službami či o aktivní pomáhání na
onen svět. Tisk se samozřejmě investigativně snažil lovit i ve zdejších vodách.
Další ranou naší společné image byl probíhající soud s dvěma bývalými pracovníky
záchranné služby, u soudu se řešily doložené případy krádeže peněz pacientům.
Kde se tyto podoby zla berou v lidech, jejichž náplní práce je pomoc druhému, navíc často v kritickém stavu? Můžeme diskutovat o zpřísnění výběru pracovníků, o psychologických testech, které se mnohde již provádějí (ale které – nejen v záchranných
službách – nemají moc zabránit veškerým excesům do budoucna, jak vidíme z četných
případů). Můžeme také neustále přednášet o etice, avšak dokud se neustanoví jakési
obecné, avšak důsledné povědomí o tom, co je slušné a co už nikoli, jsme podobnými
událostmi, nad jejichž křiklavostí pak udiveně stojíme, ohroženi neustále.
Na odsouzení viditelných a zjevných zel se shodneme všichni a bez problémů, avšak
postřehnout malé a drobné neslušnosti jsme odvykli, nebo spíš jsme si zvykli nad nimi
mávnout rukou. Natož se jim vzepřít . Natož ve svém okolí. Kolektivní podvědomí se desetiletí utvářelo pod heslem „Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu“, a tak mnozí rozeznají zcizení jen ve dvou případech – když se týká jich osobně, a nebo pokud je o řády výše nad
průměrnými příjmy – teprve pak se rozhořčují. Zásadový postoj (pokud se náhodou v české kotlině objeví) je vnímán jako nepochopitelné bláznovství. S důsledností, která by se
týkala i nás samotných, se také setkáme jen zřídka, zvláš když jde o nějakou nevýhodu.
Naučili jsme se nevybočovat, neoponovat hospodským názorům, raději nevidět, a už vůbec nezasahovat. Neviděné jsou pak někdy i případy týrání dětí, domácího násilí, šikany ve školách. Když konečně něco vypluje na povrch, národ pak před obrazovkou večerních zpráv kroutí hlavou…
Avšak dokud se nenaučíme vzdorovat malým zlům v nás i v našem okolí, do té doby
budeme čas od času udiveni a budeme se ptát, jak k tomu mohlo dojít.

Za redakci v dalším ročníku zdraví
Jana Šeblová
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Teroristický útok
Světové obchodní centrum
New York 11.9.2001
MUDr. Josef ŠTOREK, IPVZ, katedra UM a MK,
Vedoucí pracoviště: prof. MUDr. Jiří POKORNÝ, DrSc.
(Provozní ředitel universitní nemocnice NYU Downtown Hospital
v New Yorku podává informaci z první ruky o událostech 11. září)
Michael Rawlings
From´groundzero´.
NYU Downtown Hospital´s engineering director gives first-hand account of Sept.11 Health Facilities Management,
December 2001
(www.healthforum/publ)
Universitní nemocnice NYU Downtown Hospital je umístìna
na Manhattanu pouhých pìt blokù od Svìtového obchodního
centra (dále jen WTC) a byla tedy nucena 11. záøí 2001 øeit
jednu z nejhorích událostí v historii. Útok na WTC a jeho následky, to byla situace, kterou si nikdo z pracovníkù nemocnice
pøedem nedokázal pøedstavit, pøesto nás nae krizové plánování
pøipravilo na její øeení lépe, ne jsme si mysleli.
Nemocnice revidovala svùj krizový plán v lednu 2001, aby
splnila nové standardy Spojené komise pro akreditaci zdravotnických organizací (JCAHO). Pøed událostmi v záøí 2001 jsme provádìli rozsáhlý výcvik podle nového plánu, který je zaloen na
krizovém organizaèním systému Incident Command System
(ICS). Poslední cvièení probìhlo koncem èervence 2001.
Vypuknutí katastrofy
Krátce pøed 9. hodinou, kdy první letadlo narazilo do severní
vìe WTC ( 08.45hod.), vìtina naeho personálu byla jetì na
cestì do práce. Ti, kteøí cestou vidìli tuto destrukci, dorazili do
nemocnice velmi otøeseni. Podobnì mnozí, kteøí ji dorazili, vidìli otøesné události z parkovitì a hlavní dvorany nemocnice.
Okamitì jsme uvedli do chodu ná krizový plán vyhláením
lutého kódu a vytvoøením øídícího centra. Vechen personál se vrátil na svá oddìlení a dostal pøísluné pokyny. Vekeré
plánované ambulantní výkony a výukové programy medikù byly zrueny, podobnì i elektivní chirurgie. Nemocnièní kavárna
byla urychlenì pøipravena na oetøení oèekávaných pacientù.
Brzy po 9. hodinì jsme vypnuli vechna klimatizaèní a ventilaèní zaøízení a uzavøeli vechny vnìjí zvlhèovaèe vzduchu, abychom tyto systémy ochránili pøed dýmem proudícím od WTC.
Personál byl vyzván, aby zavøel vechna okna. Natìstí venku nebylo pøíli horko.
Pøíchod postiených
V dobì napadení druhé vìe WTC (09.03 hod.) byla ji nemocnice v nejvyí pohotovosti a zaèínala pøijímat pacienty se
závanými popáleninami, poranìné rozdrcením (CRUSH)
a inhalací kouøe.
Asi v 10 hodin se první vì (jiní) WTC zøítila (10.05 hod.)
a prach se valil ulicemi smìrem k nemocnici. Nae
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pøedchozí opatøení vak zabránila jeho prùniku do budovy.
Po pádu jiní vìe bylo vechno venku pokryto nìkolikacentimetrovou vrstvou cementového prachu, vèetnì stovek lidí, kteøí hledali úkryt ve dvoranì naí nemocnice. Urèení zamìstnanci se
tam starali o 450 a 500 lidí, kteøí pøili z dolního Manhattanu.
Omývali jim oèi, podávali vodu a poskytli jim masky chránící proti prachu.
Pøíchozí byli rozdìleni do skupin podle bydlitì a kadé skupinì
byl pøidìlen zamìstnanec, který jim pomohl dostat se do bezpeèí.
Ve zmatku pøi pádu vìe se také stalo, e syn byl oddìlen od matky
nebo pacient s Downovým syndromem od svých rodièù. Zamìstnanci nemocnice se o nì starali, dokud rodièe nebyli nalezeni.
Okamitì jsme instalovali vedle ambulancí dekontaminaèní
pøenosné sprchy, aby se lidé mohli omýt od prachu. Sprchy jsou
vybaveny termostatickým mísícím ventilem kvùli teplotì vody.
Pøipravili jsme zde také zdroj medicinálních plynù pro pøípad
potøeby pøívodu vzduchu, nebylo vak nutno jej pouít.
Mezi 9. a 13. hodinou prolo naím tøídìním asi 320 pacientù. Byli rozdìleni do 4 barevnì oznaèených tøídících kategorií:
zelená pro ambulantní oetøení, lutá pro tìká poranìní, èervená pro ivot ohroující stavy a èerná pro zemøelé. Prostory kavárny slouily pro oetøení luté skupiny a hlavní urgentní oddìlení pro èervenou skupinu. Prostory pro výuku medikù a ambulance jsme vyuili pro pacienty s lehkým postiením. Pro péèi
o tyto pacienty bylo rovnì vyuity místnosti novì vybudovaného chirurgického oddìlení.
Pro uvolnìní lùek postieným pøi katastrofì jsme pøeloili nae stávající pacienty do Universitního nemocnièního centra (NYU
Hospital Center). Pacienti, kteøí potøebovali ortopedický chirurgický zákrok, byli pøeloeni na kliniku Hospital for Joint Disease
a tøi pacienty se závanými popáleninami pøevzalo Cornellovo
popáleninové centrum (NY-Cornell Burn Center). Transport byl
proveden pomocí nemocnièního personálu i sanitek.
Provozní problémy
Brzy po pádu druhé (severní) vìe WTC (10.28 hod.) byl pøeruen pøívod plynu a vysokotlaké páry do nemocnice. Navíc
kvùli znaènému odbìru vody pøi haení poárù dolo také k po-
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klesu tlaku vody a mìli jsme obavy z úplného výpadku. Proto dostal personál okamitì pokyn k vytvoøení zásob vody.
Po pádu obou vìí se pùda v okolí nemocnice otøásala a okna
drnèela. Pøestoe to personál znaènì znepokojovalo, péèe o pacienty nebyla naruena.
Kolem 16. hodiny byl pøívod plynu a páry obnoven pøesmìrováním. Pøed zapnutím plynu spoleènost Con Edison, zajiující
tyto sluby, provedla testy, aby nedolo k únikùm. Asi o hodinu
pozdìji se i tlak vody zaèal opìt vracet k normálu, v nemocnici se
mohly vysterilizovat nástroje a opìt tekla horká voda.
Jakmile vak kolabovala po 17. hodinì budova 7 jako
tøetí èást WTC (17.18 hod.), byla v nemocnici pøeruena dodávka elektøiny zajiovaná také spoleèností Con Edison.
Náhradní generátor na naftový pohon, který je urèen pro 24
a 36 hodin provozu, byl okamitì uveden do chodu. Generátor
je umístìn na støee budovy a byl proto pokryt silnou vrstvou
prachu. Abychom zajistili jeho bezchybný chod, personál
v ochranném odìvu se po 4 hodinách støídal v jeho èitìní
a kontrolování.
Potøebovali jsme cisternu s naftou pro dalí pohon generátoru,
nebylo vak v dané situaci bezpeèné pøivézt cisternu do areálu nemocnice. Spoleènost Con Edison se ujala doplòování pohonných
hmot dvakrát dennì a tento úkol provádìla a do pondìlí, kdy byla dodávka proudu definitivnì obnovena.
Spoleènost Con Edison dostala také za úkol instalovat mimo
areál nemocnice dalí náhradní zdroj pro pøípad kolapsu stávajícího generátoru. Bohuel bylo mono instalovat pouze generátor o výkonu 1200 kW, zatímco ná dosavadní náhradní zdroj
mìl výkon 1500 kW. Proto v pøípadì poruchy by nai technici
museli manuálnì spoutìt a ovládat spínaèe, aby udreli zaøízení
v chodu.
Pøívod elektøiny byl pøeruen v celém dolním Manhattanu, nefungovalo ani poulièní osvìtlení. Firma GE Medical Systems dodala pøenosné osvìtlovací zaøízení, které bylo rozmístìno v okolí nemocnice. Dodala a instalovala také mobilní CT zaøízení
s naftovým pohonem, protoe nae jednotka nemohla být napojena na nouzový generátor.
Také nìkterá dalí zaøízení byla bez proudu, jako chladicí zaøízení v márnici nebo 4 lednièky a mraznièky v nemocnièní
kuchyni. Nai technici tedy napojili tato zaøízení pøechodnì na
okolní nouzové elektrické okruhy.
Telefonní spojení bylo pøerueno, take jsme vyuívali sporadicky fungující mobilní telefony a satelitní telefony. Pøi pøerueném telefonním spojení nefungovaly ani kabelové spoje.
Váným problémem celého mìsta byla nemonost kontaktovat úøad starosty mìsta pro krizové øízení. Jeho velící stanovitì bylo umístìno v budovì 7 WTC (Mìstské Centrum
øízení krizových situací), která byla nejprve evakuována a potom se zøítila. Trvalo dva dny, ne bylo ustaveno náhradní
pracovitì úøadu, do té doby byla komunikace velmi obtíná.
Jediným zdrojem informací zvenèí byly bateriové rozhlasové pøijímaèe. Nemohli jsme sledovat mnohé z toho, co sledoval celý svìt. Na druhé stranì jsme byli na rozdíl od jiných
nemocnic uetøeni pozornosti sdìlovacích prostøedkù, protoe
pro ohroení kolapsem okolních budov byl dolní Manhattan
uzavøen.
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Èas pro pomoc domu pro seniory
Podobnì jako jiné nemocnice, i my jsme oèekávali vìtí poèet
postiených, avak po 13. hodinì jsme ji oetøovali pouze záchranáøe, kteøí se poranili pøi vyhledávání obìtí. Tým 20 lékaøù
a chirurgù byl vyslán také na místo katastrofy, ale vrátili se
zpìt do nemocnice, protoe v troskách WTC nebylo bohuel koho oetøovat.
Bìhem záchranných prací bylo v naí nemocnici oetøeno
140 hasièù, policistù a dobrovolných záchranáøù s frakturami,
podvrtnutím, problémy s vyèerpáním a dýchacími potíemi.
Po oetøení se mnozí opìt vrátili hledat pod troskami obìti, které
pøeily.
Nejvíce pyní jsme byli na nai pomoc protìjímu zaøízení pro
seniory Southbridge Tower. V této dvacetipatrovépatrové budovì bydlí mnoho starých lidí, kteøí byli bez pøívodu vody
a proudu odøíznuti v pokojích, protoe výtahy nefungovaly.
Nemocnièní personál jim dodal z naí kuchynì 300 jídel, poskytoval zdravotní péèi a léky.
Pomoc nadøízené organizace Mount Sinai NYU Health
Bìhem katastrofy a také potom jsme se snaili zajistit kvalitu
ovzduí v nemocnici. Byly provádìny prùbìné testy, øídili jsme
se podle doporuèení odborníkù a provádìli èistící práce.
Pomohlo nám také vedení naí nadøízené organizace Mount Sinai
NYU Health.
Ná personál pracoval ve vysokém vytíení 80 hodin a bylo
zøejmé, e potøebuje oddech. Bylo vak potøeba vymìnit asi 25
filtrù u vzduchotechniky, døíve ne technické oddìlení provede
nutné úpravy a umoní opìt pøechod nemocnice na bìný provoz.
Tým 25 mechanikù a elektrikáøù z nemocnic Mount Sinai
Hospital a NYU Medical Center pøiel v sobotu ráno, aby nám pomohl. Provedli preventivní údrbu kadého zaøízení, omyli topné
a chladicí hady, vymìnili vechny filtry, promazali loiska a motory a vymìnili øemeny. Pomohli také naim technikùm pøi dohledu na nouzový generátor.
Mount Sinai NYU Health a spoleènost H.O.Penn Machinery
nám také pomohly zajistit dalí velký generátor, take jsme ná
nouzový generátor mohli vypnout. Pracoval u 4 dny a spoleènost Con Edison upozoròovala, e hrozí poruchy chodu. Jakmile
byl velký generátor (1875 kW) pøivezen, poádali jsme Con
Edison o odpojení nemocnice od malého generátoru. V sobotu pozdì veèer byl pøivezený velký generátor na ulici pøipojen a napájení bylo na nìj z naeho nouzového generátoru na støee pøevedeno. Po jeho plném zatíení pøeel ná nouzový generátor do
chladicího cyklu a byl vypnut. Pracoval nepøetritì více ne
110 hodin. Spoleènost H.O.Penn provedla jeho rychlou preventivní údrbu a chod nemocnice zajioval generátor na ulici a do
pondìlí dopoledne, kdy byla dodávka proudu alespoò provizorním zpùsobem obnovena.
Bez pomoci naí nadøízené organizace a uvedených firem by
trvalo týdny, ne by se podaøilo obnovit v nemocnici bìný
provoz.
O mìsíc pozdìji
Mìsíc po katastrofì nae nemocnice stále silnì pociovala její následky. Pøístup k nemocnici byl blokován policejními zátara-
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sy a Národní gardou, take se personál i pacienti dostávali do budovy jen s obtíemi. Pacienti, kteøí pøijeli autem, byli posíláni
pryè. Stalo se to dokonce i nìkterým zamìstnancùm, které policie nepovaovala za dùleité.
Kabely provizorního pøípoje k síti stále jetì leely na chodnících a telefonní spojení s universitou a úøady také stále nebylo obnoveno.
Bylo vak mono pøijet k nemocnici metrem a zavedli jsme také pro pacienty dopravu auty a malými autobusy z Brooklynu
a Chinatownu.
Stále pociujeme potíe kvùli znaènému poklesu poètu pacientù. Vzniklé ekonomické problémy pùsobí obtíe pøi øízení,
provozu i údrbì naí nemocnice.
Je tøeba zdùraznit, e kadý pracovník technického úseku odvedl vynikající práci, aby zajistil chod nemocnice. Projevili odvahu a oddanost nemocnici, pacientùm i celé spoleènosti.
Závìreèná bilance NY:
ç 2830 mrtvých
ç doposud bylo vydáno 2672 úmrtních listù

–
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ç totonost 158 obìtí není známá
ç mezi mrtvými v NY je zapoèítáno i 157 pasaérù z unesených
letadel
ç z místa komplexu WTC bylo vyklizeno celkem 795 763 tun
trosek, z toho 148 429 tun oceli
ç celkové kody
ç NY  83 mld USD
ç pojiovny  50 mld USD
ç letecké spoleènosti  do 40 mld USD
Washington
ç 125 obìtí, 65 pasaérù a èlenù posádky uneseného letadla
Pensylvánie
ç 44 mrtvých z uneseného letadla
Pøipraveno ve spolupráci
s Informaèním støediskem pro medicínu katastrof
Úrazové nemocnice v Brnì
Ing. Vlasta Neklapilová

