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2. Peter Safar, MD, otec neodkladné resuscitace, inovátor, badatel, uèitel, humanista  Jiøí Pokorný st.
V èlánku autor pøipomíná ivot a práci zakladatele moderní reanimatologie profesora Petera Safara, který dne 3. srpna 2003 zemøel.
3. Význam univerzit  Peter Safar
Projev, pøipravený k pøednesení pøi pøíleitosti pøevzetí èestného
doktorátu lékaøství Univerzity Karlovy, ve kterém se autor zamýlí
nad významem akademických svobod a rolí univerzit v historii
i v souèasnosti.
4. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof  Jiøí Knor
Shrnutí dosavadního vývoje èeské urgentní medicíny a výhledy do
budoucnosti pøedstavuje MUDr. Jiøí Knor, který pøevzal vedení katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ.
5. Urgentní medicína a urgentní pøíjmy  management
poptávky versus poskytování akutní péèe  Agnes Meulemans
Èlánek je pøekladem pøednáky Dr. Agnes Meulemans z bøezna
2003 a nahlíí na problematiku urgentních pøíjmù z mnoha hledisek.
Autorka analyzuje nároky na péèi v dnení multikulturní spoleènosti
a oèekávání pacientù, vèetnì jejich dùrazu na rychlost oetøení, stejnì
jako dùleitost èasových rámcù v léèbì nìkterých urgentních stavù.
Proces vytváøení a pøetváøení oddìlení urgentního pøíjmu musí zaèít
analýzou faktù a èísel, musí se stanovit plán zmìn a zformulovat základní poslání oddìlení. Po zabudování zmìny je nezbytná zpìtná
vazba ohlednì výsledkù. Základní poslání urgentního pøíjmu není univerzálnì platné, nebo kadé oddìlení je jedineèné a unikátní, protoe odráí potøeby komunity a vychází z jejích zdrojù. Mùeme vidìt
rùzné modely poskytování urgentní péèe  multi a interdisciplinární
pøístup, monodisciplinární (v USA), pluridisciplinární a multidisciplinárnì integrovaný. Pøetváøení urgentního pøíjmu musí zahrnovat kontrolu vstupù, systém tøídìní, kontrolu èasù a kontrolu výstupù.
Autorka popisuje i výhody a nevýhody urgentního pøíjmu s a bez expektaèní jednotky. Zabývá se i indikátory výkonu.
6. Belgie 2000  Emergency Department  Milan Ticháèek
Autor popisuje urgentní pøíjmy v Belgii, které v roce 2000 navtívil (v Bruselu, Leuvenu, Bruggách a Gentu). V Belgii je na 10 miliónù obyvatel 143 urgentních pøíjmù, které splòují podmínky akreditace. Velikost tìchto oddìlení je rùzná, stejnì jako rozsah èinnosti, a závisí zejména na tom, v jak velké nemocnici je oddìlení situováno.
Prochází jimi od 50 do 200 pacientù dennì. Musí být napojeny na
systém 100, co je belgická záchranná sluba. Vedoucím urgentního
pøíjmu je lékaø oboru urgentní medicíny, je to stejnì jako v ÈR obor
nástavbový. Ostatní odbornosti jsou dosaitelné, oddìlení má k dispozici i celý diagnostický komplement. Výhodou je soustøedìní personálu, techniky i pacientù na jedno místo, co vede k dobrému vyuití prostøedkù a eliminaci pøíjmového vakua.