Seminář o jednotném evropském čísle
tísňového volání
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP – ÚSZS,
ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz
Ve støedu 30.1.2002 se v Praze seli zástupci témìø vech ÚSZS, MZ, úøadu vlády ÈR, krajských úøadù a dalích institucí na semináøi který si kladl za cíl zpracovat a vyhodnotit známé informace o dalím osudu jednotného evropského èísla tísòového volání 112 (JEÈTV) v ÈR. Z jednání se omluvili zástupci GØ HZS, za HZS se zúèastnili pouze
zástupci praských hasièù.
Dùvodem svolání semináøe byla nejednoznaènost informací, které mají ZZS k dispozici o realizaci nového zpùsobu odbavování volání na tísòové èíslo 112, a zejména to, e podle
nìkterých prohláení by v budoucnu mìlo být JEÈTV jedinou tísòovou linkou v ÈR.
Semináø zorganizoval Odbor krizového øízení Magistrátu
hl.m. Prahy ve spolupráci s ZZS HMP  ÚSZS.
V úvodních pøednákách vystoupil MUDr. Franìk (ZZS
HMP) se shrnutím situace u nás a ve svìtì, s vysvìtlením
pøedností a nedostatkù jednotlivých systémù zpracování tísòového volání. Mj. konstatoval, e z hlediska poadavkù
Evropské unie není tè. ádný dùvod ke zmìnìnì zpùsobu
obsluhy JEÈTV. ÈR nevyhovuje smìrnici EU pouze tím, e
JEÈTV není dostupné z pevných linek. Argumentace tím, e
EU poaduje zruení národních linek, je nepravdivá, naopak
pøísluná smìrnice EU s existencí národních linek výslovnì
poèítá. Dále uvedl, e ZZS pracují ve více ne 95% pøípadù
bez aktivní spolupráce s HZS a øeí èistì zdravotnické problémy. Prùchod tísòového volání univerzálním centrem je
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tedy ve více ne 95% kontraproduktivní, nebo pøi jakémkoliv zpùsobu zpracování vdy znamená zdrení a riziko ztráty
informace. Podle zkueností z hl.m. Prahy je pøíèinou výjezdu RLP (RZP) pouze cca 1/4 vech volání na linku 155 (i zde
je ale nutné urèit kvalitu vyslané pomoci  RLP, RZP, RV,
LZS, DRNR, event. LSPP), ostatní volající vyadují zdravotnické informace, pøípadnì je po vyhodnocení jejich volání pøedáno k realizaci jiným zdravotnickým zaøízením (napø.
LSPP, nemocnice apod.). Toto rozhodování musí provádìt
zdravotník. Byly zhodnoceny rùzné modely zpracování výzvy v pøípadì, e je smìrována na univerzální tísòové èíslo. Pøednáející upozornil na technická rizika jediného místa
pøíjmu tísòových volání (viz poár ústøedny v Praze nebo
znièení mìstského krizového øídícího centra New Yorku pøi
zhroucení budov WTC). Dále zmínil riziko paralýzy vech
tísòových volání, které hrozí pøi existenci jediné tísòové linky v pøípadì excesivního poadavku na jeden druh pomoci
(zatímco v systému více èísel je v takovém pøípadì blokovaná jen jedna sloka).
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K situaci v Evropské unii: JEÈTV je zavedeno ve vech
zemích EU a øadì dalích zemí (vèetnì ÈR), ovem zpravidla jako èíslo doplòkové k NTÈ. Z dostupných informací vyplývá, e více ne 3/4 obyvatel Evropy (bez státù bývalého
SSSR) má k dispozici pøímá národní tísòová èísla na jednotlivé sloky záchranných systémù. Autor nemá informaci
o zemi, která by zruila svá národní tísòová èísla ve prospìch
JEÈTV.
Dále byly v pøednáce prezentovány závìry semináøù EU,
z nich vyplývá, e obsluha JEÈTV se ve vech èlenských
zemích potýká s problémy  zejména je to nedostatek kvalifikovaných a jazykovì vybavených operátorù, (paradoxnì)
koordinace mezi jednotlivými slokami, dramaticky rozdílný
rozsah poskytovaných slueb, legislativní problémy Ani
pøítomnost zdravotníkù pøímo v místì pøíjmu tísòového volání nic neøeí  buï by museli obsluhovat vechny hovory,
nebo je stejnì nutné stanovit mechanizmus postupu pøi pøíjmu zdravotnické tísòové výzvy nezdravotníkem.
Na jeho vystoupení navázal MUDr. Deyl (ÚSZS Ústí nad
Labem) s pøednákou vyjadøující stanovisko odborné spoleènosti UM a MK. Jednoznaènì podpoøil zachování stávajících
tísòových èísel jako prioritních i do budoucna. Konstatoval,
e pøíjem zdravotnického tísòového volání je nyní vyhrazen
SZP a odstoupení od tohoto standardu by v podmínkách ÈR
zøejmì vedlo k prudkému nárùstu poètu poadavkù na výjezd
s rizikem kapacitního kolapsu systému PNP. Odbornost SZP
je nutná jak pøi pøíjmu, tak pøi zpracování tísòové výzvy
a vedení pøípadu.
Prezident ÈLK MUDr. Rath vyjádøil podporu stávajícím
NTÈ, mimo jiné proto, e pøi oèekávaných zmìnách v organizaci LSPP oèekává, e ZOS pøevezmou i funkci koordinátora LSPP ve svém spádovém území. Povauje za naprosto
nezbytné, aby tato linka byla
obsluhována zdravotníkem.
Úèastníci se v diskusi shodli, e situace u nás je zcela nepøehledná a nejsou jisté ani
základní informace  jakým
zpùsobem bude volání na
JEÈTV zpracováno a pøedáváno jednotlivým slokám
IZS. Nìkteré proklamace zástupcù HZS na rùzných fórech bohuel svìdèí o neznalosti problematiky ZZS a nedomylenosti detailù systému. Závaná prohláení nejsou podepøena detailní pøedstavou o fungování systému.
Za nejmení zlo a tudí jediný pøijatelný zpùsob pøijetí
tísòových volání v èeské øeèi
se zdravotnickou problematikou pøicházející na JEÈTV
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povaují úèastníci semináøe okamité propojení hovoru dál
na pøísluné ZOS.
Jak informoval MUDr. Tuèek, øeditel ÚSZS Èeské Budìjovice, plánovaný pilotní projekt v jiních Èechách se doposud nerozbìhl, není známo ani datové rozhraní pro pøípadné
poèítaèové zpracování.
Úèastníci semináøe zastupující ZZS se shodli na tomto
prohláení:
Úèastníci semináøe:
 v ádném pøípadì nezpochybòují nutnost existence JEÈTV
112 jako doplòkového èísla ke stávajícím NTÈ;
 v tomto smyslu podporují její veøejnou prezentaci, vdy se
zdùraznìním významu NTÈ;
 povaují za nepøípustnou prezentaci JEÈTV 112 ve smyslu
konkurence k NTÈ jednotlivých sloek;
 nepovaují za úèelné ruení èi omezování provozu NTÈ, která povaují v podmínkách ÈR i v dlouhodobém horizontu za
prioritní místa obsluhy tísòového volání;
 poadují okamitì pøesmìrovat vechna volání se zdravotnickou problematikou na JEÈTV 112 v èeském jazyce co nejrychlejí monou cestou na NTÈ 155 pøísluného zdravotnického operaèního støediska Zdravotnické záchranné sluby;
 poadují, aby pro pøíjem tísòového volání v cizí øeèi na lince
112 byl na základì jednání Zdravotnické záchranné sluby
a Hasièského záchranného sboru detailnì specifikován zpùsob pøevzetí a pøípadný zpùsob pøenosu dat;
 poadují na vechna dalí jednání o JEÈTV 112 pøizvat zástupce Ministerstva zdravotnictví, odborné spoleènosti
a AZZDS;
Poznámka: na adrese http://www.zzshmp.cz/OS/112/ jsou
uveøejnìny pøednáky z tohoto semináøe, zápis a dalí relevantní informace k problematice JETÈV.
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Noční sekundární transporty vrtulníky letecké
záchranné služby nemocných a raněných
v ohrožení života na specializovaná pracoviště
MUDr. Jan Sedlák, ředitel ÚSZS Jihlava
Ruku v ruce se stoupající hustotou dopravy, zvyováním prùmyslové základny státu a se stoupajícím duevním zatíením jednotlivcù a z toho plynoucími nemocemi moderního vìku stoupla
potøeba vybudování pièkových specializovaných pracovi, která slouí k maximální eliminaci kod zpùsobených tìmito vlivy.
Jedná se zejména o specializovaná traumacentra, kardiologická
centra, metabolické jednotky a podobnì. Právì vznik tìchto center sleduje vedle zlepení celkové úrovnì péèe rovnì úspory
v léèbì tìchto postiení. Je jasné, e takto vybavená centra, jak po
stránce technické tak i personální nemohou být v kadé nemocnici. Proto byla zvolena rozumná cesta a to vybudováním tìchto
center ve velkých nemocnicích. Jednak zde byla tradice a vybavení k této èinnosti (by ji z velké vìtiny technicky zastaralá)
jednak vak postupem let si tato zaøízení vychovala øady specialistù. Je jasné, e doprava nemocných a ranìných, kteøí vyadují
tuto péèi je výraznì lacinìjí, ne provoz tìchto center. Proto povauji tento vývoj za velmi prozíravý a logický. Tento vývoj vak
na druhé stranì pøináí vìtí nároky na záchranné sluby, vzhledem k tomu, e se jedná o zajitìné transporty nemocných a ranìných v ohroení ivota. Take je logické, e transport nemocného na tato pracovitì bude rozhodnì nákladnìjí, a to nejen
vzhledem ke komfortu transportu, rychlosti, technickému vybavení, ale i k personálnímu potenciálu záchranné sluby. Tento
systém pøiblíení postieného specializovanému pracoviti je
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vak po vech stránkách výhodnìjí ne tato pracovitì pøibliovat postienému, nebo náklady, a ji je øeí pozemní nebo letecká záchranná sluba, jsou výraznì nií ne provoz tìchto pièkových zaøízení.
Transporty takto postiených sebou nesou ve velké vìtinì
rychlost spojenou se etrností transportu. Tyto podmínky ideálnì
splòuje letecká záchranná sluba. Není odkázána na kvalitní komunikace naeho státu, letí nejkratím smìrem ke specializovanému pracoviti, nemusí se proplétat dnes ji tak rizikovým provozem, který je právì pøed velkými aglomeracemi, kde se nacházejí tato centra, jetì hustí, take prùjezd sanitního vozidla se pohybuje na hranicích rizika (nìkdy bohuel i kousek za ním).
Rozjídìní, prudké brdìní, prùjezdy zatáèkami, rozbitými komunikacemi po kolejích stav nemocného samozøejmì nezlepí.
Rovnì ani technika (vozy a vybavení) na tom není jinak. Proto
dle mého soudu je nasazení letecké techniky´v tìchto pøípadech
plnì opodstatnìné i ekonomicky výhodné. Bìhem denní doby je
v naem státì 10 støedisek letecké záchranné sluby, která jsou
souèástí ÚSZS, a bez vìtích potíí indikované transporty realizují. Úsporu financí vidím pouze v intensivnìjí komunikaci jednotlivých operaèních støedisek ÚSZS mezi sebou vzhledem
k monosti vytìování posádky obìma smìry (aby sekundární let
byl vytíen pokud mono tam i zpìt). Vzhledem k tomu, e hodnì tìkých dopravních nehod bývá v noci, zvyuje se poèet poa-
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davkù tìchto sekundárních letù, rovnì to týká i závaných interních onemocnìní. Zde vak letecká doprava má ji vyí poadavky na leteckou techniku a tedy i nákladnìjí provoz. Proto je
logické, e v noci tuto slubu by mìlo zajiovat ménì pracovi
LZS ne ve dne. Jedním øeením by bylo, e by nae zemì byla
rozdìlena na ètvrtiny (viz mapka) a tím by dostupnost pro noèní
lety byla pro vechny obèany na území naí republiky stejná.
Jednalo by se o Plzeò, Prahu, Jihlava a Olomouc. Vechna ètyøi
pracovitì mají k této èinnosti jak technické, tak personální pøedpoklady. V souèasné dobì tuto èinnost provozují 3 pracovitì
a jiní èásti státu jsou z tìchto základen hùøe dostupné a nároky
na transporty z této lokality jsou vìtí vzhledem k tomu, e v kraji Vysoèina není traumacentrum ani pracovitì kardiologické.
Zvýené nároky pak umocòuje dálnice D1, která v oblasti
Vysoèiny je zatíená velkou nehodovostí. Rovnì smìrem jiním
a západním je dostupnost z Plznì nebo Prahy prodlouená.
Noèní transporty LZS nemocných a ranìných ohroených na
ivotì jsou podmínìny vybudováním pøistávacích ploch u nemocnic, které jsou osvícené (jedná se technické plochy, nikoliv
oficiální noèní heliporty). Takto zbudované plochy jsou ji
u mnoha nemocnic a kadým dnem jich pøibývá. Pøi výbìru plochy postaèí kontaktovat pøísluné Územní støedisko ZS, které zajistí u provozovatele LZS vyjádøení k zamýlené ploe. Pøi poadavku transportu na specializované pracovitì bude poadavek
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smìrován k zdravotnickému operaènímu støedisku pøísluného
spádovému ÚSZS, které poadavek vyhodnotí, a pokud bude plnì splòovat vechna kriteria k noènímu transportu LZS, tento prostøedek zajistí. Znovu vak opakuji: jedná s o akutní transporty
u nemocných a ranìných kteøí vyadují okamitou specializovanou pomoc. Rozhodnì se netýkají repatriací! Rovnì pøi zhorených klimatických podmínkách nelze tento druh noèních letù realizovat (jedná se o lety VFR). Toto posoudí zdravotnické operaèní støedisko USS po konsultaci s pilotem, který má tento let
provést, a jeho rozhodnutí je koneèné.
Pøi pøistání vrtulníku LZS na místním heliportu nemocnice dbá
personál na zemi jetì úzkostlivìji o bezpeènost jak vlastní, tak
i posádky. V ádném pøípadì se nezdruje na pøistávací ploe
a svìtly neoslòuje pilota vrtulníku. Dalí signalizace mimo svìtla,
která byla instalovaná po dohodì, není nutná, protoe pilot na
vechny plochy, které jsou a budou urèeny k noènímu provozu provede pøed vlastním sputìním této èinnosti zálet, take se jedná pro
nìj o známou pøistávací technickou plochu a není nutno jej navádìt.
Pokud budou klimatické podmínky vyhodnoceny pøísluným
operaèním støediskem ÚSZS jako neletové nebo pokud stav nemocného èi ranìného nebude bezprostøednì vyadovat nasazení
letecké záchranné sluby, bude transport realizován pozemními
prostøedky RLP. Letecká záchranná sluba nenahrazuje chybìjící
posádku RLP.
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Esmolol: možnosti jeho klinické aplikace
v nemocniční a přednemocniční péči
MUDr. Jaroslav Kajzr, MUDr. Zdeněk Tušl, doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.
I. interní klinika fakultní nemocnice Hradec Králové
přednosta doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.
Úvod:
Esmolol je vysoce selektivní ß1 blokátor bez vnitøní sympatomimetické aktivity a bez schopnosti α blokády. Jeho afinitu k ß receptorùm lze vyjádøit pomìrem ß1 : ß2 = 34 - 43 : 1. ß2 receptory nejsou tedy v bìných dávkách ovlivnìny. Toho lze vyuít zejména u nemocných s anamnézou chronické obstrukèní choroby
plicní èi bronchiálního astmatu. Chemicky je blízce pøíbuzný
s metoprololem a propranololem. Na rozdíl od nich je vak metabolizován erytrocytární esterázou, která odtìpuje jeho acetylovou skupinu. Vzniká neaktivní metabolit, který je vyluèován moèí. Jeho metabolizmus je tedy do urèité míry nezávislý na funkèním stavu jater a ledvin. Vzhledem k okamitému nástupu úèinku
a ultrakrátkému poloèasu (u lidí 9 minut) je dobøe vyuitelný
u nemocných s nestabilním hemodynamickým stavem èi relativními kontraindikacemi k léèbì ß blokátory sympatiku(25).
Na naem trhu je esmolol dostupný ve 2 formách urèených pro
intravenózní aplikaci: Brevibloc 5 ampulí po 100 mg urèených
k podání bolusové úvodní dávky a Brevibloc 2500 mg urèený
k dlouhodobé infúzní léèbì.
Úvodní dávka èiní 50  100 mg a mùe být následována perorální léèbou chemicky pøíbuzným ß blokátorem (metoprolol), nebo kontinuální infúzí o rychlosti 100  300 µg/min/kg. Dávka se
øídí podle aktuálního hemodynamického stavu.
Klinicky ovìøené indikace k léèbì esmololem:
l Akutní koronární syndromy
l Disekce aorty
l Blokáda AV uzlu (fibrilace síní s rychlou odpovìdí komor, flutter síní, paroxysmální supraventrikulární tachykardie), popøípadì konverze na sinusový rytmus
l Koronární chirurgie (operace v mimotìlním obìhu i bez pouití mimotìlního obìhu)
l Stavy po kardiochirurgických výkonech v období hemodynamické nestability (prevence postperikardiotomické fibrilace síní)
l Cévní operace
l Nekardiovaskulární operace u nemocných s vysokým rizikem
kardiovaskulární pøíhody

Akutní koronární syndromy
Cílem léèby ß blokátorem u akutních koronárních syndromù je
co nejvíce omezit spotøebu kyslíku myokardem. Toho dosáhneme
sníením tepové frekvence, sníením kontraktility myokardu
a sníením afterloadu. Dùleitá je skuteènost, e sníení tepové
frekvence (dále TF) o 8 tepù/min. nevede ke zmenení rozsahu is-
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chemického loiska. Sníení TF o alespoò 15 tepù vak vedlo
k redukci infarktového loiska o 25-30%(1,2,3,4). Esmolol byl v této
indikaci ovìøen v studii s nemocnými, kteøí podstoupili urgentní
koronární angioplastiku (PTCA)(12). Dùleitou otázkou je, jaká je
vlastnì cílová TF u akutních koronárních syndromù. V platných
doporuèeních èeské kardiologické spoleènosti je doporuèeno dosaení TF 60 tepù/min. Esmolol dovoluje díky svým vlastnostem
dávkování velmi pøesnì upravit tak, aby byl docílen ádoucí pokles TF. Dalí dùleitou vlastností β blokátorù je schopnost zvýit práh pro vznik fibrilace komor a sníit výskyt ischémií indukovaných arytmií(5,6,7).
Podle souèasných doporuèení ACC/AHA i Èeské kardiologické spoleènosti patøí èasná intravenózní aplikace ß blokátoru k postupùm tøídy I, tedy jednoznaènì prospìným(8). K léèbì intravenózním ß blokátorem je indikován kadý nemocný do 12 hodin
od zaèátku bolesti na hrudi a to nezávisle na tom, zda je léèen
trombolýzou èi primární PTCA, pokud nejsou kontraindikace
a nebyl dlouhodobì léèen perorálním preparátem. Indikace platí
pro nemocné s elevacemi úseku STT i bez elevací úseku STT.
Doporuèení se vztahuje i na nemocné se známkami støednì významného srdeèního selhání. Esmolol byl v této indikaci klinicky
ovìøen(9), vèetnì skupiny nemocných s vyjádøenými známkami srdeèního selhání(10). Dále jsou k intravenózní léèbì indikováni nemocní s rekurentní èi pokraèující bolestí a nemocní s tachyarytmiemi, napø. s fibrilací síní. U tìch vak samozøejmì intravenózní léèba nenahrazuje elektrickou kardioverzi. Ve stejném dokumentu je dále uvedeno, e polymorfní komorová tachykardie (tedy navozená ischémií a zvýenou sympatikotonií) rezistentní na
antiarytmika, je nejlépe léèitelná intravenózním ß blokátorem.
Tuto zkuenost potvrzují i data získaná v experimentu(11).
Také nemocní s nestabilní anginou pectoris(24, 34) mají prospìch
z èasné intravenózní aplikace b blokátorù. V placebem kontrolované, randomizované, multicentrikcé studii byl tento efekt potvrzen pøi dávce 2  24 mg esmololu/min. v kontinuální infúzi. V esmololové skupinì dolo ke statisticky významnému sníení poètu
urgentních revaskularizací a byla zaznamenána tendence k redukci výskytu nìmé ischémie(13). Hlavním neádoucím úèinkem byla
bradykardie, která vymizela do 10  30 minut od ukonèení infúze
a ani v jednom pøípadì si nevyádala doèasnou kardiostimulaci.
Pøes obecnì pøijatá doporuèení odborných spoleèností je vak
léèba ß blokátory a zejména jejich intravenózní aplikace v èasné
fázi akutních koronárních syndromù nedostateènì rozíøená(14).
Dùvodem je pravdìpodobnì obava z moných neádoucích úèinkù.
Aktivní léèba akutních koronárních syndromù se posunuje do
pøednemocnièní péèe. Esmolol lze velmi dobøe a bezpeènì vyuít
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ji v rámci první pomoci u nemocných s typickou ischemickou
bolestí pøi zohlednìní kontraindikací a vyuití stávajícího vybavení vozù Rychlé zdravotní pomoci s moností kontinuálního monitorování EKG. Doporuèené dávkování je 50  100 mg esmololu (preparát Brevibloc) v intravenózním bolusu.

Disekce aorty
Disekce aorty je urgentním stavem bezprostøednì ohroujícím
nemocného na ivotì. Léèba ß blokátorem vychází ze schopnosti
této lékové skupiny zpomalit rychlost vzestupu pulzové vlny v arteriálním øeèiti (dp/dt). Hlavním problémem u tìchto nemocných
je vak výrazná obìhové nestabilita, která má nìkolik pøíèin.
Nemocní jsou ohroení zejména masivním krvácením, srdeèní
tamponádou, akutní insuficiencí aortální chlopnì a ischémií mozku èi periferních orgánù. Tato rizika výraznì omezují monost
aplikace dostateèné dávky ß blokátorù k vyuití výe zmínìného
efektu. Esmolol vak lze vzhledem k jeho ultrakrátkému poloèasu povaovat za relativnì bezpeèný lék. Doporuèená dávka esmololu v této indikaci je 250  300 µg/min/kg s úpravou dle aktuálního hemodynamického stavu(15).

Esmolol jako antiarytmikum
Esmolol lze vyuít k farmakologické blokádì atrioventrikulárního uzlu. U nemocných s fibrilací síní èi paroxysmální supraventrikulární tachykardií je jeho úèinnost srovnatelná s intravenózním propranololem a vyí ne úèinnost placeba. Esmolol byl
podáván ve zvyující se dávce od 25 µg/min/kg do 300 µg/min/kg,
prùmìrnì 100 µg/min/kg. Ke konverzi na sinus dolo u 14% nemocných léèených esmololem a u 16% nemocných léèených propranololem. Trvání úèinku po vysazení infuze esmololu bylo patrné 10 minut, u nemocných léèených propranololem 4,5 hodiny(16,26,27,28).
Esmolol byl také aplikován u pacientù s významnou dysfunkcí
levé komory a paroxysmem fibrilace síní èi flutteru síní spoleènì
s digoxinem. Prùmìrná tepová frekvence èinila 143 ±3 tepù /min.
a 7 z 21 pacientù mìlo funkèní tøídu NYHA III. Digoxin byl podán intravenóznì v dávce 0,25  0,5 mg v bolusu a poté následovala infúze s esmololem ve zvyující se dávce od 2 do 16 mg/min.
po dobu 48 hodin. V prùbìhu aplikace esmololu a digoxinu dolo
k poklesu tepové frekvence na hodnoty 101 ±4 tepù/min. Ke konverzi na sinusový rytmus dolo v 5 pøípadech (25%). Jednou byly konstatovány známky lehkého levostranného srdeèního selhání. Autoøi uzavírají, e souèasné podání digoxinu a esmololu je
bezpeèné a efektivní(17).

Esmolol a koronární chirurgie
Perioperaèní ischémie v prùbìhu koronární chirurgie je jedním
z nezávislých rizikových faktorù pro vznik perioperaèního infarktu myokardu(31). Vzhledem k tomu, e pouití klasické chladné
krystaloidní kardioplegie není bez rizika, hledají se dalí monosti ochrany myokardu v prùbìhu operací v mimotìlním obìhu.
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Jednou z tìchto moností je normotermní zástava navozená β blokádou. Pøi tomto zpùsobu kardioplegie byla potvrzena dobrá úèinnost esmololu a také jeho bezpeènost. Do studie publikované
Melhornem(18) a kol. bylo zaøazeno 60 nemocných podstupujících
chirurgickou koronární revaskularizaci. Nemocní byli ve skupinách srovnatelní vìkem, ejekèní frakci levé komory, poètem revaskularizovaných koronárních tepen a dobou zástavy cirkulace
v koronárním øeèiti. Byla pouita buï chladná krystaloidní kardioplegie (Bretschneiderùv roztok), nebo teplá krevní kardioplegie a esmolol v dávce 100 mg bolus následovaný infúzí 10 a
15 mg/min. Ve vzorcích myokardu odebíraných z levé komory
mìli nemocní v esmololové skupinì ménì ultrastrukturálních
zmìn, mení plasmatické hladiny heat shock proteinu 70 a v pooperaèním období u nich byla pozorována nií spotøeba dopaminu. V závìru autoøi konstatují, e teplá krevní kardioplegie s esmololem je lepí ne chladná krystaloidní.
K dispozici je také srovnání úèinnosti intravenózní betablokády v normotermii a chladné krevní kardioplegie. I do této studie
bylo zaøazeno 60 nemocných. Techniky ochrany myokardu byly
shledány jako stejnì úèinné. Betablokáda byla spojena s meními
strukturálními zmìnami myokardu ve vzorcích získaných v prùbìhu operace biopsií levé komory(19).
U nemocných podstupujících chirurgickou koronární revaskularizaci mùe být velkým problémem hemodynamická nestabilita
v období úvodu do anestézie a pøed napojením na mimotìlní
obìh. To je dùleité zejména u pacientù s víceèetným postiením
koronárního øeèitì, kde tachykardie, nebo nekorigovaná arteriální hypertenze, mùe vyústit v ischemické pokození myokardu.
V této indikaci byl esmolol aplikován v následujícím dávkování:
1 mg/kg váhy bolus následovaný infúzí 12 mg/min. Esmolol v této dávce vedl ke sníení tepové frekvence, neovlivnil systolický
krevní tlak, diastolický tlak v arteria pulmonalis, tlak v pravé síni, minutový výdej srdeèní a systémovou vaskulární rezistenci.
U nemocných v aktivnì léèené skupinì byla zjitìna nií hladina
cirkulujícího noradrenalinu oproti skupinì placebové. Podání bolusu bylo oznaèeno za bezpeèné v úvodu i pøi nutnosti opakovaného podání v prùbìhu operace(20).
Vzhledem k ultrakrátkému biologickému poloèasu a monosti
pøesnì titrovat dávku esmololu se nabízí vyuití u miniinvazívní
koronární chirurgie.
V pooperaèním období je mono esmolol úèinnì vyuívat
ke kontrole tepové frekvence a léèbì supraventrikulárních tachykardií(29).

Esmolol a problematika cévních operací
Nemocní podstupující výkon na periferním tepenném øeèiti
pro aterosklerotické postiení mají obvykle zvýené riziko perioperaèní a pooperaèní kardiovaskulární pøíhody. Vysoké riziko mají zejména osoby, u kterých jsou bezprostøednì pøed operací neinvazivním zpùsobem prokázány známky nìmé ischémie myokardu. Pøi výskytu nìmé ischémie po dobu delí ne 1% celkové doby provádìného monitorování, je podstatnì vyí výskyt perioperaèního infarktu myokardu (13,3%) ne u nemocných, kde celko-
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vé trvání nìmé ischémie nepøekroèilo 1% sledovaného období
(1,1%). Tento nepøíznivý trend je patrný dalích 24 mìsícù(21).
Léèba β blokátory mùe zásadním zpùsobem ovlivnit výskyt
kardiovaskulárních pøíhod v perioperaèním a pooperaèním období. Zásadní je kontrola tepové frekvence v prùbìhu anestézie, která vede k podstatnému sníení výskytu ischemických zmìn v aktivnì léèené skupinì (33%) ve srovnání s placebem (73%). Pøi dùslednì provádìné léèbì je výraznì omezeno riziko pøekroèení kritické tepové frekvence, pøi které ji dochází k rozvoji ischémie
nebo infarktu myokardu(22, 32).

Chirurgie nekardiovaskulární
Pøíznivý vliv perioperaèní léèby β blokátory je patrný také pøi
operacích mimo kardiovaskulární systém a to dokonce i u nemocných s nízkým rizikem stanoveným na základì neinvazivního
vyetøení(23). Naopak výskyt perioperaèní ischémie je spojen se
zhorením dlouhodobé prognózy(30). Esmolol také oslabil nepøíznivý hemodynamický dopad extubace (tachykardie, vzestup systolického tlaku)(33).
Nemocní podstupující operaèní výkon mimo kardiovaskulární
aparát se zvýeným rizikem kardiovaskulární pøíhody mají být
v perioperaèním období léèeni β blokátorem vdy, pokud nejsou
jednoznaèné kontraindikace(35, 36).

Závìr:
Esmolol je vysoce selektivní β 1 blokátor bez vnitøní sympatomimetické aktivity. Jeho hlavní výhodou je bezpeènost vyplývající z ultrakrátkého biologického poloèasu. Ta byla ovìøena na klinických studiích u pacientù s ischemickou chorobou srdeèní, rùznými typy paroxysmálních supraventrikulárních arytmií, s významnou dysfunkcí levé komory srdeèní, s chronickou obstrukèní chorobou plicní a u pacientù podstupujících chirurgický výkon
v oblasti kardiovaskulárního aparátu i u mimocévních a mimosrdeèních operací. Jeho ultrakrátký poloèas je výhodou také v pøednemocnièní péèi u rizikových nemocných. Pokud se v prùbìhu
léèby v klinických studiích objevily neádoucí úèinky, obvykle
vymizely do 10  30 minut od ukonèení léèby.
Cena preparátu Brevibloc 100 mg i.v. je srovnatelná s cenou
intravenózního metoprololu. Vyí cena preparátu Brevibloc
2500 mg urèeného k dlouhodobé aplikaci (pøes 4 tisíce Kè) je
vyrovnána vysokou bezpeèností u nemocných s dysfunkcí levé
komory srdeèní, bronchiálním astmatem èi jinými relativními
kontraindikacemi k podání betablokátoru. V souèasné dobì neexistuje na naem trhu betablokátor se srovnatelnì krátkým poloèasem.
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Liečba bolesti v prednemocničnej etape
Doc. MUDr. Oto Masár, CSc., ARO NsP Malacky
Veobecne akceptovanou definíciou bolesti je definícia IASP-International Association for the Study of pain
(Svetová organizácia pre túdium bolesti):
Boles je nepríjemný zmyslový a emocionálny záitok spojený s aktuálnym, alebo potencionálnym pokodením,
alebo sa ako taký popisuje. Boles je vdy subjektívna.
Najpraktickejia definícia pre klinika teda znie:
Boles je to, èo pacient cíti. Je taká, ako ju pacient popisuje a nie je tým, èo si tom myslí okolie.
Keïe v prednemocniènej etape sa spravidla stretávame najèastejie s akútnou bolesou, budeme sa zaobera hlavne týmto problémom.

Akútna boles
Akútna boles je obvykle spojená s definovaným pokodením
alebo ochorením. Je spravidla definovaná príèina, má predvídate-
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¾né a limitované trvanie. Je spojená s anxietou ako i klinickými
príznakmi z aktivácie sympatiku: tachykardia, tachypnoe, hypertenzia, potenie, zaèervenanie. Najèastejie tieto príznaky vidíme
v plnom rozsahu u pacientov s traumou, kde sa boles podie¾a
obyèajne i na rozvoji úrazového oku u mnohopoèetných poraneniach. Boles okrem toho negativne ovplyvòuje i p¾úcne funkcie
(zniuje FRC, mení nepriaznivo pomer V/Q).
V prípade, e akútna boles je indikátorom progresie
ochorenia (alebo je tak pacientom hodnotená), môe by spojená s depresiou a ma spoloèné rysy skôr s chronickou bolesou.
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Lieèba:
Pri taktike lieèby je potrebné si uvedomi, e lieèbu bolesti zahajujeme a po objasnení príèiny a po stanovení diagnózy.
Prioritou lieèby v prednemocniènej fáze je okrem bolesti i stabilizácia vitálnych funkcií a imobilizácia zlomenín.
Okrem analgetickej lieèby nesmieme zabúda i na sedáciu pacienta, ktorá môe výrazne prispieva ku úspenosti analgetickej
terapie vzh¾adom na spravidla stresujúcu situáciu v ktorej sa pacient v prednemocniènej etape nachádza.
Farmaká vyuívané v analgézii a sedácii
 pozitíva a negatíva
Mnohé súèasné látky s analgetickým, sedatívnym a anestetickým úèinkom musia by vyradené pre pouitie mimo nemocnice. Tie, ktoré sa v podmienkach prednemocniènej etapy
pouívajú, je tie treba podáva opatrne a starostlivo titrova.
Keïe ideálne analgetikum neexistuje (krátky polèas, minimálne ved¾ajie úèinky a monos okamitej antagonizácie),
je potrebné si uvedomi, e takmer vetky analgetické, anestetické látky a sedatíva sú kardiovaskulárne a respiraèné depresíva.
Preh¾ad najpouívanejích látok
Midazolam je benzodiazepím najlepie prispôsobený v kontexte RZP z dôvodu relatívne krátkeho polèasu. Spôsobuje anxiolýzu, amnéziu, a útlm ventilácie. Existuje ve¾ká interindividuálna
variabilita preto je potrebná ve¾mi opatrné titrovanie pri dosahovaní poadovanej dávky.
Ketamín: Farmakologické vlastnosti ketamínu (slabé hemodynamické, bronchodilataèný, analgetický) robia z neho analgetikum a hypnotikum ktoré môe by uitoèné i v prednemocniènej starostlivosti. Výnimkou tvoria traumatické poranenia
hlavy (moné zvýenie ICP). Ako sedatívum u neintubovaného
pacienta i.v. ketamin je pouívaný v dávke 0.2  0.3 mg/kg/t.h.
(do 0,5mg/kg).
Etomidát má rýchly hypnotiký úèinok v dlke 5-15min. je
dobre tolerovaný hemodynamicky, nemal by by pouitý opakovane pri oblièkovej insuficiencii. Injekcia etomoidátu je sprevádzaná èasto myokloniou (rovnako pozorovaná poèas prebúdzania).
Jej vznik môe bráni intubácii bez relaxancia. Vzh¾adom na hemodynamicky nevýznamné úèinky je táto látka vhodná u pacientov so zníenou kardiálnou rezervovu, u pacientov hypovolemických, alebo s akou kardiálnou dysfunkciou.
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Propofol vyvoláva rýchly hypnotický úèinok, rýchle a dobré
prebudenie. Jeho sekundárny úèinok je moná kardiovaskulárna
depresia. Za istú kontraindikáciu povaujeme akú hypovolémiu
koronárnu a kardiálnu insuficienciu. Aj u stabilizovaného pacienta sa doporuèuje pozorne sledova hemodynamické parametre.
Thiopental je silné myokardiálne depresívum a akumuluje sa
v tkanivách v prípade opakovanej, prípadne kontinuálnej infúzie,
èo spôsobuje výrazne pomalú reverzibilitu jeho hypnotického
úèinku. Inhalaèné anestetiká nemajú v mimonemocnièných podmienkach indikáciu, podobne ako regionálna anestézia.
Nesteroidové antiflogistiká (NSA)
NSA patria medzi základné prostriedky na lieèbu akútnej alebo
chronickej bolesti majúc predominantnú protizápalovú zloku.
Zároveò klasické NSA sú príèinou mnohých neiadúcich úèinkov,
èrevných, renálnych a hematologických.
NSA pouívané na lieèbu akútnej (i pooperaènej) bolesti inhibujú na rôznom stupni dve izoformy cyklooxygenázy (COX). Je
vo veobecnosti známe, e analgetický protizápalový efekt NSA
je v zásade výsledkom ich periférneho úèinku na COX 2 inhibujúc syntézu hyperalgezujúcich prostaglandínov. Ich úèinok na
COX 1 je zodpovedný za ich neiadúce úèinky: pokodenie alúdoènej sliznice, zníenie glomerulárnej filtrácie a riziko renálnej
insuficiencie, predåenie èasu krvácania a risk hemoragie.
Treba kontatova, e NSA preferenèní inhibítory/meloxikam/
a pecifické COX 2/celecocib, rophecocib/ sú u dostupné na trhu. Zdá sa by lepie posudzova tieto látky z uhla poh¾adu ich
efektivity ako i ich bezpeènosti pri ich vyuití u chronických,
hlavne reumatických bolestí, ako v lieèbe akútnej bolesti.
Ukazuje sa, e inhibítory COX 2 môu prerui rovnováhu medzi systémovou produkciou prostacyklínu a syntézou tromboxanu
A2 s rizikom vyvolania protrombotického stavu. Ak nepecifické
NSA sú upodozrievané z vyvolania bronchospazmu u pacientov
s asmou bronchiale a u intolerancii aspirinu je treba dúfa, e celecoxib bude môc by pouívaný u týchto ¾udí.
Podrobný rozbor selektívnych inhibítorov COX 2 nám môe
pomôc lepie pochopi fyziologickú úlohu prostaglandínov.
Teda neexistuje dobrá alebo zlá cyklooxygenáza, lebo obidve
sa zúèastòujú na bunkovej homeostáze. Je ale dôleité pripomenú, e krivka dávka-effekt na NSA predstavuje rýchle plateau a to
dokazuje, e analgetický efekt/ nie protizápalový/ sa objavuje
u pri nízkych dávkach. Zvyovanie dávok nezlepí analgetický úèinok, ale zvýrazní incidenciu a závanos ved¾ajích
úèinkov.

PREH¼AD NAJPOUÍVANEJÍCH NEOPIOIDNÝCH ANALGETÍK
Generický názov
Diflunisal
Ibuprofén
Naproxén
Ketoprofén
Indometacin
Diklofenak
Piroxikam
Meloxicam
Nimesulid
Metamizol
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Polèas (hod)
3  12
46
13
23
45
2
45
20
1,5  5
4  12

Úvodná dávka
650 mg / 4  6 hod.
400 mg / 6 hod
225 mg / 12 hod.
25 mg / 6 8 hod.
50 mg / 8  12 hod.
50 mg / 8 hod.
20 mg / 24 hod.
7,5 mg / 24 hod.
100 mg / 12 hod.
500  1000 mg

Maximála denná dávka
6000 mg
4200 mg
1100 mg
300 mg
200 mg
200 mg
40 mg
15 mg
200 mg
3000 mg
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OPIOIDY

Morfín je referenèným opioidom (zlatým tandardom) pre zabezpeèenie analgézie. Inciálny bolus 0,05 mg/kg/min. iv., po òom
sa pouíva morfín v titrovaných bolusoch -1-4mg pod¾a úèinnosti prvého bolusu, veku a klinického stavu, oddelené intervylmi od
57minút
Z diadaktických dôvodov uvádzam i klasifikáciu opioidov
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prípadného agonistu z receptoru. V podstate najpouívanejím
antagonistom pri opioidoch je naloxon.
Parciálny agonista je taká látka, ktorá má malú vnútornú aktivitu, ale viae sa na receptor ako agonista. Tým má mení efekt
ako agonista. Ak vak má väèiu afinitu k receptoru ako agonista,
tak ho môe pri ich súèasnom pouití vytlaèi z recepetora. Toto
sa v praxi realizuje s buprenorfinom. Buprenorfín je parciálny

KLASIFIKÁCIA OPIOIDOV
Potencia
Slabé
kodeín
dihydrokodeín
oxykodon
tramadol
Silné
Buprenorfín
diamorfín
fentanyl
hydromorfín
methadon
morfín
nalbufín
pentazocín
pethidín

Pôvod
Prírodné alkaloidy
kodeín, morfín
diamorfín
Semi-syntetické
buprenorfín
diamorfín
dihydrocodein
oxykodon
morfín
Syntetické
fentanyl
hydromorfín
metadon
nalbufín
pentazocín
pethidín
tramadol

Mechanizmus úèinku: opioidové receptory
Úèinok opiátov, analgézia, ale i ich ved¾ajie úèinky sú dôsledkom interakcie opioidov s opioidovými receptormi v mozgu a mieche, ktoré normálne interagujú hlavne s endogénnymi opioidmi,
zahròujúcich endorfíny a enkefalíny. Tieto majú poèetné opioidové receptory, rozdelené spravidla na mi, kappa, delta, sigma, epsylon. Za analgetický efekt sa povauje interakcia s podtypom mí
1 (mí 2 je zodpovedný za útlm dýchania).