7. Emergency Department  pøíjmové oddìlení v naich
podmínkách  Otakar Buda
Autor uvauje nad rozvojem pøíjmových oddìlení v naich podmínkách. Rozvoj tohoto typu oddìlení vznikl i ve svìtì z potøeb nemocných i z rozvoje poznatkù pøi záchranì ivotù v urgentních stavech a potøeba udret kontinuitu neodkladné péèe mezi terénem a nemocnicí. Tu zásadním zpùsobem ovlivòuje i komunikace mezi záchrannými slubami (respektive operaèním støediskem ZS) a kontaktním místem v nemocnici. V nemocnicích by mohlo zøízení pøíjmových oddìlení se soustøedìním personálu i techniky na jedno místo
vést i k nezanedbatelným ekonomickým úsporám. Bude nutné se orientovat i na kvalitu poskytované péèe, pøijetím obecnì akceptovaných
standardù a jejich rozpracováním v podmínkách konkrétního poskytovatele. V dalím textu autor popisuje provoz a problematiku pøíjmového oddìlení FN Motol, které je nízkoprahové ambulantní oddì-
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lení, které provádí vstupní diagnostiku a zajiuje návaznou péèi zajitìním hospitalizace na pøísluné oddìlení. Zamýlí se i nad charakteristikou lékaøù, kteøí si vybrali práci v oboru urgentní medicíny a nad
prevencí projevù burnout syndromu, kterým je personál obzvlátì
ohroen. Dùleité je i vzdìlávání jak vlastních pracovníkù, tak i jejich
podíl na výuce v nejrùznìjích typech kurzù a kol. V závìru se zamýlí nejen nad rozvojem pøíjmových oddìlení, ale na perspektivou
oboru urgentní medicíny u nás.
8. Urgentní pøíjem v Klaudiánovì nemocnici v Mladé Boleslavi
 Josef Vosátka, Michal Bednáø
Autoøi pøedstavují oddìlení urgentního pøíjmu v nemocnici
v Mladé Boleslavi, které je v provozu od dubna roku 2000, je stavebnì i organizaènì souèástí ARO. Roènì je zde oetøeno 700  750 pacientù, vìtinou pøijatých od ZZS. Mezi nejèastìji oetøované diagnózy patøí intoxikace (25,3%) a CMP (20%). Oddìlení poskytuje i konziliární sluby v poètu 200  250 vyetøení roènì.
9. Dispatch Life Support  Ondøej Franìk
Autor seznamuje ètenáøe s metodou telefonické profesionální pomoci, se systémem DLS. Jde o cílené vedení volajícího dispeèerkou
operaèního støediska, která pomocí standardizovaného protokolu instruuje o postupech první pomoci. Prvním krokem je samozøejmì
identifikace ivot ohroujícího stavu a dále pak pøesný postup instrukcí. Poskytování DLS nesmí vést ke zdrení pøedání tísòové výzvy zasahujícímu týmu. Autor uvádí i pøepisy komunikace mezi volajícími a dispeèerkami a doplòuje i poznatky, které vyplynuly z praxe zavádìní tohoto postupu na Záchranné slubì hl.m. Prahy.
10. Nafouklá bublina SARS?  Jaroslav Gutvirth
V úvodu uvádí autor struèný pøehled faktù, známých o infekèním
onemocnìní SARS a dále uvádí zkuenosti z pøevozu potenciálních
nemocných vozidly záchranné sluby. Poukazuje zejména na zcela
chybìjící koordinaci jednotlivých zdravotnických subjektù. ZS v Èeských Budìjovicích proto iniciovala schùzku odpovìdných èinovníkù
na krajské úrovni. V závìru zdùrazòuje nutnost pøipravenosti i s ohledem na moná rizika bioterorismu.
11. Vyhodnotenie úlohy Diea s epilepsiou z medzinárodnej súae RR 2003  Viliam Dobiá, Martin Balko, Hana Vacková
Èlánek se zabývá analýzou èinnosti posádek na stanoviti s dítìtem
po epileptickém záchvatu. Cílem této úlohy mezinárodní soutìe
Rallye Rejvíz 2003 bylo na základì anamnézy a cíleného fyzikálního
vyetøení zjistit skrytou pøíèinu sekundární epilepsie. Pøi poskytování
léèebné péèe se nevyskytly zásadní chyby a nedostatky, avak bude
nutné zlepit odebrání cílené anamnézy a zvýit dùslednost fyzikálního vyetøení. Potvrdilo se, e dobøe vykolení zdravotniètí záchranáøi,
dodrující standardní postup, mohou adekvátnì oetøit bìné náhlé
stavy i bez pøítomnosti lékaøe na místì vzniku pøíhody.