Úèinok
agonista
kodeín

dihydrokodeín
fentanyl
hydromorfín
metadon
oxykodon
pethidin
tramadol
Parciálny agonista
bubrenorfín
Agonista-antagonista
nalbufín
pentazocín

agonista. Ak sa pouije sám, tak má agonistické pôsobenie, ak
sa pouije v malých dávkach s agonistom, tak má minimálne
ved¾ajie úèinky. Ak sa vak podá vo vyích dávkach, tak sa
chová ako antagonista a môe vyvola boles, ba i abstinenèný
syndróm.

Zmieaný agonista-antagonista

Menej potentné opioidy sú doporuèené v II. stupni analgetického rebríèka WHO, ale vhodnejie je pouíva termín opioidy pre
¾ahkú a miernu boles. Prototypom tejto skupiny je kodeín, alternatívy sú tramadol a dihydrokodeín. Morfín sa zaraïuje u do
skupiny potentných opioidov, jeho alternatívy v tejto skupine je
spravidla fentanyl.

O tejto skupine farmák sa dá poveda, e ak je podaný sám
agonista spolu s iným agonistom, tak je antagonista. Pentazocin je
zmieaný agonista-antagonista. Ak sa podá sám, je agonista, ak sa
podá v kombinácii s agonistom, tak sa správa ako antagonista
a môe vyvola abstinenèný syndróm.
Dobré poznanie úèinkov agonistov, antagonistov, parciálnych
agonistov a agonisto-antagonistov je ve¾mi dôleité k predchádzaniu komplikácií pri podaní opiátov.

Agonista a antagonista

Prepoèet dávky opiátov

Slabé a silné opioidy

Pojem agonistický úèinok látky sa pouíva pre jeho plný farmakologický efekt na vetkých receptoroch.
Ako antagonistu môeme charakterizova látku, ktorá sa síce
naviae na receptor, ale nevyvolá iadnu aktivitu, naopak vytláèa
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Kede v podmienkach RZP èasto prichádzame k pacientovi,
ktorý z nejakých dôvodov nastavenáòý na opioid, je vhodné pozna i prepoèet (pribliný) opioidový pre zabezpeèenie kontinuity terapie.
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TABU¼KA NA PRIBLINÉ PREPOÈÍTAVACIE DÁVKY MEDZI OPIOIDMI
morfín
buprenorfín
kodeín
diamorfín
hydromorfon
methadon
nalbufín
oxykodon
pentazocine
pethidine
tramadol

Parenterálna forma
10 mg
0,3 mg
120 mg
4-5 mg
1,5 mg
10 mg
10 mg
60 mg
75 mg
80 mg

Ak zváime, e pacient nie je vhodný morfín a boles si vyaduje potentný opioid s okamitým nástupom úèinku, je vhodný
fentanyl v bolusovej dávke - 0,005 -0,1mg, prípadne alfentanyl
(Rapifen) v dávke 0,5 -1mg . Cave: pomôcky na KPCR a naloxon!

Záver:
Analgézia a sedácia patria medzi základné terapeutické
prístupy v prednemocniènej etape. Keïe nemáme ideálny
liek, ktorý by spåòal vetky potreby, sme odkázaní spravidla
na kombinácie liekov.
l Anxiolytickú a protistresovú zloku terapie nám takmer ideáne
pokrýva midazolam.
l Pri repektovaní omedzení u hemodynamicky nestabilých
traumatologických pacientov je ideálnym analgetikom
ketamín.
l Ak sme sa rozhodli pre opioid, zlatým tandardom zostáva
morfín.
l Vyuívajme neopioidné analgetiká, pamätajme vak, e nie
sú bez rizík.
l Nekombinujme analgetiká rovnakých skupín - nezvýime
analgetický úèinok, zvýime len ich ved¾ajie úèinky.
l Ak s liekom nemáme skúsenosti a sme mimo nemocnice,
nepodávajme ho (priate¾ na telefóne nám nepomôe).
l Vypracujme si protokol pre analgosedáciu dostupný pre
kadého zainteresovaného.
l
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30 mg
0,4 mg SL
240 mg
20 mg
7,5 mg
20 mg
30 mg
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120 mg
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Aspirace – aspirační pneumonitis
v dětském věku
as. MUDr. Jiří Kobr, Dětská klinika – JIRP, FN Plzeň – Bory
Definice:
Aspirace znamená spontánní a neádoucí proniknutí nefyziologického media do dýchacích cest. Podle skupenství
lze rozliit aspiraci tuhých látek, tekutiny, emulze a plynu. Pøítomnost cizí  nefyziologické látky v dýchacích
cestách vede pøímo èi zprostøedkovanì k rozvoji neinfekèního plicního zánìtu - pneumonitis.
Úvod:

I. Mechanizmus aspirace:

V problematice pediatrické intenzivní péèe je zastoupení
aspirace a aspiraèních pneumonitid statisticky významné.
Velmi èasto je predispozièní faktor podcenìn a na monost
aspirace nebývá pomýleno. Èasto nebývá vzniklá aspirace
vèas správnì rozpoznána! Nerozpoznaná aspirace není správnì
léèená a bezprostøednì pacienta ohrouje selháním respiraèní
funkce plic!
Zvýenou pravdìpodobností vzniku aspirace jsou ohroeny dìti rizikových skupin:
Novorozenci nízké porodní hmotnosti (NNPH), kojenci a dìti
s akutní èi chronickou encefalopatií, køeèovou diatézou, obstrukcí horních dýchacích cest, poruchami integrity horních úsekù GIT
traktu, pøirozené koordinace dýchání a polykání nebo pokozením
reflexù z oblasti nosohltanu a hrtanu.
Pøítomnost tzv. predisponujících faktorù jetì nìkolikanásobnì zvyuje pravdìpodobnost aspirace.
Spontánní a neádoucí proniknutí nefyziologického média do
dýchacích cest vyvolává lokální i celkovou reakci. Koneèným dùsledkem je rozvoj rùzného stupnì dechové tísnì postieného.
Míra závanosti reakce je ovlivnìna vìkem pacienta, imunologickou kompetencí, reaktivitou dýchacích cest a koneènì typem
i kvantem aspirované látky. Klinickým korelátem aspirace je kael, smíená dunost a rùzný stupeò respiraèního selhání.
Cizorodý materiál v dýchacích cestách zpùsobuje patologické
zmìny neinfekèního typu  strukturální morfologické zmìny dýchaích cest, nekrózy parenchymu. Proto je plicní postiení po
aspiraci oznaèováno termínem pneumonitis.
Cílem léèby je zmírnìní lokální i celkové reakce, zlepení respiraèních parametrù a v ideálním pøípadì evakuace neádoucího
media z dýchacích cest.

Za fyziologických podmínek vede polykání k podrádìní sliznièních receptorù v oblasti mìkkého patra a hltanu. Reflexní odpovìdí je pøedsunutí epiglotis nad hrtan, pøechodný spasmus hlasivkových vazù s kompletním uzavøením vchodu do dýchacích
cest a naopak iroké rozevøení jícnového vchodu. Správná funkce
jícnových svìraèù a peristaltika jícnu je závislá na zachovalé integritì sliznice aludeèního vchodu, gastroesofageálním úhlu
a rozdílu mezi nitrohrudním a nitrobøiním tlakem.
Pøirozená funkce a koordinace polykání s dýcháním mùe být
poruena øadou negativních vlivù, které zvyují pravdìpodobnost
aspirace a pùsobí na rùzných patofyziologických úrovních
 tzv. predispozièní faktory aspirace:

Patofyziologie:
Aspirace vyvolává komplexní patofyziologický proces.
Destruktivní zmìny plicního parenchymu jsou odliné od pokození infekèní etiologie - strukturální destrukce, degenerativní (nekrotické) zmìny parenchymu, sníení dynamické plicní compliance s poruchou respiraèní funkce, proto jsou oznaèovány termínem pneumonitis.
Z praktického dùvodu lze rozdìlit na samotný mechanizmus
proniknutí aspirátu do dýchacích cest, lokální reakci dýchacích
cest a plicního parenchymu.
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1) kompromitace distálního jícnového svìraèe:
l Gastroesofageální reflux (GER)
l Zavedená nasogastrická sonda
l Gastrostomie
l Hiátová hernie
l Tracheoesofageální pítìl
l Kardiopulmonální resuscitace (CPR)
l Obstrukce horních dýchacích cest
l Mechanická ventilace negativními tlaky (NPV)
l Svalová dystrofie
l Scleroderma
2) Zpodìné vyprazdòování aludku:
l Strach z bolesti (anxieta)
l Mechanická støevní obstrukce - ileus
l Peptický èi stresový aludeèní vøed
l Hypoxie
l ok
l Narkotika nebo anestetika
3) Zvýení nitrobøiního nebo aludeèního tlaku:
l Mechanická støevní obstrukce (ileus)
l Ascites
l Abdominální tumor
l Peritoneální dialýza (CPAD)
l Ventrikuloperitoneální zkrat s kolekcí tekutiny
l Pøedchozí pøíjem stravy
l Obezita
l Depolarizjící neuromuskulární blokáda (napø. succinylcholinjodid)
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4) Porucha pøirozené ochrany horní dýchací cest:
l Hypoxicko-ischemická encefalopatie
l Tìké kraniocerebrální trauma
l Encefalitis nebo meningitis
l Status epilepticus
l Narkotika èi anestetika
l Intoxikace alkoholem
l Dyskoordinace sání a polykání
l REM fáze spánku
5) Anatomické a lokální faktory:
l Paralýza hlasivkových vazù
l Epiglotitis
l Tracheální intubace
l Tracheostomie
l Bronchoskopie (FOB i rigidní)
l Sníená laryngeální senzitivita (po extubaci, topická anestesie)
l Tracheoesofageální pítìl
l Jícnový divertikl
l Nahromadìní sekretu v hltanu (sinusitis, hemoragie, chybìní polykacího reflexu)
l Nasogastrická výiva (kontinuální i bolusová)

II. Lokální reakce dýchacích cest a plicního parenchymu:
Podrádìní sliznièních receptorù hrtanu pùsobí reflexnì.
Vyvolává mohutnou expulzi neádoucího obsahu dýchacích cest
orálním smìrem  kael a spazmus bronchù.
Intenzita a rozsah lokální reakce je závislá na objemu a typu
aspirovaného materiálu, jeho pH a bakteriální kontaminaci.
Aspirovaný objem nad 0,3 ml/kg je klinicky významný! Vede
k rozvoji plicních atelektáz, dysbalanci ventilace  perfúze a porue difúze plynù. Výsledkem je arteriální hypoxemie se vemi
dùsledky.
Velké partikule aspirátu vedou k obstrukci proximálních úsekù
dýchacích cest (trachea, hlavní vìtve bronchù). Dramaticky sniují alveolární ventilaci. Malé partikule aspirátu jsou distribuovány do distálních úsekù dýchacích cest. Zpùsobují drobné plicní
atelektázy nebo naopak lokální emfyzém (gas trapping).
Relativnì pomalu poruují rovnováhu mezi ventilací  perfúzí
a pomaleji vedou k arteriální hypoxii. Partikulární aspirát pøispívá k morfologické destrukci dýchacích cest (zejména distálních
bronchù a bronchiolù) a výraznì sniuje výmìnu plynù  respiraèní funkci. Nepartikulární nebo tekutý materiál nepùsobí tak
agresivnì.
Aspirát s pH je pod 2,5 je nesmírnì agresivní a rychle pokozuje sliznici distálních úsekù dýchacích cest. Reakcí je nepøimìøená sekrece hlenu, submukózní edém. Výsledkem je bronchiolární obstrukce a zadrení plynu v dýchacích cestách (gas trapping). Sniuje se dynamická plicní compliance a významnì nazrùstá resistence dýchacích cest.
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Ropné produkty a jejich deriváty (benzín, petrolej) mají nízkou viskozitu. Snadno pronikají do distálních úsekù tracheobronchiálního stromu a pùsobí rozsáhlou destrukci alveolokapilárních
membrán. Výsledkem je rozvoj syndromu akutní dechové tísnì
(ARDS): roste význam plicních pravolevých zkratù, sniuje se
výmìna plynù na membránách, dochází k únikùm tekutiny do instesticiálního prostoru plicního parenchymu. Dochází k destrukci
pneumocytù II. typu, proto klesá produkce surfaktantu.
Výsledkem jsou difúzní plicní atelektázy a nízká dynamická plicní compliance.
Aspirovaný materiál je velmi èasto bakteriálnì kontaminován.
Nad nosokomiální bakteriální flórou (Staphylococcus aureus,
Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas sp.) pøevauje endogenní
bakteriální flóra z oblasti orofaryngu (primární anaeroby, viridující Streptokoky). Není bez zajímavosti, e pacienti dlouhodobì
léèení inhibitory H2 receptorù nebo anacidy mají vyí bakteriální inokulaci aludeèního obsahu.
Plicní parenchym po aspiraci bakteriálního inokula je pøímo
ohroen bakteriálními produkty: adheziviny a toxiny. Enzymy
i toxiny pùsobí lokální nekrózu.

Etiologie:
Pøíèiny aspirace jsou mnohoèetné a na vzniku aspirace se významnou mìrou podílí predisponující faktory, které byly probrány výe.
Z literálních údajù a analýz rozsáhlých souborù pacientù lze
s velkou pøesností vyjádøit zastoupení jednotlivých mechanizmù vzniku aspirace: 40 a 45% vech aspirací je zpùsobeno
spontánním vdechnutím hlenu z oblasti nosohltanu èi aludeèního obsahu bìhem REM fáze spánku. 20 a 30% aspirací
provází kraniocerebrální poranìní nebo status epilepticus. 10
a 20% aspirací je vázáno na endotracheální intubaci nebo
celkovou anestesii, kardiopulmonální resuscitaci nebo jejich
farmakologickou podporu. Kolem 10% aspirací je zpùsobeno
dysfunkcí jícnového svìraèe nebo dyskinézou v gastoresofageálním úhlu. Zbývající aspirace jsou zpùsobeny inhalací tukových emulzí po poití derivátù ropy nebo inhalací toxických plynù.

Klinika:
Klinický obraz aspirace pøímo ovlivòuje objem a typ aspirovaného média  materiálu (partikule, viskozita apod.), hodnota jeho
pH, pøítomnost bakterií v aspirátu a nakonec i celkový stav
a imunologická kompetence pacienta pøed aspiraèní pøíhodou.
Projevy aspirace jsou typické v iniciální fázi, dynamice a posloupnosti klinické prezentace:
1) Iniciální fáze  vlastní aspirace:
l drádivý a dlouhotrvající kael
l apnoe
l zmìna prokrvení oblièeje a sliznic  pøekrvení následuje
cyanóza
l retrakce hrudníku v prùbìhu inspiria
l anxieta a motorický neklid
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2) Postaspiraèní fáze  známky akutní respiraèní tísnì:
l smíená dyspnoe a stridor (wheezing)
l tachypnoe
l cyanóza
l kvalitativní porucha vìdomí
l hemodynamická instabilita
l auskultaèní nález nad hrudníkem  asymetrie, prodlouení
expiria, oslabení inspiria apod.

Vyetøení a monitoring:
Cílem vyetøení pacienta s podezøením na aspiraci je její rychlé
a spolehlivé rozpoznání.
K urychlení a zkvalitnìní diagnostického procesu slouí osvìdèený postup:
1) Indentifikace pacientù s vysokým rizikem aspirace (rizikové
skupiny):
Podrobná a cílenì odebraná anamnéza, podrobné klinické
i neurologické vyetøení a kontinuální monitorace respiraèních
funkcí a EKG
2) Kontinuální sledování klinických pøíznakù.
Cenné je hodnocení dynamiky zmìn (nejlépe stejným lékaøem)
 prokrvení, kvalita kale, dunost (Downes), stridor (wheezing),
dechová frekvence i auskultaèního nálezu (oslabení inspiraèních
zvukù). Vhodným doplòkem je monitorace saturace HGB  pulzní oxymetrie.
3) Opakovaná laboratorní vyetøení  krevní plyny (pøesné informace o alveolární ventilaci a systémové oxygenaci).
4) RTG skiagram srdce a plic.
Zobrazí plicní infiltrace, hyperinflace, plicní edém, pneumotorax, ev. polohu tracheální kanyly a centrálního ilního katétru.
5) USG zaívacího traktu.
Hodnotí distenzi aludku, gastroesofageální reflux, obsah
a motilitu støevních klièek, volnou tekutinu v dutinì bøiní  ascites.
6) RTG nativní skiagram bøicha ve vertikální poloze.
Poskytne informace o náplòi støevních klièek, hladinkách tekutiny ve støevním lumen, poloze gastrické sondy.
7) Bakteriologická aerobní i anaerobní kultivace sputa, pleurální
tekutiny, hemokultury a aludeèního aspirátu.
8) Invazivní monitoring centrálního ilního tlaku (CVP) a systémové arteriální tenze (IBP).
9) FOB  fibrobronchoskopie.
Zejména po aspiraci partikulárního materiálu (pro extrakci ciziho tìlesa je vhodnìjí rigidní bronchoskopie).
10) Monitoring pH aludeèního aspirátu, orofaryngeálního sekretu i sputa !
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Léèba:
Aspirace je natolik závanou situací, e vyaduje úèinná preventivní opatøení u vysoce rizikové skupiny pacientù a úèinnou
léèbu akutní aspiraèní epizody:
a) Prevence:
1. Identifikace vysoce rizikové skupiny pacientù.
2. Pøi zvracení:
Stabilizovaná poloha pacienta na pravém boku s elevací hrudníku a odsátím nosohltanu.
3. Gastroesofageální reflux (GER):
Elevaèní drenání poloha a prokinetikum (cisaprid 0,2 mg/kg
4 x dennì p.o.)
4. U pacientù s oslabenými ochrannými reflexy dýchacích cest:
Vyhýbejte se aplikaci sedativ a narkotik.
5. Pøi úplném vymizení ochranných reflexù dýchacích cest:
Spolehlivé zajitìní dýchacích cest nasotracheální nebo tracheostomickou kanylou.
6. Pro enterální výivu uívejte tenké a mìkké nasogastrické
nebo nasointestinální sondy.
7. Pøed endotracheální intubací je úèinný Sellickùv manévr!
b) Akutní aspiraèní epizoda:
Doporuèujeme postup po jednotlivých krocích podle závanosti a dynamiky rozvoje klinických pøíznakù aspirace:
1. Odsátí nasofaryngu.
2. Stop krmení ústy!
3. Zavedení tenké nasogastrické sondy.
Iniciálnì derivace pasivní (samospádem), pozdìji bez derivace
aludeèního obsahu.
4. Oxygenoterapie
Vhodným prostøedkem - nostrilami, humidifikovaný a pøesnì
dávkovaný kyslík (prùtok 3 litry/min.).
5. Spolehlivé zajitìní ilního vstupu.
6. Kontinuální infuze.
Iniciálnì hypoosmolární roztok 5% G s 0,25% NaCl.
7. Inhalaèní beta2 agonista s krátkou dobou úèinku .
Osvìdèená je inhalaèní forma podání, salbutamol 3 mg/2 ml
1/1F - opakovanì nebo kontinuálnì.
8. Endotracheální (nasotracheální) intubace.
Sellickùv manévr, rychlé, netraumatické a etrné provedení.
9. Mechanická ventilace.
Iniciální nastavení ventilátoru: zástupový ventilaèní reim asistovaný (AMV) s nízkou hodnotou PEEP a naopak vyí hodnotou FiO2.
10. Rigidní bronchoskopie.
Metoda léèebná pro extrakci partikulí (cizího tìlesa) doplnìná
ev. o bronchoalveolární lavá (BAL).
11. Antibiotikum.
Antibiotikum není vhodné ordinovat profylakticky, ale vdy
pøi vysoce pravdìpodobné nebo lépe jasnì prokázané bakteriální
kolonizaci aspirátu. Pokud indikujete antibiotikum, pak aplikované parenterálnì a v nejvyím dávkování doporuèeného rozme-
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zí.V iniciální fázi léèby je volba antibiotika vdy empirická. Pro
empirický výbìr typu antibiotika doporuèujeme: pro komunitní
infekce penicilinové antibiotikum (PNC-G). V pøípadì nosokomiální infekce je osvìdèené antibiotikum linkosamidové (clindamycin). Pro léèbu anaerobní bakteriální kolonizace je vhodné antibiotikum s inhibitorem beta-laktamázy (ticarcilin/clavunát, ampicilin/clavulan, ampicilin/sulbactam, piperacilin/tazobactam). Po
pøesné mikrobiální identifikaci bakterií je vhodné antibiotikum
zamìnit za nejlépe úèinné.
12. Intenzivní dechová (reflexní) rehabilitace.
Intezivní mechanické expulzní manévry pøi aspiraci partikulí
(cizího tìlesa) jsou efektní bezprostøednì po aspiraèní pøíhodì. Je
doporuèen tupý úder mezi lopatky pacienta v inspiriu. U pacientù
nespolupracujících a nízké hmotnosti je vhodný sandwitch manévr. Heimlichùv manévr je provázen vysokým rizikem komplikací
(fraktury eber, poranìní jater, sleziny) a proto není doporuèován.
Rutinní podávání steroidù v nekomplikovaných pøípadech
aspirace není indikováno!
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Intoxikace živočišnými jedy
MUDr. Jiří Valenta, klinika anesteziologie a resuscitace VFN a 1. LF UK,
vedoucí doc. MUDr. Z. Ehler, CSc.,
Ing. Jan Šimák, CSc., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, vedoucí prof. MUDr. E. Nečas, CSc.