Klíèová slova: pøednemocnièní péèe  epilepsie  málo èastá komplikace
12. Psychosociální pomoc a výzkum její potøebnosti v oblastech
postiených záplavami  Dana Hlaváèková, Pavel Jansa
Autoøi pøedkládají zkuenosti z loòských povodní, týkající se psychosociální pomoci v postiených oblastech. Seznamují s výsledky
dotazníkových etøení, rozhovorù a rozboru diskuzí s obìmi povodní v postiených obcích okresu Mìlník, etøení probíhalo pùl roku po
povodòové katastrofì. Jsou uvádìny nejèastìji se vyskytující psychické nebo somatické obtíe, problémy s poruenou infrastrukturou, ztráty finanèní i osobní, hodnocení pomoci v bezprostøední fázi a v dalím období. Psychosociální pomoc by mìla být poskytována se zapojením útvarù krizových managementù záchranných slueb v dané oblasti a mìla by reflektovat potøeby postiené komunity. Nezbytné je
i zpìtné vyhodnocení její úèinnosti.
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2. Peter Safar, MD, Father of ACLS, Innovator, Scientist,
Teacher and Humanist  Jiøí Pokorný sen.
The article written by prof. Jiøí Pokorný is dedicated to the life and
work of the founder of modern reanimatology, prof. Peter Safar, MD,
who died on 3rd August 2003.
3. Meaning of the Universities  Peter Safar
A lecture prepared for the opportunity of reception of the honorary
doctorate of the Charles University in medicine. The lecture deals with
meaning of academic freedom and with historical and contemporary
role of the universities.
4. The Department of Emergency and Disaster Medicine of the
Institute for Postgraduate Medical Education  Jiøí Knor
The author, who has taken over the Department of Emergency and
Disaster Medicine of the Institute for Postgraduate Medical Education
since July 2003 reviews the recent development of emergency
medicine in the Czech Republic and he formulates the future
prospects of this medical specialization.
5. Emergency Medicine  The Emergency Department
 Management of Demand versus Delivery of Acute Care
 Agnes Meulemans
The article is based on a lecture given by Dr. Meulemans in Prague
in April 2003. The management of the emergency department is
described from various points of view here. The author is analyzing the
demand for care in multicultural environments and the expectations of
patients including the importance of loss of time and the time frames in
treatment of many urgent states. The process of engineering and
reengineering the emergency department must start with analysis of
facts and figures, a plan of changes must be done and the mission
statement formulated. After implementing the change there must be
a feedback concerning the results of the changes. The mission
statement isn´t universal as each ED is special and unique as it reflects
the community needs and resources. We can find various models
of providing the acute and urgent care  multi and interdisciplinary
approach in multientrance hospital, monodisciplinary (the American
model of emergency medicine), pluridisciplinary emergency
department (every specialist is present in the area of ED) and
multidisciplinary integrated with the horizontal integration of
traditional vertical disciplines. Reengineering of ED must include the
control of the inflow, the system of triage, the control of process time
and the control of outflow. ED with and without admission facilities is
also discussed and the advantages or disadvantages are described. The
performance indicators are also mentioned.
6. Belgium 2000  Emergency Department  Milan Ticháèek
The author describes some emergency departments he had visited
in Belgium in the year 2000 (Brussels, Leuven, Brugge, Gent). There
are 143 emergency departments having accreditation in Belgium
(10 million inhabitants). Their size and activities differ and depend
mostly on the type of hospital. There are from 50 to 200 patients a day.
Emergency department must be connected with system 100 which is
the Belgian EMS. Emergency physician is the head of the emergency
department. Emergency medicine is a superspecialization in Belgium
as well as in the Czech Republic. Other specialist are available for
consultation. Emergency department has the whole diagnostic
complement. Concentration of personnel, technical means and
patients is the greatest advantage of ED.