Úvod
Intoxikace ivoèinými toxiny nepatøí ve svìtovém mìøítku
mezi epidemiologicky závané pøíèiny morbidity a mortality
a v naich podmínkách je vzácná. Jde vak èasto o postiení tìká s monými trvalými následky a mnohdy ivot ohroující.
Prognóza intoxikovaného pacienta závisí pøedevím na vèasnosti,
adekvátnosti a komplexnosti terapeutických postupù. Vzhledem
k nízké incidenci výskytu intoxikací ivoèinými toxiny ve støední Evropì uniká znalost moného vývoje symptomatologie a specifické terapie medicínské pozornosti. Pohled veøejnosti, a to nejen laické, na jedovaté ivoèichy a následnou péèi o intoxikované
je zatíen øadou ne zcela adekvátních informací a povìr. Navíc,
v klinické toxinologii byly za poslední roky zaznamenány jisté
zmìny v terapeutických postupech. Lékaø prvního kontaktu s postieným je jedním z nejdùleitìjích èlánkù øetìzu následné pomoci. Na základì stavu pacienta a znalosti následné symptomatologie intoxikace øeí urgentní ivot ohroující komplikace, zajiuje pacienta a rozhoduje o jeho umístìní na pracovitì schopné
zvládnout dalí moné komplikace.

Utknutí jedovatými hady
Pøesné statistické údaje o incidenci hadího utknutí ve svìtì nejsou známy. Pøedpokládá se, e poèet utknutí roènì se blíí milionu. Uvádìná úmrtnost kolem 50 000 lidí je pravdìpodobnì daleko vyí, protoe jen pøi epidemiologickém výzkumu liverpoolského ústavu tropické medicíny v zemích západní Afriky v letech
1977  1978 bylo zjitìno, e zde umírá roènì více ne 23 000 lidí, pøevánì dìtí, na následky utknutí zmijí paví (Echis carina-
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tus). Oproti tomu v USA umírá roènì na následky utknutí jedovatým hadem jen asi 10 lidí. Èást této diference pøipadá také patrnì na vrub dostupnosti vhodné terapie. Hadí utknutí má tedy
z epidemiologického hlediska urèitý význam jen v rozvojových
zemích tropù a subtropù. Ve srovnání s jinými pøíèinami úmrtí
(podvýiva, infekce) tvoøí vak i zde jen nepatrný zlomek.
V Èeské republice pak roziøující se chovatelství jedovatých
hadù zvyuje incidenci utknutí exotickými jedovatými hady
s moností i velmi závaných intoxikací. V posledních letech byl
zaznamenán i nárùst poètu utknutí v pøírodì naím jediným jedovatým hadem, zmijí obecnou (Vipera berus). Výchozím bodem
k orientaci o moném vývoji symptomatologie a stupni ohroení
pacienta je alespoò hrubá znalost toxinové výbavy hada, odhad
pravdìpodobnosti intoxikace pøi kousnutí, a rychlosti nástupu
úèinku jednotlivých toxinù.

Hadi a jejich jedový aparát
Z celkového poètu více ne tøí tisíc popsaných druhù hadù je
asi jen ètyøi sta druhù povaováno za jedovaté.
Hadi vyuívají svùj jedový aparát pøedevím k získávání potravy, tedy k imobilizaci a usmrcení koøisti. Jen v nejnutnìjím pøípadì pøímého ohroení jej pouijí k obranì, a tak mùe dojít
i k utknutí èlovìka. Podle anatomické stavby jedového aparátu
rozdìlujeme hady do ètyø základních skupin.
Skupina aglypha je charakterizována absencí jedového aparátu. Hadi této skupiny nejsou jedovatí a jejich kousnutí vyaduje
pouze chirurgické oetøení a aplikaci antitetanického anatoxinu.
Mezi nejznámìjí pøedstavitele nejedovatých hadù patøí krajty
a hroznýi (Boidae) a uovky pravé (Colubrinae).
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Obr. 1. Èelisti a jedový aparát opistoglyfních hadù.

Obr. 3. Èelisti a jedový aparát solenoglyfních hadù.

Nejprimitivnìjí jedový aparát je vyvinut u skupiny opistoglypha (obr. 1).V zadní èásti horní èelisti jsou umístìny prodlouené rýhované zuby, které zprostøedkují aplikaci malého mnoství
èasto úèinného toxinu. Vzhledem k umístìní jedových zubù a nutnosti maximálního rozevøení èelistí je intoxikace pøi obranném
kousnutí ménì pravdìpodobná. Hlavními zástupci skupiny jsou
jedovaté uovky z podèeledi Boiginae (Dyspholidus typus, Bojga
sp., Malpolon sp., Telescopus sp.).
Do skupiny proteroglypha (obr.2) patøí hadi s malými fixnì
umístìnými zuby v pøední èásti horní èelisti, jedové zuby jsou
hluboce rýhované, rýha je uzavøena v kanálek se dvìma otvory.
Zuby jsou dlouhé jen nìkolik milimetrù. Intoxikace pøi kousnutí
hady této skupiny je témìø pravidlem. Patøí sem hadi korálovcovití (Elapidae)  kobry, mamby, bungaøi a vodnáøi (Hydrohiidae).
Nejvyvinutìjí jedový aparát mají hadi skupiny solenoglypha
(obr.3). A 4 cm dlouhé, pøi otevøení èelisti vztyèitelné jedové zu-

by s kanálkem jsou umístìny na pøední èásti horní èelisti. Do této
skupiny patøí hadi zmijovití (Viperidae), vèetnì zmije obecné
a chøestýovití (Crotalidae). Vzhledem k tomu, e hadi této skupiny regulují vyputìní jedu pøi útoku, neznamená kadé jejich
kousnutí nutnì intoxikaci.

Obr. 2. Èelisti a jedový aparát proteroglyfních hadù.
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Sloení a úèinky hadích toxinù
Hadí toxiny jsou sloité multikomponentální smìsi nízkomolekulárních látek a makromolekul pøevánì bílkoviné povahy 
peptidy, polypeptidy, proteinové toxiny a enzymy. Komplexnímu
sloení odpovídají velmi variabilní pøíznaky intoxikace závislé na
zastoupení jednotlivých komponent.
Dle charakteru úèinku na funkèní systémy organizmu bývají
biologicky aktivní komponenty hadích toxinù dìleny do nìkolika
hlavních skupin.
K látkám nejvíce odpovìdným za letální úèinek patøí neurotoxiny. Pùsobí na neuromuskulární synapse, a tak zpùsobují svalovou paralýzu. Vìtinou se velmi rychle vstøebávají, proto první
pøíznaky intoxikace mùeme zaznamenat ji bìhem nìkolika minut po utknutí. Charakteristická je celková malátnost, obrna faciálního svalstva, ptóza víèka, obrna hladkého svalstva duhovky,
poruchy øeèi, zahlenìní dýchacích cest, postupnì se rozvíjející
obrna motorického svalstva, pøièem fatální je paralýza svalstva
dýchacího pøi plnì zachovaném vìdomí. Neurotoxiny jsou pøevaujícími komponentami jedu korálovcovitých hadù (kobry, mamby, korálovci), ale i nìkterých chøestýù (chøestý brazilský,
Crotalus durissus terrificus).
Kardiotoxiny tvoøí sloku jedu nìkterých kober. Byly charakterizovány dle pøímého úèinku na srdeèní sval. Zpùsobují prodlouení Q-T intervalu a pravdìpodobnì poruchu kontraktility
myokardu.
V øadì hadích jedù byly identifikovány komponenty s myolytickou aktivitou  myotoxiny. Nejvyí zastoupení mají v jedu
vodnáøù, nìkterých korálovcovitých a chøestýù. Hlavním klinic-
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kým pøíznakem úèinkù myotoxinù je myonekróza a myoglobinurie s následným moným renálním selháním.
Dùleitou skupinou toxinù jsou látky zasahující do systému hemokoagulace. Jsou zastoupeny pøevánì v jedech zmijovitých,
chøestýovitých, mohou se vak vyskytovat i u nìkterých hadù ze
skupiny opistoglypha a proteroglypha. Laboratorním a klinickým
efektem úèinku tìchto toxinù je hemokoagulaèní rozvrat nejèastìji typu diseminované intravaskulární koagulace. Pøíznaky intoxikace, které mohou nastoupit a nìkolik hodin po utknutí jsou
rùzné intenzity, od laboratornì zachytitelné hemokoagulaèní dysbalance a k obrazu tìkého, mnohdy refrakterního krvácení nebo trombotických komplikací. Na základì pokození endotelu se
mùe v odstupu hodin a desítek hodin vyvinout akutní plicní pokození a to i za kautel pouze laboratorní dysbalance v hemokoagulaèním vyetøení. Intenzita pùsobení nìkterých toxinù této skupiny je tak vysoká, e pouhé krábnutí jedovým zubem mládìte
mùe mít fatální následky.
K dalím skupinám látek, které se významnì podílejí na toxicitì hadích jedù, patøí vazodilataèní komponenty a látky zvyující
permeabilitu kapilár. Zpùsobují ztrátu tekutin, proteinù i krevních elementù z intravazálního kompartmentu (capillary leak syndrom), co má za následek sníení cévní náplnì a mùe, zvlátì
s vazodilatací, vést pøes hypotenzi a zhroucení obìhu k oku. Tyto
pøíznaky jsou èasté po utknutí chøestýovitými a nìkterými zmijovitými hady.
Toxiny s cytotoxickou aktivitou a hydrolytické enzymy zpùsobují nespecifickou destrukci tkání lokálnì i systémovì. Mohutné
lokální nekrózy a orgánová pokození jsou pøíznaèné pro vìtinu
chøestýù a øadu zmijí.
Zastoupení jednotlivých biologicky aktivních komponent v toxinech je silnì variabilní a to jak mezidruhovì tak i vnitrodruhovì a mìní se i bìhem ontogeneze. Z tìchto dùvodù je nutno ke
kadému pøípadu utknutí jedovatým hadem pøistupovat individuálnì a nevyluèovat monost neoèekávaného úèinku toxinù.
Úèinek hadího jedu je vdy komplexní, komplexní je i reakce pacienta a dle toho je tøeba øídit zajitìní pacienta a jeho následnou
terapii.
Hadí toxiny jsou velmi stabilní a v suchém stavu si zachovávají vìtinu biologických aktivit po nìkolik desítek let. Nìkteré neurotoxiny odolávají i varu. Proto i pøi manipulaci s mrtvým hadem,
samotnými zuby a rùznými preparáty je tøeba zachovat opatrnost.

Zásady první pomoci a terapie utknutí
Kadé kousnutí neznamená intoxikaci. Pouze v ménì ne v polovinì pøípadù kousnutí hadem s jedovým aparátem solenoglyfního typu dochází k aplikaci významného mnoství toxinu, u hadù
opistoglyphních je intoxikace po kousnutí vzácná. V pøípadì, e
k intoxikaci dolo, jsou její pøíznaky závislé na mnoství aplikovaného jedu, toto mnoství se mùe pohybovat v rozmezí 15% a
100% celkového mnoství z jedových láz.
První pomoc a nespecifická terapie
Postieného je tøeba zklidnit. Celkovì je mono, zvlátì pøi anxiózních nebo hysteroidních projevech, podat sedativa, nejlépe
benzodiazepiny parenterálnì. Pøi bolestech, které mohou být lokálnì znaèné, se aplikují analgetika. Je tøeba opatrnosti pøi podá-
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vání opiátù u pacientù exponovaných neurotoxinu pro monost
potenciace vlivù obleòujících dech. Z dùvodù inhibice destièkových funkcí je kontraindikované podávání salicylátù.
Konèetina se imobilizuje pomocí dlahy a pruného obinadla.
Turniket zpùsobující ilní stázu nebo dokonce omezení arteriálního pøívodu je nepøípustný. Døíve pouívaný turniket má zpùsobit
pouze stázu lymfatickou, ale ani ten se ji nedoporuèuje.
Místo utknutí se nerozøezává, nevysává, nevypaluje ani jinak
specificky neoetøuje. Okolí vpichù se pouze lokálnì desinfikuje
a rána pøekryje sterilním mulem.
Je dùleité zjistit èas utknutí, druh, pokud mono latinský název hada, jeho stáøí, velikost a dalí informace vypovídající o závanosti intoxikace.
Pokud nedochází k rozvoji celkových pøíznakù intoxikace, je
mono podávat nápoje, podání kávy (kofeinu) nebo alkoholu není vhodné.
V kadém pøípadì se aplikují kortikosteroidy (hydrokortison
v dávce 24 mg/kg i.v., nebo metylprednisolon i.v. v ekvivalentním
mnoství). Protoe hadí jed je smìsí desítek a stovek typù cizorodých bílkovin, hrozí projevy pøecitlivìlosti. Souèasnì je vyuíváno stabilizaèního úèinku kortikosteroidù na bunìènou membránu a buòku samu a jejich úèinku antiedematózního.
Tato nespecifická a antihistaminová terapie se doplòuje podáním kalcia, nejlépe v antihistaminické formì (MethiadenCalcium Spofa), pøípadnì antihistaminikem samostatným.
Pøi vzniku anafylaktického oku se postupuje obvyklým zpùsobem (adrenalin eventuelnì noradrenalin, infúzoterapie, oxygenoterapie a øízená ventilace, kortikosteroidy v dávce ekvivalentní 30 mg/kg hydrocortison a dalí antihistaminická terapie).
U pacientù ohroených poruchou hemokoagulace se neuívají pøi
plnìní obìhu plasmaexpandery na bázi dextranù a krobù pro jejich interferenci s funkcí krevních destièek.
Pøi vazodilataci a extravazaci s následným poklesem krevního
tlaku a zhroucením obìhu se postupuje symptomaticky, plazmaexpanzí s tonizací cévního øeèitì katecholaminy a eventuelní beta mimetickou podporou myokardu.
Po zjevném zásahu paralyzujícím neurotoxinem, jetì pøed plným rozvinutím pøíznakù, je na místì intubace a umìlá plicní ventilace. Takto postiený pacient je pøi plném vìdomí, a proto musí
být adekvátnì tlumen.
Pøi zásahu oka tak zvanými plivajícími kobrami, napø. kobrou
èernokrkou (Naja nigricollis) se provádí výplach borovou vodou,
fyziologickým roztokem nebo mlékem. Pro velkou bolestivost je
vhodná aplikace lokálního anestetika do spojivkového vaku. Zásah
oka toxinem mùe znamenat i celkovou intoxikaci, pacienta je nutno observovat. Následnì je tøeba øeit moné pokození oka pøi
konjunktivitidì, hrozící ulceraci rohovky a pøední uveitidì.
Transport postieného se suspekcí intoxikace je provádìn vlee na oddìlení schopné zajistit nebo vyøeit závané celkové projevy jako ventilaèní insuficienci, tìkou a necharakteristickou poruchou hemostázy a obìhové selhávání. Je-li podezøení na intoxikaci sporné, není lokální ani celková reakce, od utknutí ubìhla
doba øádovì v desítkách hodin, je postaèující umístìní pacienta na
standardní oddìlení k vyetøení a observaci.
Doporuèuje se pøípad konzultovat s toxinologickým centrem
za úèelem dalího postupu, pøípadné hospitalizace a specifické
imunoterapie, kontaktní adresy viz závìr èlánku.
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Nemocnièní a specifická terapie

Utknutí zmijí obecnou (Vipera berus)

Finálnì jsou intoxikovaní zajitìni a komplikace øeeny symptomaticky na pøísluných pracovitích neodkladné péèe (JIP,
ARO). Výèet a symptomatická terapie komplikací se vymyká
monostem kapitoly. Souèástí nemocnièní léèby je aplikace tetanického anatoxinu.
Specifická terapie utknutí jedovatými hady spoèívá prakticky
pouze v aplikaci úèinného antiséra, mono nebo polyvalentního. Je
to purifikovaná imunoglobulinová frakce krevního séra imunizovaných zvíøat. Preparáty jsou dodávány buï ve formì apyrogenního izotonického roztoku s obsahem 10% proteinù nebo v lyofilizované formì, bývají stabilní po nìkolik let. Pøi pøípravì monovalentního antiséra se provádí imunizace toxinem jednoho druhu
hada, pøi pøípravì polyvalentního antiséra se k imunizaci pouívá
smìs toxinù nìkolika druhù i z rùzných èeledí. K imunizaci se
pøevánì pouívá koní.
Specifická imunoterapie je provádìna v pøísnì indikovaných
pøípadech. Podání pøísluného  vìtinou koòského  antiséra
s sebou nese nebezpeèí prudké anafylaxe, zvlátì po opakovaných aplikacích. Navíc, antigenita nìkterých toxinù je sporná
nebo nízká, aplikace antiséra nezajistí spolehlivì jejich inhibici. V nìkterých pøípadech toxiny startují øadu patofyziologických dìjù, které pak probíhají do jisté míry nezávisle na jejich
pøítomnosti (DIC, extravazace, tkáòové destrukce, renální selhávání), symptomatická léèba má zde zásadní charakter a specifickou imunoterapii je tøeba chápat jako pokus o odstranìní
pøíèiny. V jiných pøípadech (paralysující neurotoxiny, kardiotoxiny) mùe znamenat imunoterapie zásadní obrat stavu
pacienta, nicménì jeho symptomatické zajitìní i zde hraje
v terapii stìejní roli.
V pøípadech utknutí exotickým jedovatým hadem, pøi dostupnosti adekvátního zajitìní vitálních funkcí, není v naich podmínkách podání specifického antiséra souèástí urgentní pøednemocnièní terapie. Nicménì evidentní pøítomnost celkových
pøíznakù intoxikace je dùvodem k zajitìní imunoterapie. Pacient
je buï transportován primárnì èi sekundárnì po dohodì na pracovitì, kde jsou antiséra deponována, nebo je zajiován transport antisér na místo pacientovy hospitalizace. Indikací k zavedení specifické imunoterapie je rozvoj celkových pøíznakù intoxikace ( neurotoxické pøíznaky  ptosa víèka, ztíená artikulace,
zvýená salivace, slinìní, obìhové selhávání  hypotenze, capillary leak syndrom, arytmie, abnormální EKG, bezvìdomí, hemokoagulaèní rozvrat  spontánní krvácení ze sliznic, spojivek, vpichù,
afibrinogenemie, tìká trombocytopenie) nebo pøítomnost a progrese tìkých pøíznakù lokálních (otok celé konèetiny a dalí progrese, otok aker s hrozícím uzávìrem perfuze, suspekce vzniku
nekrózy vìtího rozsahu).
Je nutné navíc vìdìt, e antisérum není nikdy stoprocentní terapeutický prostøedek. Faktorù, které komplikují imunoterapii, je
celá øada. Pomineme-li monost anafylaktické reakce, je nedostateèná úèinnost antisér zpùsobena individuální variabilitou toxinù
a dále tím, e nìkteré sloky toxinù významné svým patofyziologickým efektem nejsou dostateènì imunogenní. Proto antiséra tyto sloky nemohou plnì neutralizovat.
Vdy je nutno konzultovat toxinologické centrum, kde je doporuèen dalí postup.