7. Emergency Department in Our Conditions  Otakar Buda
The author analyses the possibility of development of an
emergency department in our conditions. Origin and development of
emergency departments comes from the patients´ needs and from
knowledge concerning acute and urgent care. The continuity of care
between prehospital and hospital treatment is essential. The
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communication between EMS dispatch centers and ED´s reception is
basic for this continuity. Concentration of personnel and technical
means could decrease financial resources of the hospitals. Quality
management and standardization of processes will be necessary, too.
The author describes emergency department in the Motol University
hospital. He also reflects the specificity of emergency medicine itself
including education of physicians and other staff, involvement of
personnel in teaching and training, and prevention of burnout
syndrome.
8. Emergency Department in Klaudiánova Hospital in Mladá
Boleslav  Josef Vosátka, Michal Bednáø
The authors present emergency department in Klaudiánova
Hospital in Mladá Boleslav which was established in April 2000 and
it has been a part of anaesthesiological and resuscitation ward since.
There are about 700  750 patients a year mostly brought by EMS.
The most frequent diagnoses are intoxications (23.5%) and CVA
(20%). The physicians form ED also give consultations for other
departments  about 200  250 examinations a year.
9 Dispatch Life Support  Ondøej Franìk
The author describes the method of Dispatch Life Support (DLS)
which is a professional phone support for providing first aid by
a calling person on scene. The dispatcher gives standardized and
structured stepbystep instructions. Identification of lifethreatening
condition is the necessary first step. DLS mustn´t cause any delay in
proceeding the emergency call to the EMS team. The author also
presents some of the records of given DLS and he presents the first
experience from using DLS in the EMS of the Capital Prague.
10. A Bubblegum Called SARS?  Jaroslav Gutvirth
The article starts with a brief review of facts about SARS. The
experience from EMS ambulance transport of potentionally infectious
SARS victims are presented. The author points out a lack of
coordination between healthcare providers and other subjects. EMS
in Èeské Budìjovice therefore initiated a meeting on a regional level
dealing with preparedness for SARS. In the end he stresses the
necessity of preparedness because of potentional HAZMAT risks.
11. Evaluation of Task Epileptic Child from International
Competition Rallye Rejvíz 2003  Viliam Dobiá, Martin
Balko, Hana Vacková
Analysis of task with epileptic child at international prehospital
emergency teams competition. The task was focused to discover a rare
complication by relevant patient history and physical examination. During
treatment of the patient no basic mistakes have occured but we expected
better collecting of patient´s complaints and more detailed physical
examination including basic neurological examination. Good paramedics
team equiped with proper guidelines is able to treat the patient with routine
emergencies effectively and without a physician on the site.
Key words: emergency medicine, epilepsy, rare complication
12. Psychosocial Support and Research of its Need in the Area
Affected by Floods  Dana Hlaváèková, Pavel Jansa
The authors present experience from the floods in the Czech
Republic in the year 2002. The psychosocial support in the affected
area was studied using a questionnaire, interviews and analysis of
discussions with victims of floods. The study took place
approximately 6 months after the floods. The most frequent psychic
and somatic disorders are named, other problems reflected in the study
were: destroyed infrastructure, both financial and personal loses.
Responders evaluated the availability of psychosocial support in the
acute phase and later. Psychosocial support should be provided with
the help of EMS Crisis Management Departments in the region and it
should reflect the community needs. Evaluation of its effectiveness is
necessary, too.