Pøípady utknutí jediným jedovatým hadem ve støedoevropské
pøírodì, zmijí obecnou, mají oproti minulým rokùm v Èeské republice vzrùstající incidenci. Ta je mimo jiné patrnì dána zvýeným výskytem hada v rámci zlepení ekologické situace. Pro
utknutí platí s jistými výhradami vechny výe zmínìné postupy.
I kdy toxiny zmije obecné jsou svým sloením velmi nepøíznivé,
natìstí maximální mnoství aplikované pøi utknutí tvoøí pouze
asi dvì tøetiny letální dávky pro dospìlého èlovìka. Byly popsány fatální prùbìhy této intoxikace, pøeváná vìtina utknutí u dospìlých probìhne vak pod obrazem lokální bolestivosti s otokem, zduøením pøísluných lymfatických uzlin a nevolnosti.
Nicménì po plném zásahu toxinem, zvlátì u oslabeného dospìlého nebo u dìtí, mùe mít i utknutí zmijí obecnou dramatický
prùbìh.
Zmije patøí mezi hady zmijovité (Viperidae) a spolu s chøestýovitými (Crotalidae) do skupiny solenoglypha, která je mezi hady fylogeneticky nejvyí a charakterizuje ji nejdokonalejí jedový aparát. Jedová výbava zmije obecné je sloitá multikomponentální smìs jednotlivých toxinù. Finální sloení jedu je variabilní, samozøejmì mezidruhovì, ale i vnitrodruhovì. Do jisté míry se smìs toxinù mìní i bìhem ontogeneze. Z iroké palety nejnebezpeènìjích hadích toxinù nejsou v jedu zmije obecné obsaeny paralyzující neurotoxiny s podskupinou primárních kardiotoxinù, myotoxiny a látky nekrotizující. Toxiny ovlivòující hemokoagulaci a látky cytotoxické obsahuje v témìø zanedbatelné míøe, take se uplatní vìtinou pouze lokálnì. Obsahuje vak klinicky nebezpeèné skupiny látek vazodilataèních a toxinù, zvyujících permeabilitu kapilár. Ty zpùsobují ztrátu tekutiny, proteinù
a posléze i krevních elementù z intravazálního kompartmentu.
Není vylouèena ani pøítomnost látek nepøíznivì pùsobících na nìkteré oddíly vegetativního nervového systému.
Ihned po utknutí se obvykle objevuje bolest v místì poranìní,
bìhem nìkolika minut následuje místní otok, pozdìji doprovázený zduøením regionálních lymfatických uzlin. Edém dosahuje
maxima obvykle do 48 hodin po utknutí, v tìích pøípadech se
roziøuje z postiené konèetiny i na trup. Je doprovázen bolestivostí a pocitem lokálního napìtí, nìkdy je bolestivost pøekvapivì
malá. Otok mùe být hemoragický a je provázen charakteristickými zmìnami barvy postieného místa. Ústup mùeme oèekávat
nejdøíve 34 dny po utknutí. Toxiny zmije obecné natìstí nevyvolávají lokální nekrózy.
Vzácnì jsou lokální projevy minimální a otrava se manifestuje
a celkovými pøíznaky. Zvracení mùe nastat ji nìkolik minut po
utknutí. Bývá doprovázeno nadmìrným pocením, abdominálními bolestmi charakteru koliky, prùjmem, nìkdy i inkontinencí.
Tyto pøíznaky ukazují na støední a závanìjí míru intoxikace
a mohou pøetrvávat i 48 hodin po utknutí.
Pøi tìích postieních se mùe objevit generalizovaný edém
s maximem v oblasti rtù, jazyka a tváøe; pøitom se nedá vylouèit
podíl anafylaxe. Nejnebezpeènìjím projevem tìké intoxikace je
vazomotorický kolaps s poklesem systémového tlaku doprovázený alterací vìdomí, studeným potem a cyanózou. V nejzávanìjích pøípadech dochází a k rozvoji oku s bezvìdomím. Popsané
akutní renální selhání a generalizované krvácení bylo velmi pravdìpodobnì sekundárním následkem opodìné terapie obìhového
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Obr. 4. Chelicery a jedový aparát mygalomorfních pavoukù.
selhání a neadekvátní heparinizace. Kompletní úzdrava trvá 1  3
týdny, po dobu nìkolika mìsícù mohou pøetrvávat bolestivost
a intermitentní otoky.
Vìtina pøednemocnièních opatøení je stejná jako pøi utknutí
jinými jedovatými hady. Nemocný musí být umístìn ve zdravotnickém zaøízení s moností transferu na jednotku intenzivní péèe,
by pouze k observaci do druhého dne. Intoxikace zprvu hodnocená jako velmi lehká, mùe být v prùbìhu èasu provázena závanými projevy.
Antisérum, u nás v souèasné dobì dostupné, Ipser Europe,
Pasteur Mérieux (Francie), je na místì, pokud se objeví celkové
pøíznaky jako hypotenze, profúzní zvracení, kolikovité bolesti
bøicha. V tìkých pøípadech a pøi celkové reakci u dìtí mùe být
antisérum aplikováno ji pøivolanou lékaøskou pomocí. Zásadnì
je vak zachován postup nespecifické a antihistaminogenní terapie a plné symptomatické zajitìní postieného pøed aplikací antiséra. Je-li utknutý alergik, je nutno váit nebezpeèí z rozvoje
prudké alergické reakce proti nebezpeèí z intoxikace. Pøi aplikaci
antiséra se postupuje podle pøiloeného návodu. U dìtí se dávka
neredukuje.
Pøi terapii je nutné mít a pamìti, e pùsobení hadích jedù je
vdy komplexní, komplexní je i reakce pacienta a dle toho je tøeba øídit zajitìní pacienta a jeho následnou terapii.
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neomorphae (Orthognathae). Mygalomorfní pavouci mají soubìnì postavené chelicery a jejich drápkovité èlánky jsou ohnuty
dolù a dozadu (obr. 4). Jejich typickými zástupci jsou sklípkani.
Vìtina ostatních pavoukù je araneomorfní. Jejich chelicery jsou
obráceny proti sobì na zpùsob kletí (obr. 5).
Sloení toxinù nebezpeèných pavoukù je druhovì specifické.
Nejdùleitìjími slokami u vìtiny druhù jsou neurotoxiny postihující autonomní i motorické nervstvo. U nejnebezpeènìjího
druhu australských sklípkanù Atrax robustus je hlavní úèinnou
slokou proteinový presynaptický neurotoxin robustoxin, nejvýznamnìjí slokou jedu drobných a nenápadných snovaèek
(Latrodectus sp.) vyskytujících se i v jiní Evropì a známých také pod názvem èerná vdova, je protein alfalatrotoxin. Pùsobící
neurotoxicky, pøevánì na vegetativní systém, s výrazným parasympatomimetickým úèinkem. Závané intoxikace s pøevánì
neurotoxickými pøíznaky zpùsobují rovnì jihoameriètí banánoví
pavouci rodu Phoneutria. Neurotoxiny jsou zastoupeny i v jedech
bìnì chovaných sklípkanù (Theraphosidae), kousnutí vìtiny
druhù vak není nebezpeèné. Systémové neurotoxické pøíznaky
mohou zpùsobit zejména zástupci rodù Sericopelma, Phormictopus, Acanthoscurria i èasto chovaný jihoamerický druh Theraphosa blondii. Cytotoxická, lokálnì nekrotizující aktivita, není
u vìtiny nebezpeèných druhù pavoukù pøíli významná. Závané
lokální nekrózy zpùsobuje jed amerických a afrických pavoukù
rodu Loxosceles.
Typické pøíznaky kousnutí pavoukù jsou lokální bolest, mírný
otok a pøípadný erytém. U vìtiny bìnì chovaných druhù sklípkanù (Theraphosidae), evropských køiákù (Araneidae) a jiných
naich pavoukù se následky kousnutí, vylouèíme-li monou ana-

Kousnutí pavouky
Pavouci (Araneida) pøes znaènou medializaci a rozíøenou
arachnofobii nepøedstavují a na vyjímky váné nebezpeèí pro
èlovìka. Existuje jen nìkolik druhù, jejich kousnutí mùe mít
pro èlovìka závané následky. Nìkteøí z tìchto pavoukù mohou
být v ÈR chováni, nebo na nae území náhodnì zavleèeni.
Jedový aparát pavoukù tvoøí dvouèlenné chelicery, které slouí
k uchopení a usmrcení koøisti. Podle jeho stavby rozeznáváme
dva podøády pavoukù  Mygalomorphae (Labidognathae) a Ara-
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Obr. 5. Chelicery a jedový aparát araneomorfních pavoukù.
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fylaxi, omezují na tyto lokální zmìny. Pøíznaky systémové neurotoxické otravy jsou obecnì popsány ve stati o utknutí jedovatými hady. U australského sklípkana Atrax robustus bylo popsáno
úmrtí ji 15 min. po kousnutí. Typickým pøíznakem po kousnutí
snovaèkou (Latrodectus sp.) je zpoèátku malá nebo ádná bolest,
její intenzita se po latentní fázi zvyuje, zasahuje celou konèetinu a je provázena bolestivou lymphadenitidou. Latrodektizmus
jako syndrom systémové intoxikace zahrnuje irokou kálu pøíznakù  generalizovaná kloubní a abdominální bolest, tøes, slabost, psychóza, fotofobie, salivace, slzení, pocení, dysurie, diarea,
febrilie nebo hypotermie, dyspnoe, plicní a generalizovaný
edém, zmìny na EKG odpovídající ischemii myokardu, obìhová
nestabilita èasto s výraznou hypertenzí a obìhové selhání. K paralýze dýchacích svalù vak nedochází a úmrtí je velmi vzácné.
Syndrom podobný latrodektizmu byl ojedinìle popsán po kousnutí bìným evropským køiákem Araneus umbraticus.
Sklípkani, zejména pak americké druhy, se kromì kousnutí
pøi podrádìní brání uvolòováním ahavých chloupkù z povrchu zadeèku. Tyto chloupky lokálnì drádí pokoku a sliznice,
mohou zpùsobit tìké konjunktivitidy, bronchospasmy a anafylaktický ok.
Ve vech pøípadech kousnutí pavoukem dodrujeme zásady
první pomoci a nespecifické terapie uvedené ve stati o utknutí
jedovatými hady. Dùleité je zajitìní ivého, èi mrtvého pavouka pro identifikaci. Proti jedùm nejnebezpeènìjích pavoukù
Latrodectus sp., Atrax robustus., Loxosceles sp. se vyrábí antiséra. Ta vak nejsou v naich podmínkách dostupná.
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vedení patrné na EKG, hyper nebo hypotenze a obìhové selhání. Vazba neurotoxinù na iontové kanály je reverzibilní, avak
kadý toxin má jinou afinitu, a proto rekonvalescence mùe trvat
rùznì dlouhou dobu, zvlátì bez pouití antiséra. Nejèastìjí pøíèinou úmrtí je paralýza dýchacích svalù a obìhové selhání.
První pomoc a nespecifická terapie je stejná jako pøi utknutí
jedovatými hady s neurotoxickým jedem (korálovcovití). Proti
nejnebezpeènìjím druhùm se vyrábí antiséra, která vak nejsou
v ÈR k dispozici.

Kousnutí stonokami
Jedový aparát stonoek (Chilopoda) je tvoøen kusadlovými
nokami a jedovou lázou. ádná nae stonoka není èlovìku nebezpeèná avak èasto jsou chovány rùzné druhy velkých stonoek
rodu Scolopendra. O sloení jejich toxinù není mnoho informací,
nìkteré mimoevropské druhy mohou ojedinìle zpùsobit i závané
systémové intoxikace, které se léèí symptomaticky. Antiserum se
nevyrábí.

Bodnutí tíry
Symbolem jedovatosti jsou tíøi (Scorpiones). Patøí mezi nenároèné chovance v zajetí, bodnutí nìkterými druhy vak mùe
být smrtelnì nebezpeèné. Natìstí nejatraktivnìjí, nejèastìji
chovaný druh, africký veletír obrovský (Pandinus imperator)
je velmi málo jedovatý a jeho bodnutí pùsobí ve vìtinì pøípadù jen lokální bolest. Vechny epidemiologicky významné druhy tírù patøí do èeledi Buthidae. V Africe a Asii jsou nejnebezpeènìjí zástupci rodù Leiurus, Buthus, Parabuthus,
Hottentotta a Androctonus. Smrtelnì nebezpeèným jsou také
americké rody Centruroides a Tityus.
Jedovým aparátem je telson  poslední èlánek zadní èásti zadeèku, který je zakonèen jedovým hrotem, na nìm ústí dvì jedové lázy (obr. 6).
Hlavními slokami jedu tírù úèinnými na èlovìka jsou peptidové neurotoxiny blokující sodíkové, draslíkové a kalciové kanály s následnou poruchou nervového a neuromuskulárního vedení
nebo kontrakce svalových bunìk samých.
Vzhledem k malé velikosti molekul toxických peptidù dochází
k jejich rychlé distribuci v organismu. Typickým pøíznakem je
okamitá silná palèivá bolest, která i u lehèích intoxikací pøetrvává nìkolik dnù, vzniklé parestesie i nìkolik týdnù. Jed vìtinou
nepùsobí lokální nekrózy, místo bodnutí mùe být nìkdy jen mírnì oteklé s pøípadným zaèervenáním. Systémová neurotoxicita se
projevuje dle závanosti irokou kálou pøíznakù. Patøí k nim zvýená salivace, slzení, dysfagie, dysfonie, pocení, nausea, emesis,
abdominální bolest, diarea, dyspnoe, bronchorea, plicní edém,
brady nebo naopak tachykardie, arytmie a specifické poruchy
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Obr. 6. Telson s jedovým aparátem tírù.

27

O D B O R N É

T É M A

Pobodání hmyzem
Mezi aktivnì jedovatými druhy hmyzu jsou bezesporu nejvýznamìjí zástupci øádu blanokøídlých (Hymenoptera)  vosy, srnì
a vèely. Nejvýznamìjí v ÈR jsou sreò obecná (Vespa crabro), vosa obecná (Paravespula vulgaris), vosa útoèná (Paravespula germanica) a vèela medonosná (Apis melifera). Ojedinìle dochází
k bodnutí èmeláky (Bombus sp.).
Jedový aparát blanokøídlých je tvoøen jedovými lázami, jedovým
vakem a ihadlem a je umístìn v zadní èásti zadeèku. U vèel a vos je
opatøeno zpìtnými háèky, u vèel jsou tyto háèky tak významné, e zabraòují vytaení z tìla obìti a dochází k autotomii jedového aparátu.
Jedy vèel, vos a srní jsou velmi heterogenní smìsi. Obsahují biogenní aminy jako histamin, dopamin, adrenalin, noradrenalin, serotonin a acetylcholin. Dále jsou to peptidy s kininovou aktivitou
a chemotaktické peptidy. Asi 50% suiny vèelího jedu tvoøí peptid
melittin s detergentními úèinky na bunìèné membrány. Tento peptid
je významnì zodpovìdný za bolestivost intoxikace. Z vysokomolekulárních sloek jsou to hydrolytické enzymy jako jsou fosfolipázy,
hyaluronidázy, fosfatázy, proteázy a dalí proteiny.
Prvním pøíznakem je palèivá bolest a rychlý lokální otok se zarudnutím v místì bodnutí. Normální prùbìh intoxikace je omezen
pouze na tyto lokální pøíznaky. Závané komplikace po intoxikaci
blanokøídlými jsou zpùsobeny jednou ze tøí pøíèin:
 mnohonásobné pobodání vede k systémové intoxikaci pøímo úèinkem velkého mnoství aplikovaného jedu, za ivot ohroující se
povauje více ne 50 vèelích nebo vosích bodnutí u dìtí a více ne
100 bodnutí u dospìlých,
 bodnutí do úst, dýchacích cest nebo krku s následným edémem
omezujícím prùchodnost dýchacích cest,
 tìká alergická a anafylaktická reakce.
Intoxikace jedem blanokøídlých vyvolává vzhledem ke sloení jedu systémovou reakci podobnou tìké anafylaxi a oku.. K této situaci mùe dojít po mnohonásobném pobodání nebo i po jediném
bodnutí u jedince pøecitlivìlého. Opakovaná expozice toxinu pøi
tom není podmínkou.
Otok v místì bodnutí vìtí ne 10 cm stejnì tak jako generalizované svìdìní, urtika a nevolnost je tøeba povaovat za abnormální
reakci, která mùe progredovat pøes úzkost, nauseu, zvracení, diareu, abdominální bolest, hrudní oprese, závra, zmatenost, angioneurotický edém a k anafylaktickému oku s respiraèním a obìhovým selháním.
Terapie reakce na bodnutí blanokøídlými je u vech druhù shodná. U vèel zùstává v místì bodnutí celý jedový aparát. Ten je tøeba
opatrnì vyjmout, ani by dolo ke kompresi jedového vaku a aplikaci zbylého toxinu. Lokální chlazení zmíròuje bolest a mùe omezit rozvoj otoku. Pøi bodnutí do krku, úst, nebo dýchacích cest hrozí rozvoj ivot ohroujícího edému, pacient musí být observován
s okamitou moností zajitìní prùchodnosti dýchacích cest. V této
situaci se podává adrenalin v aerosolu nebo i.v., beta2  mimetika
(salbutamol, terbutalin) v aerosolu a kortikosteroidy, pøednostnì i.v.
Mnohdy doporuèované podání aminofylinu je sporné pro zvýení
spotøeby kyslíku. Systémové projevy intoxikace lze zmírnit antihistaminickou terapií, podáním antagonistù H1 (Dithiaden Léèiva, ÈR)
i H2 (cimetidin) receptorù. V závanìjích pøípadech se postupuje
shodnì s léèbou tìké anafylaktické reakce.