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Číslo, které právě otevíráte, se svou strukturou poněkud vymyká zavedenému a osvědčenému schématu – je více článků, nezařazených (a nezařaditelných) do jednotlivých rubrik. Nebylo lze opominout
úmrtí zakladatele moderní resuscitace, profesora Petera Safara. Asi jen málokterý obor moderní medicíny
může tak jednoznačně ukázat na jednu osobnost, která stála u teoretických základů, dnešní vývoj jde spíš
cestou objevů vědeckých týmů a laboratoří. O to obdivuhodnější je vklad profesora Safara jak pro současnost záchranných služeb na celém světě, tak i pro postupy laické první pomoci. Jeho abeceda se tak
potenciálně dotýká kohokoliv, a kolika postiženým jednoduché postupy, jím objevené, zachránily život,
dnes asi nelze ani odhadnout. V dnešním čísle naleznete i Safarovu řeč o významu univerzit, kterou měl připravenou k příležitosti převzetí čestného doktorátu lékařství Karlovy univerzity v dubnu 2003, slavností promoce se pro nemoc profesora Safara neuskutečnila. Text je upozorněním na dva aspekty naší práce – nedá se provádět bez určitého přesahu každodenní rutiny, a za druhé, dříve nebo později se budeme muset k akademickým univerzitním kořenům vrátit, ve výzkumu i výuce, máme-li se jako obor rozvíjet.
Další vzdělávací institucí je katedra UM a MK IPVZ, kde došlo k výměně vedoucího katedry. V minulém
čísle se rekapitulací dosavadní činnosti rozloučil s vedením katedry zakladatel oboru české urgentní medicíny profesor Pokorný, logické bylo tedy poprosit jeho nástupce, MUDr. Jiřího Knora o výhled a plány do
budoucna.
Blok, věnovaný centrálním příjmům, je uveden kompletním překladem přednášky Dr. Agnes Meulemans ze semináře, který uspořádala redakce UM ve spolupráci s katedrou UM a MK a s podporou výboru odborné společnosti UM a MK dne 24. 4. 2003. Účastníci, zejména ti, kteří se nějakým způsobem podílejí
na provozování tohoto typu oddělení v České republice, slibovali dodat své příspěvky o jejich zkušenostech, slibu dostáli jen tři autoři. Záměr představit celé spektrum přístupů k otázce urgentních příjmů tak sice vzal za své, nicméně příspěvek primáře Budy z FN Motol přesahuje pouhý popis funkce jím vedeného
oddělení a zamýšlí se nad specifickými rysy tohoto oboru a nad jeho perspektivami v českých podmínkách. To samozřejmě souvisí i s lékaři, který si urgentní medicínu vybrali. Asi nikdy a nikde jich nebude nadbytek – onen opakovaně různými autory (a různými synonymy) zmiňovaný holistický přístup k pacientovi
nemocničním super-super-specialistům (jak je nazvala Dr. Meulemans) připadá diletantský – oni ten svůj jeden jediný orgán či jeho část znají do podrobností až na úroveň elektronového mikroskopu. Nicméně přístup urgentní medicíny, tedy být jakýmsi průvodcem pacienta jeho nemocí nebo obtíží a koordinátorem
péče, vnímají klienti jako přístup „patient-friendly“ a snad i proto se čekárny oddělení urgentních příjmů naplňují a přeplňují, a to po celém světě.
Lékař, který si vybere urgentní medicínu, musí mít dost protichůdných vlastností, které se zdánlivě vylučují. Musí mít dostatečnou sebedůvěru, která se mu hodí jak při obhajobě svých rozhodnutí, které nemá
s kým v akutní situaci konzultovat, tak při komunikaci s kliniky zavedených a strukturovaných oborů, kteří
nejsou vždy vstřícní. Musí však mít i pokoru pro neustálou zpětnou vazbu ohledně stanovených diagnóz
a použitých postupů, ale i pro přijetí svých chyb. Musí mít poněkud dobrodružného ducha, jinak by si nevybral mladý obor s nejasnou perspektivou, na druhé straně je disciplína nezbytností, a hlavně bičem nad
hlavou (ohledně sebevzdělávání, starosti o svou fyzickou i psychickou schránku, stejného přístupu k pacientům v odpoledních hodinách stejně jako nad ránem…) si musí práskat sám, žádný přednosta ho kontrolovat a motivovat nebude. Musí být schopen se rozhodnout a hlavně nést důsledky a zodpovědnost,
ale nesmí být bezhlavý střelec. Mohla bych v tomto stylistickém cvičení pokračovat ne snad donekonečna, ale ještě dlouho: komunikativnost, pevné nervy, zdraví a fyzická kondice, empatie, demokratičnost, organizační schopnosti a schopnost velení a vedení…
Těžko můžeme v nejbližších letech očekávat příval zájemců, když už se mladí kolegové odklánějí i od
tradičních lékařských lákadel v podobě skalpelu a chirurgického sálu. Nároky práce samotné v kombinaci s nedostatečným ohodnocením jak finančním, ale i společenským mohou být snad pro alespoň některé z nás kompenzovány dobrodružstvím objevování neznámých pevnin a vlastním střípkem v mozaice, ze
které jednou vyroste česká urgentní medicína.