Poranìní jedovatými ivoèichy pøi akvaristice
Ve sladkovodních akváriích jsou èasto chováni zástupci sumcù
(Siluroidei) i jiných ryb, u kterých je vyvinut jedový aparát v podobì ostnù a jedové lázy na prsních nebo høbetních ploutvích.
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Poranìní je lokálnì bolestivé a mùe vést k dlouhotrvajícím parestéziím. Akutní nebezpeèí, pomineme-li anafylaxi, nehrozí.
Nebezpeèné je bodnutí ocasním trnem sladkovodního rejnoka
(Potamotrigon sp.) nebo v moøských akváriích chovaných perutýnù
(Dendrochirus sp., Pterois sp.), kteøí jsou vybaveni mnosvím dlouhých
ploutevních trnù s jedovými lázami. Poranìní je silnì bolestivé, otok
mùe zasáhnout a do mízních uzlin, není vylouèena tvorba nekróz.
Monost systémové intoxikace pøi poranìní aktivnì jedovatými
rybami a parybami závisí na mnoství toxinu. I kdy se vìtinou vyvine pouze lokální postiení, nelze vylouèit vznik celkových pøíznakù. Mùe se objevit malátnost, gastrointestinální obtíe, poruchy vìdomí, dechu a obìhu. Mortalita, vèetnì zranìní v pøírodì nepøesahuje 1% postiených. Anafylaktická reakce není vylouèena, terapie
je symptomatická.

Konzultace pøi otravì ivoèinými toxiny

Klinická a toxinologická konzultace, monost umístìní pacienta:
Toxinologické centrum, Klinika anesteziologie a resuscitace VFN
a 1 LF UK, Praha 2, U nemocnice 2.
MUDr J. Valenta, tel.: 2496 2244.
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Psychologické potřeby pracovníků
v oblasti urgentní pediatrické péče
V øíjnu roku 2000 uspoøádala Americká psychologická spoleènost konferenci o psychologických potøebách pracovníkù, zabývajících se urgentní péèí o dìtské pacienty. Cílem konference bylo identifikovat rozsah tìchto psychologických potøeb, zjistit míru emoèního ovlivnìní v oblasti jak psychického, tak i somatického zdraví, cenu péèe, spokojenost s péèí, poskytovanou pacientùm a jejich rodinám a formulovat výzkumné úkoly spojené s psychickým zdraví na jedné stranì a urgentními zásahy na stranì druhé.
Hlavními tématickými okruhy konference byly:
l potøeba akutních podpùrných psychologických slueb pro poskytovatele urgentní zdravotnické péèe o dìti
l identifikace obzvlá stresujících faktorù
l stresory pramenící ze systému zdravotnictví
l kodlivé psychologické a behaviorální reakce poskytovatelù
urgentní péèe o dìti
l pøehled intervenèních strategií.
Úèastníci se shodli, e ti, kdo poskytují urgentní péèi dìtským
pacientùm, mají zvlá vysokou potøebu akutní psychologické
podpory. Podpùrné sluby psychologa by proto mìly být dostupné nejen pro dìtské pacienty a jejich rodiny, ale i pro zdravotníky.
Program krizové intervence v rámci CISM (Critical Incident
Stress Management) by mìl být dle moností zavádìn do praxe.
Nepøátelské, odmítavé reakce vùèi dìtem  obecnì vnímaným
jako nevinné, zasluhující si ochranu a péèi  jsou vysoce varovným pøíznakem ze strany dospìlých. Tìká zranìní a nemoci dìtí, èi dokonce jejich smrt, otøásá obvykle hodnotovým ebøíèkem,
je znièen pocit bezpeèí okolního svìta, jeho harmonie. Pro ty, kdo
musí tato zranìní oetøovat a léèit, mùe být psychologická zátì
jetì daleko nièivìjí. Personál si nutnì klade otázky:
Proè dìti umírají? Proè nìkteøí dospìlí dìti zneuívají a týrají? Proè nemùeme zachránit vechny nemocné a zranìné dìti?
Proè je vechny nedokáeme uchránit od zla?
kodlivé psychologické reakce mohou vyústit do tzv. únavy ze
soucitu, pøenesené traumatizace, pøíznakù syndromu vyhoøení nebo dokonce a do posttraumatické stresové poruchy, a symptomy
tìchto stavù nìkdy zdravotníci, oetøující tìce nemocné a zranìné dìti, popisují. Tato práce je podstatnì nároènìjí co do míry
psychologické zátìe ne ta samá práce s dospìlými  bylo opakovanì prokázáno, e smrt dítìte je patøí k nejvìtím stresorùm
jak u nemocnièního personálu, tak u paramedikù v terénu.
Dále bylo ovìøeno, e pracovníci v oblasti urgentní péèe mají
kvalitní výcvik v technice poskytované péèe, ale selhávají v psychologickém pøístupu, zejména u dìtí. Ke zlepení péèe mùe
vést ujasnìní nejobvyklejích stresorù, odmítavých reakcí a øídit
se doporuèeními, která pomáhají tyto reakce zvládnout.

Psychologické stresory spojené s poskytovanou péèí
l

Bez uvedení priorit se jedná o následující faktory:
identifikace postieného dítìte s èlenem vlastní rodiny nebo se
sebou samým
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oetøování pøíbuzných a vlastních dìtí
závané maxilofacilární poranìní dítìte
l poranìní, které vede k pokození mozku nebo transverzální
míní léze se ztrátou motorických funkcí
l poranìní nebo nemoci lo pøedejít
l zranìní bylo nìkým  zejména dospìlým  zpùsobeno úmyslnì
l zvlá emoènì vypjatý zármutek v rodinì postieného dítìte
l zdravotník cítí odpovìdnost za stav dítìte
l rodina nespolupracuje pøi léèbì
l obtíná komunikace s rodinou postieného dítìte
l násilí na místì zásahu nebo v nemocnici
l úmrtí dítìte
l
l

Stresory vyplývající ze systému zdravotnictví
Tyto faktory nevyplývají pøímo ze samotné situace, zaèínají pùsobit ve chvíli, kdy znesnadòují èi znemoòují vysoce kvalitní poskytování péèe:
l administrativní úkony èi interpersonální vztahy vedou k tomu,
e pracovní prostøedí a pracovní proces je vnímán jako stresující
l nedostatek personálu
l nedostateèné vybavení
l administrativní politika, která znemoòuje rychlou kvalitní intervenci
l finanèní otázky nebo otázky zdravotního pojitìní, které znesnadòují kvalitní zdravotnickou péèi
l necitlivost ze strany managementu ohlednì nároènosti péèe
o dìti
l nedostateèná psychologická podpora personálu, který poskytuje urgentní pediatrickou péèi
l nedostateèná psychologická podpora rodièùm, pøíbuzným
a pøátelùm postiených dìtí
l nedostateèná psychologická péèe o samotné dìtské pacienty
l pocit viny za to, e konkrétní pracovník nemìl slubu v den
nìjaké závané události
l tendence k pøehnané identifikaci s pacienty a jejich rodinami
(poslední dva jmenované faktory znaèí prolomení osobních
hranic a neschopnost odpoutat se od práce i v dobì volna)
l i v pøípadì jednoznaèných symptomù pracovníci váhají s kontaktem psychologa nebo psychiatra z dùvodù obav ze stigmatizace
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kodlivé psychologické a behaviorální reakce
Na základì pozorování, relevantních databází a osobních zkueností s poskytováním urgentní péèe dìtem byly jmenovány následující reakce:
l deprese
l prodlouený pocit zármutku
l pocity viny, znemoòující normální aktivity
l profesní frustrace a pøíznaky syndromu vyhoøení
l kontraproduktivní ibenièní humor
l extrémní a kontraproduktivní kritiènost ze strany spolupracovníkù a managementu
l akutní zhorení kognitivních funkcí
l záchvaty vzteku
l letargie
l úvahy o sebevradì
l abúzus alkoholu
l abúzus drog
l domácí násilí
l zneuívání dìtí
l pøehnaná starostlivost o rodinu a pøátele
l nejrùznìjí somatické obtíe
l mimomanelské vztahy
l rozvod
l akutní stresová reakce
l posttraumatická stresová porucha
l rozvoj psychologického distancování od pacientù, rodiny,
pøátel a spolupracovníkù (popisováno jako staení elezné
opony)
Výe zmínìný seznam mùe být následkem práce v prostøedí
bohatém na citové afekty spojené s poskytováním urgentní pediatrické péèe, bohuel vak zatím chybí epidemiologická data
srovnávající výskyt pøíznakù v populaci obecnì.

Moné intervenèní strategie
Úèastnící se shodli na tom, e realizovaná podpùrná psychologická péèe je poddimenzovaná pøes jasné potøeby této péèe.
Jednotlivé programy se lií podle místních podmínek, nejrozíøenìjí a veobecnì akceptovaný je model CISM (Critical
Incident Stress Management) s krizovou intervencí.
Reprezentuje komplexní integrovaný multikomponentální pøístup pøi traumatizujících záitcích. Zahrnuje: pøedkrizovou
pøípravu, debriefing (CISD), individuální krizovou intervenci, duchovní krizovou intervenci, následnou péèi a pøípadné individuální konzultace. U záchranných slueb a slueb veøejného poøádku je v souèasnosti iroce pouívaný a jeho
uiteènost je empiricky prokázána. Kromì CISM se rozvíjejí
i programy na jednotlivých pracovitích, pøípadnì osobní programy zvládání stresu.
l lékaø na dìtském urgentním pøíjmu si uchovává vzpomínky na
úspìnì vyléèené pacienty, a pøi neodvratné smrti dítìte se je
snaí vybavit, aby pøedeel pocitùm selhání a ztráty
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zdravotní sestra, pøicházející do styku se zranìními dìtí, kterým lo pøedejít, se soustøedila na dosaitelnou prevenci úrazù
alespoò u svých dìtí a dìtí v jejím okruhu (helmy a ostatní
bezpeènostní vybavení atd.)
l paramedik, který pøeruil svoji kariéru pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy, se po absolvování debriefingu mohl
vrátit ke své profesi, vìnuje se nyní i kolení ostatních pracovníkù v prevenci PTSP
l supervizor záchranné sluby uspoøádal skupinu pro manelky
zdravotníkù a hasièù, výsledkem byla lepí komunikace a lepí
pochopení partnerek záchranáøù
l

Na druhé stranì je nutné zmínit, e nìkteré faktory zavedení
krizové intervence blokují. Pøedevím je to obava ze stigmatizace. Dále hodnì je pracovníkù samotných, tak i vedoucích a úøedníkù povauje podobné sluby za zbyteèné, pro slabochy.
Dokonce i pracovníci v první linii si velice rozmýlejí sdílet s kolegy zranitelné vìci, slabosti a ostatní potenciálnì zahanbující reakce  obzvlátì v kultuøe vystupòovaného heroismu.
Kromì toho jsou nedostateèná výzkumná data o stresu spojeném s urgentní pediatrickou péèí  o jeho symptomech, spoutìèích, o závanosti problému, jak neøeený stres ovlivòuje kvalitu
poskytované péèe, do jaké míry se podílí na odchodech kvalifikovaných pracovníkù, zda individuální èi skupinové intervence skuteènì zamezí rozvoji psychických a somatických problémù.
Dalí bariérou je pøístup managementu, z jeho hlediska zavedení podobných programù stojí peníze a bezprostøednì nepøináí
organizaci zisk. Je proto pro zavedení krizové intervence do praxe nutné najít vhodné komunikaèní strategie s managementem.
I provozní pøekáky hrají roli  zajitìní kvalifikovaného personálu na jeho provádìní, otázka pøesèasových hodin pracovníkù,
kteøí se sezení zúèastní apod.

Doporuèení
V závìru konference formulovali úèastníci doporuèení
ohlednì rozvoje programù CISM a ohlednì témat výzkumu.
Mìla by se také zvýit informovanost poskytovatelù, supervizorù i managementu o CISM jakoto komplexním pøístupu, jeho je debriefing pouze souèástí, mìla by se vyøeit kvalifikace a výcvik personálu. Také by bylo vhodné sledovat efektivitu jednotlivých sloek CISM a jaké faktory ji ovlivòují, najít
optimální naèasování intervencí, zjistit, které symptomy stresu
byly potlaèeny a zda se intervencí jiné symptomy nezhorily.
Èleny týmù dìtských traumacenter by se mìli stát psychologové, mìly by být vytvoøeny standardy pro podpùrnou psychologickou péèi. Informace o stresu spojeném s poskytováním pediatrické urgentní péèe a o preventivních programech by se
mìly dostat do osnov zdravotnických kol a lékaøských fakult
a mìly by se stát souèástí kontinuálního vzdìlávání. Vedoucí
pracovníci by mìli vytváøet atmosféru pøíznivou pro zavedení
programù redukce stresu, snait se nahradit kulturu hrdi-
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nouvdyavude kulturou nikoho neponecháme jeho osudu. Mìli by zajistit, aby vekerý personál byl schopen rozpoznat vèas pøíznaky syndromu vyhoøení, posttraumatické stresové poruchy, deprese, úniku a ostatní symptomy, které indikují potøebu krizové intervence. Psychologové a zdravotníci
první linie by mìli spolupracovat na publikacích o tomto problému. Uiteèná by byla i iroká spolupráce mezi policií, hasièi, záchrannými slubami, sociálními pracovníky, kaplany
a psychology s ohledem na monou budoucí kooperaci pøi hromadných netìstích a katastrofách, pøíprava zlepí koordinaci
èinnosti a zamezí chaosu, kdy u k události dojde. Stejnì tak
je vhodné komunikovat s pøedstihem s médii, definovat vzá-
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jemné potøeby a strategie. Pøi podobných setkáních je nutné
vìnovat pozornost i otázkám bezpeènosti poskytovatelù péèe,
prevenci jejich zranìní èi dokonce úmrtí.
Z praxe mohou vyplynout i nové problémy a nové monosti
jejich øeení  i to pak dává pracovníkùm pocit, e jejich práce má význam. Výsledkem programù redukce stresu je pak
zvýená produktivita, lepí rodinné vztahy, ménì stresovaných
pracovníkù a ménì odchodù kvalifikovaných zdravotníkù.
Z èasopisu Prehospital Emergency Care,
vol 6, No1, JanuaryMarch 2002
zpracovala Jana eblová

Zásady debriefingu
Krisdean Beattie, RN, Lewistown Hospital, USA
Je prokázáno, e provedení debriefingu po stresujících zásazích je uiteèné pro vechny záchranáøe. Redukce stresu umoní zachovat vycvièený a kvalifikovaný personál, který by jinak z oblasti urgentní péèe døíve èi pozdìji odeel.
Proto má velký smysl cvièit dalí pracovníky v tom, jak se má sezení debriefingu vést.
Pro debriefing platí urèitá základní pravidla. Zúèastnit se ho mohou pouze lidé, kteøí byli pøítomni zásahu, o který jde, i kdy míra
úèasti mùe být u jednotlivých pracovníkù odliná. Nìkdy se úèastní i dipeèerky, které èasto patnì snáejí pocit, e nemohou pomoci
pøímo na místì zásahu. Vìtinou vak bývají úèastníky sezení policisté, hasièi a zdravotniètí záchranáøi.
Dùleitá je i úprava místnosti. Je-li to moné, mìli by vichni sedìt v kruhu, na stejné úrovni s týmem, který provádí debriefing.
Debriefing by mìli vést nejménì dva lidé, je-li skupina více ne dvanáctièlenná, pak více. Nìkdy je nutné velkou skupinu rozdìlit nebo
si vzít jednoho èi dva pracovníky stranou k osobní konzultaci, abychom si byli jisti, e máme dost personálu. Uvìdomujte si tzv. bodylanguage (øeè tìla)  jestlie ti, kdo provádìjí debriefing, nebudou pùsobit pøátelským, vstøícným dojmem, sezení se zablokuje.
Kdy se vichni usadí, vedoucí debriefingu se pøedstaví a vysvìtlí pravidla: ve, co zde bude øeèeno, je dùvìrné, úèastníci jsou poádáni, aby setrvali a do konce, nikdo není nucen mluvit, ale kadý
má hovoøit pouze sám za sebe, toto NENÍ vyetøování, úèastníci ani
tým nevyslovují ádné soudy, kadý je roven druhému, postavení
ani sluební vìk nehrají roli.
Zaènìte s fází hledání faktù. Obvykle je uiteèné poprosit hovoøící osobu, aby se pøedstavila a popsala, jaké byly její povinnosti pøi
zásahu. Vyslovení jednoduchých základních faktù obvykle usnadní
úèastníkùm jít více do hloubky v dalích fázích debriefingu. Pomáhá
té, jestlie se èlenové zasahujícího týmu usadí podle pevného schématu a vedoucí debriefingu si oznaèí jednotlivá místa jejich jmény.
V této fázi jsou mnohé odpovìdi jen struèné, ale jestlie je tøeba, vedoucí si mohou vyádat blií vysvìtlení.
Toto vìtinou snadno vyústí v: Jaká byla vae reakce na místì
zásahu? Ptejte se, co který ze zúèastnìných cítil a co dìlal. Nìkdy
je nutné pouít nìkteré z povzbuzujících frází, napøíklad: Øeknìte
mi o tom více, nebo Co to pro vás znamenalo, ale hlavní úlohou
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týmu je naslouchat. Není-li to vysloveno, zeptejte se kadého postupnì, co byl jeho/její nejhorí záitek ze zásahu.
Tato fáze skuteènì vyaduje aktivní naslouchání, to znamená vìnovat pozornost obsahu a pocitùm, které zde byly vysloveny. Nìkdy
musí naslouchající hovoøícího povzbudit, opakovat jeho slova, shrnout vyslovené, aby bylo zøejmé, e skuteènì ve pochopil. Toto je
základem, a proto by lidé, kteøí nemají schopnost empatie nebo sami hovoøí pøíli, nikdy nemìli debriefing vést!
Jeliko stres je normální souèástí ivota, reakce na stres jsou té
normální, a nyní nastal èas je vysvìtlit. Nìkteré symptomy, napøíklad
nespavost èi nadmìrný spánek, sníená chu k jídlu nebo naopak neustálý pøíjem jídla, letargie nebo nadmìrná aktivita, mohou být normálními reakcemi na stres, a mnoha lidem opravdu pomùe, kdy
zjistí, e s tìmito reakcemi nejsou sami. Problémy vznikají, kdy tyto pøíznaky pøetrvávají a znemoòují normální aktivity. Zdùraznìte,
e nejlepí léèbou stresu po traumatizujících záitcích je hovoøit
o nich s nìkým, tak, jak se to dìje na sezeních debriefingu. Zde je
i pøíleitost profesionální konzultace pro kohokoliv, kdo cítí potøebu
dalí pomoci. V naem týmu pro debriefing jsou dva psychologové,
i v záchranných slubách je èasto personálu k dispozici psycholog.
Poslední otázka je pro vechny stejná: Co budete dìlat, a pøijde
dalí tísòová výzva? Slouí ke cti pracovníkùm, e témìø vichni
vdy odpovídají, e vyjedou a budou dìlat svou práci. Podìkujte pak
kadému za úèast, za jejich otevøenost a upøímnost a po skonèení sezení buïte jetì chvíli k dispozici, pokud by si nìkdo jetì chtìl
o nìèem pohovoøit.
A na závìr jetì nìkolik poznámek pro èleny týmu, vedoucího debriefing: Své osobní problémy nechejte doma. Ticho mùe být velmi uiteèné. Nedávejte rady. Nikdy neøíkejte: Já vím, jak se cítíte.
Vìnujte pozornost tìm, kteøí nemluví, nebo kteøí u zásahu byli a nepøili na debriefing a ovìøte si, e jsou s nìkým v kontaktu.
Pøeklad Jana eblová
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Volič má většinu jediného hlasu
Proč se zúčastnit voleb do výboru České společnosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof ČLS JEP i v tomto roce?
MUDr. Vít Mareček
Odborná spoleènost má pro vývoj kteréhokoliv oboru nezastupitelné místo. Komunikaci s okolím zprostøedkovává
výbor. Je zvykem do výboru volit významné pøedstavitele oboru, mající nejen autoritu funkce, ale rovnì autoritu pøirozenou. Práce ve výboru není nijak honorovaná. Naopak se pøedpokládá, e práce ve výboru je nejen èestná, ale také vyadující jisté osobní obìti. Jedná se pøedevím o slubu oboru. Jedinou odmìnou bývá spoleèenská presti
a uznání kolegù.
Èeská spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof
ÈLS JEP urazila od svého zaloení v roce 1994 notný kus cesty. Mnoho bylo vykonáno, mnoho nadìjí bylo takté promarnìno. A tak èi onak  je na co navazovat.
Nespornými úspìchy naí odborné spoleènosti jsou její kadoroèní celostátní konference. Vyvrcholením dosavadního
snaení bylo uznání nového nástavbového oboru urgentní medicína ministerstvem zdravotnictví v roce 1998. V loòském
roce byla rovnì vypracována koncepce oboru, která byla
oponována ostatními odbornými spoleènostmi a schválena vìdeckou radou ministerstva zdravotnictví. Odborná spoleènost
rovnì vypracovala nìkolik doporuèených postupù (guidelines).
Za tímto vykonaným dílem stojí konkrétní lidé. Sluí se
jmenovat alespoò nìkteré z osobností, bez jejich neutuchajícího úsílí by tìchto nesporných úspìchù nebylo nikdy
dosaeno: Juljo Hasík, Milan Ticháèek, Jiøí tìtina, Jiøí
Pokorný starí, Jiøí Pokorný mladí, Èestmír Kalík a dalí

Jistým dluhem je absence vlastního odborného èasopisu.
A to pøesto, e èlenové naí odborné spoleènosti mohou publikovat v èasopisech Anesteziologie a neodkladná péèe nebo Urgentní medicína. Zatímco první èasopis patøí sesterské
anesteziologické spoleènosti, druhý èasopis vydává soukromé
nakladatelství bez pøímé vazby na nai odbornou spoleènost.
Rovnì komunikace výboru s èlenskou základnou není vdy
optimální. Do budoucna se jako nadìjná jeví cesta vlastních internetových stránek. A který z pamìtníkù si vzpomene, kdy se
naposledy konala valná hromada celé odborné spoleènosti?
Testem vyspìlosti naí odborné spoleènosti budou volby
nového výboru, které by se mìly uskuteènit v tomto roce.
Drme palce volební komisi, kterou bude jmenovat souèasný
výbor, aby ve probìhlo v souladu s regulemi Èeské lékaøské
spoleènosti Jana Evagelisty Purkynì, její je nae odborná
spoleènost nedílnou souèástí.
A koho budu volit já? U kadého z kandidátù si budu vímat, co v uplynulém období pro rozvoj oboru skuteènì vykonal. Také co publikoval èi pøednáel.

Pozvání na PEML 2002
MUDr. Jiří Pokorný ml.
Váené kolegynì, váení kolegové. Pøed více jak 2 lety se
poprvé objevila mylenka uspoøádat v Praze mezinárodní
vzdìlávací akci pro lékaøe urgentní medicíny. Nejen e tato odváná mylenka nezapadla, ale nala pochopení mezi èleny výboru odborné spoleènosti urgentní medicíny i na katedøe UM
a MK IPVZ. To, e by v Praze mìla být uspoøádána prestiní
mezinárodní akce, se velmi zalíbilo i pøedsedovi Èeské lékaøské spoleènosti Jana Evangelisty Purkynì panu profesorovi
J. Blahoovi, který pøislíbil svoji plnou podporu, a pod jeho
zátitou se v letoním roce tato významná akce uskuteèní.
Letoní první roèník se bude konat v èase adventním, a to od
5. do 7. prosince 2002.
Dovolujeme si poskytnout nejen vem lékaøùm, støednì
zdravotnickým pracovníkùm, ale i pøíznivcùm oboru urgentní
medicína alespoò základní informace:
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PEML je zkratkou z anglického Prague Emergency Medicine Lessons. Letoní roèník (PEML 2002) je roèníkem prvým, naím cílem je, aby v Èeské republice vznikla mezinárodní a mezinárodnì uznávaná vzdìlávací akce, její odborná
úroveò bude garantována Evropskou spoleèností urgentní medicíny. Dalí PEML by se mìl uskuteènit v roce 2004, pak
2006, atd.
Kdy jsme pøed rokem a pùl zaèali zajiovat úèast zahranièních lektorù, ani ve snu bychom se neodváili pomyslet, jaké svìtové kapacity nae pozvání pøijmou. Je pozváno 9 zahranièních pøednáejících. Nìkteøí z nich ji nai zemi navtívili a jsou naim odborníkùm známi, nìkteøí budou v Èeské republice pøednáet poprvé. Ti z nás, kteøí jsou alespoò informováni o odborných programech mezinárodních konferencí, potvrdí, e se jedná o pøednáející ze svìtové pièky. Svoji úèast
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závaznì potvrdili tito zahranièní pøednáející (v abecedním poøádku):
l Francesco Della Corte  Itálie
l Wolfgang Dick  Nìmecko
l James Holliman  USA
l Juliusz Jakubaszko  Polsko
l Patrick Martens  Belgie
l Francis Mencl  USA
l Roberta Petrino  Itálie
l John Ryan  Velká Británie
l Judith Tintinalli  USA
Organizaènímu výboru se ji pøihlásil první pøednáející
na PEML 2004. Jedná se o pana profesora S. Stapczynského
z USA. Pan profesor se letoního PEMLu zúèastní jako
úèastník pasivní, ale i jako pozorovatel.
Jak ji bylo uvedeno, PEML není kongres, ale mezinárodní vzdìlávací akce poøádaná pøedevím pro lékaøe z oboru
urgentní medicína. Zváni jsou samozøejmì i kolegové z jiných oborù, zabývajících se neodkladnou péèí. Naim cílem
zùstává to, aby mìli èetí lékaøi monost uslyet pøednáky
odborníkù, které jsme mìli my monost poslouchat (a obdivovat) na zahranièních kongresech. Samozøejmì se nejedná
o pøednáky pouze pro zájemce z naí zemì. Pokud se budou
chtít PEMLu zúèastnit i kolegové ze zahranièí, jsou srdeènì
zváni.
Konstatujeme-li, e PEML je edukaèní akcí pro lékaøe,
rozhodnì tím nechceme øíci, e by byl pouze a jen pro lékaøe. Z vlastní zkuenosti dobøe víme, e jak mezi bakaláøi,
støednì zdravotnickými pracovníky i mezi záchranáøi je øada
nadencù, pro které je urgentní medicína opravdovým koníèkem a kteøí nevynechají jedinou pøíleitost k rozíøení svých
vìdomostí. Za organizátory mohu s potìením prohlásit, e
PEML je poøádán také pro nì a e i tito nai nejblií spolupracovníci jsou zváni neménì upøímnì ne kolegové z jiných
oborù èi ze zahranièí.
Jazykem PEMLu je angliètina, bude vak zajitìno simultánní tlumoèení do èetiny, v pøípadì èesky vznesených dotazù k pøednáejícím pak do angliètiny.
Úèastnický poplatek za PEML je bohuel o nìco vyí,
ne jsme zvyklí bìnì platit. Není to opravdu dáno tím, e
by se organizátoøi PEMLu chtìli na úkor svých kolegù obohatit. Vìøte, e desítky èi spíe ji stovky hodin které jsme
ve svém volnu vìnovali jednáním s pøednáejícími, opravdu
nejsou honorovány. Zahranièní lektoøi nám vyli maximálnì
vstøíc a za své pøednáky v pøeváné vìtinì neádají honoráø. V zemích, kde pøednáejí, jsou vak zvyklí na urèitý
standard.
Dalí informace naleznete na internetu:
http://congress.cls.cz/peml.
Za organizaèní výbor jetì jednou srdeènì zve a tìí se na setkání v prosinci na PEMLU 2002 MUDr. Jiøí Pokorný.
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Program konference PEML
5.  7. prosince 2002

Ètvrtek 5. prosince 2002  odpolední blok è.1
Pokroky v resuscitaci a rozíøené kardiologické péèi
Èasná bifázická defibrilace  Patrick Martens
Pøednemocnièní péèe v USA  Francis Mencl
Plicní embolizace  Roberta Petrino
Kardiopulmocerebrální resuscitace  Patrik Martens
Polský resuscitaèní výbor  Juliusz Jakubaszko
Psychologie pro lékaøe urgentní medicíny  Drahomíra
Karpiová
Pátek 6. prosince 2002  dopolední blok è. 2
Péèe o pacienty s tìkými poranìními
Urgentní péèe o trauma  Jiøí Pokorný
Péèe o kraniocerebrální poranìní  Francesco Della Corte
Trauma v tìhotenství  Judith Tintinalli
Utsteinský protokol pro trauma  Wolfgang Dick
Neurologické vyetøení na urgentním pøíjmu
 Francesco Della Corte
Soudnì lékaøská problematika v urgentní medicínì
 Alexander Pilin
MEES  Mainz Emergency Evaluation Score
 Wolfgang Dick
Pátek 6. prosince 2002  odpolední blok è. 3
Uiteèné znalosti lékaøe urgentní medicíny a ostatní témata
Urgentní medicína a internet  John Ryan
Jak èíst lékaøskou literaturu  Milan pála
Jak pøipravit výukovou hodinu a jak pøipravit pøednáku
 James Holliman
Urgentní stavy v pediatrii  Ivan Novák
Komunikace mezi lékaøi a paramediky  Francis Mencl
Sobota 7. prosince 2002  dopolední blok è. 4
Organizaèní aspekty urgentní medicíny
Tradièní obory a nové multidisciplinární odbornosti: jaká bude
budoucnost?  Francesco Della Corte
Vzdìlávání rezidentù v urgentní medicínì  Judith Tintinalli
Vzdìlávání v urgentní medicínì v Itálii  Roberta Petrino
Výzkum v urgentní medicínì  James Holliman
Urgentní medicína v Nìmecku  Wolfgang Dick
Vývoj urgentní medicíny ve støední a východní Evropì  Juliusz
Jakubaszko
Souèasnost a budoucnost urgentní medicíny  Judith Tintinalli
Pøihláky na sekretariát:
Èeská lékaøská spoleènost J. E. Purkynì
P.O. Box 88
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Tel.: + 420 2 2426 6268
Fax: + 420 2 2426 6206
Email: congress@cls.cz
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Z¡CHRANN¡
SLUéBA
JESENÕK

Rallye Rejvíz 2002
6. ročník odborného metodického zaměstnání pro posádky zdravotnických
záchranných služeb s mezinárodní účastí

Helpíkův pohár 2002
4. ročník dětské záchranářské soutěže
Téma:

Bezpeènost jednotlivce a týmu pøi práci

Zátita:

hejtman Olomouckého kraje Ing. Jan Bøezina

Poøadatelé:

Sportovní klub Rallye Rejvíz
Záchranná sluba Jeseník
RCS Brno

Spolupoøadatelé: Èeská republika:
Èeská lékaøská spoleènost J. E. Purkynì,
odborná spoleènost urgentní medicíny
a medicíny katastrof
Speleologická záchranná sluba ÈSS
Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje,
územní odbor Jeseník
Oblastní spolek ÈÈK Jeseník
Zahranièí:
Polish Society for Emergency Medicine,
Polsko
Záchranná a dopravní zdravotnická sluba
Bratislava, Slovensko
Odborná zátita: Katedra urgentní medicíny a medicíny
katastrof Institutu postgraduálního vzdìlávání
ve zdravotnictví
Termín:

23.  26. kvìtna 2002

Místo konání:

rekreaèní støedisko Bohema, Zlaté Hory,
okres Jeseník

Kontakt:

MUDr. Jiøí Staòa
Záchranná sluba Jeseník, Lipovská 103,
790 00 Jeseník
tel. /fax:+420 645 412276
e-mail: stana@rallye-rejviz.cz
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Jan Marálek
RCS Brno, Monova 18, 615 00 Brno
tel. +420 602 720 300, fax +420 5 482 16 941
e-mail: marsalek@rallye-rejviz.cz
Internet:

http://www.rallye-rejviz.cz

Po zkuenostech z uplynulých roèníkù, na základì velkého
zájmu tuzemských a zahranièních posádek bude v roce 2002
Rallye Rejvíz, stejnì jako v roce 2001, rozdìlena na dvì paralelnì probíhající soutìe:
1) Národní soutì Rallye Rejvíz
2) Mezinárodní soutì Rallye Rejvíz
Národní i mezinárodní soutì se pojedou soubìnì ve stejném èase s rozdílnými startovními intervaly, po témìø shodných tratích. Posádky národní i mezinárodní soutìe plní rozdílné úkoly.

1) Národní soutì
Maximálnì 30 tøíèlenných posádek rychlé lékaøské pomoci (RLP) z ÈR a SR, urèeno pro 25 posádek z ÈR a 5 posádek ze SR, v pøípadì nenaplnìní úèasti bude poèet startujících
doplnìn do kapacity soutìe podle poøadí dolých pøihláek.
Kadá organizace mùe pøihlásit maximálnì 1 posádku, druhou posádku lze pøihlásit jako náhradníka, kterému bude umonìna úèast v pøípadì volné kapacity. Za organizaci se povauje
subjekt s pøidìleným IÈO, nelze tedy pøihlásit výjezdové stanovitì jako dalí posádku z jiné organizace. Poøadí pøihláek
se urèuje podle data obdrení pøihláky.
Pøihláky lze podávat od 10. 2. 2001, na døíve dolé pøihláky nebude brán zøetel.
Pro podávání pøihláek pouívejte e-mail info@rallye-rejviz.cz
nebo faxové èíslo 05/482 16 941. Termín uzávìrky pøihláek
není stanoven.
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2) Mezinárodní soutì
Maximálnì 25 posádek rychlé lékaøské pomoci nebo rychlé
zdravotnické pomoci (podle národních zvyklostí) + 5 divoká
karta poøadatele.
Pøednostní právo úèasti mají zahranièní posádky (posádky mimo ÈR). Z ÈR má pøednostní právo úèasti prvních 5 posádek, které mìly nejlepí v Rallye Rejvíz 2001 (v roce 2002 tedy Jablonec
nad Nisou, Praha, Mìlník, Mladá Boleslav a Èeská Lípa). Úèastí
posádky z ÈR v mezinárodní soutìi není omezena monost úèasti dalí posádky dané ZS i v národní soutìi. Jednacím jazykem mezinárodní soutìe je angliètina.
Pøihláky lze podávat od 10. 2. 2001, na døíve dolé pøihláky nebude brán zøetel.

S E R V I S

Pro podávání pøihláek pouívejte e-mail info@rallye-rejviz.cz
nebo faxové èíslo 05/482 16 941. Termín uzávìrky pøihláek
není stanoven.
Cena:
2 450,- Kè pro osobu
zahrnuje: ubytování 23.  26. 5. 2002,
stravování (první jídlo je 23. 5. veèeøe,
poslední 27. 5. snídanì), úèastnický poplatek,
tiskové materiály, spoleèenské akce, pojitìní
Poèet etap a odborných úkolù (platí pro národní i mezinárodní soutì):
3 denní etapy - 3 odborné úkoly
2 noèní etapy - 3 odborné úkoly

PØEDBÌNÝ PROGRAM
Ètvrtek 23. kvìtna 2002
do 13.30
14.00  18.00
18.00  20.30
21.00  22.00
22.15

 pøíjezdy, prezentace, ubytování
 Rescue Jeseník 2002  konference
(25 let ZS Jeseník a 5 let Rallye Rejvíz  kino Jeseník, nepovinné)
 veèeøe
 úvodní rozprava, losování startovních èísel
 slib závodníkù a rozhodèích u táboráku

Pátek 24. kvìtna 2002
07.00  09.30
07.30
12.00  14.30
18.30  20.30
21.50
03.00

 snídanì
 start denních etap (denní etapy probíhají nepøetritì cca do 18 hod.)
 obìd
 veèeøe
 start noèních etap
 poslední start noèní etapy

Sobota 25. kvìtna 2002
08.00  10.00
do 12.00
09.00  13.00
11.00  13.30
14.30  16.00
17.00  18.00
18.30  20.30
20.30  ???

 snídanì
 volný program
 finále Helpíkova poháru, program pro veøejnost (Jeseník, nepovinné)
 obìd
 vyhláení výsledkù (Jeseník)
 panelová diskuse s rozhodèími
 veèeøe
 spoleèenský veèer

Nedìle 26. kvìtna 2002
08.00  10.00
do 13.00

 snídanì
 odjezdy domù
Zmìna programu vyhrazena!
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29. září 2002 až 2. října 2002 se v Portoroži (Slovinsko)
koná 2. evropský kongres urgentní medicíny,
organizovaný EuSEM (Evropskou společností urgentní medicíny)
a SSEM (Slovinskou společností urgentní medicíny)
Hlavními tématy kongresu jsou:
l Zajitìní dýchacích cest
l Kardiovaskulární urgentní stavy
l Zobrazovací metody v urgentní
medicínì
l Medicína katastrof
l Medicína hromadných netìstí
l Neurologické urgentní stavy
Sekretariát kongresu:
KONGRES d.o.o.
Cesta Dolomitskega odreda 44
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia

Organizace, vzdìlávání a sledování kvality v urgentní medicínì
Urgentní stavy v pediatrii
l Farmakologie
l Pøednemocnièní péèe
l Psychiatrické urgentní stavy
l Poruchy dýchání
l Toxikologie
l Trauma
l
l

Kontaktní osoba: Mrs. Mojca Sojar
Tel.: + 386 1 257-4555
Fax: + 386 1 257-6306
E-mail: kongres@siol.net
www.kongres.siol.net
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Ve dnech 3. až 5. října 2002 se ve Florencii
koná 6. vědecký kongres
evropského výboru pro resuscitaci,
ve spolupráci s italským resuscitačním výborem
Hlavním tématem kongresu je problematika zlaté hodiny u srdeèní zástavy, cévní mozkové pøíhody,
akutního koronárního syndromu, pøi traumatu a pøi respiraèním selhání.
Kontaktní adresy:
1. Vìdecký sekretariát:
IRC Secretariat
Via Orefici, 4 - 40124 Bologna, Italy
Tel.: + 39 051 6568616
Fax: + 39 051 6569226
E-mail: irc@iperbole.bologna.it
Informace na: www.ircouncil.org
2. Organizaèní sekretariát:
NOEMA, Via Orefici 4 - 40124 Bologna
Italy
Tel.: + 39 051 230385
Fax: + 39 051 221894
E-mail: noema.congressi@libero.it

Ploskolebec americký (mokasínový) (Agkistrodon contortrix)

Zmije obecná (Vipera berus)

Mamba zelená (Dendroaspis viridis)
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Zmije obecná (Vipera berus)

Chøestý (Crotalus atrox)

Chøestý (Crotalus viridis)

Fotodokumentace
k èlánku na stranì 22
z archívu autora

Ploskolebec (Agkistrodon controtix)

Køovináø Schlégelùv (Bothriechis Schlegeli)

Mamba zelená (Dendroaspis viridis)

(Boiga dendrophilla)

Zmije gabunská (Bitis Gabonica)

Kobra indická (Naja naja ssp.)