Pevné nervy, optimismus a hladké zvládnutí předvánočních příprav přeje za redakci
Jana Šeblová
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In memoriam
Profesor Peter SAFAR, MD., Dr.h.c.mult.
Otec neodkladnØ resuscitace, inovÆtor, badatel, uŁitel, humanista
zemłel dne 3. srpna 2003 v Pittsburghu, PA., USA
Profesor Peter Safar
se stal lékaøskou osobností jedineèného významu z celosvìtového hlediska díky tomu,
e svùj ivot zcela zasvìtil odborné práci,
výzkumu a výuce
v oborech anesteziologie, resuscitace, intenzivní medicína a urgentní medicína s medicínou katastrof. Publikoval více ne 1300
titulù, mezi nimi je více ne 400 recenzovaných originálních prací
a 10 odborných knih.
Svou celoivotní prací
významnì ovlivnil vývoj medicíny v druhé polovinì 20.století
Za své zásluhy byl v roce 1979 vyznamenán univerzitou
v Pittsburghu èestným titulem Distinguished Professor of Resuscitation Medicine. Univerzity v Mainzu, Magdeburgu a Sao Paulo mu
udìlily titul Dr.honoris causa.
Èestný doktorát medicíny mu udìlila dne 25.4.2002 té Karlova
univerzita v Praze.
Pro rychle se rozvíjející onkologické onemocnìní a následné závané tìlesné oslabení nemohl cestovat a slavnostní promoce v Karolinu se bohuel nedoil.
Petr Safar se narodil ve Vídni v rodinì vídeòských Èechù. Jeho
dìdeèek, Josef afáø, pocházel z Lukavic v Orlických horách.
V mladém vìku odeel za prací do Vídnì, kde se stal úspìným vydavatelem lékaøské literatury. Jeho otec Karel, profesor oftalmologie
vídeòské univerzity, hovoøil èesky. Jeho matka byla jednou z prvních en-studentek lékaøství ve Vídni a stala se dìtskou lékaøkou.
Petr maturoval v roce 1943. Oba zastávali zøetelné anti-nacistické
postoje a byli proto reimem postieni. Díky pomoci lékaøù a pøátel
unikl odvodu do armády a mohl zaèít studovat lékaøství. Promoval
v roce 1948.
Ve Vídni proil éru nacismu vèetnì krutých váleèných let, bombardování a poulièních bojù o mìsto.
Skuteènost, e váleènou dobu pøeil, mu celoivotnì byla podnìtem k co nejintenzivnìjí práce lékaøe.
Mezi vídeòskými Èechy poznal po válce Evu Kyzivátovou, která
se v roce 1950 stala jeho manelkou a celoivotní oporou. Pro nedùvìru k rozlièným -ismùm po zkuenostech s nacismem, faismem, komunismem, socialismem, se rozhodl krátce po promoci,
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v roce 1950, odejít za oceán a hledat uplatnìní ve Spojených státech
amerických.
Anesteziologickou odbornost získal Safar ve Philadelphii v letech
1950  1952 pod vedením R. D. Drippse. Pùvodnì mìl zájem o chirurgii, které se vìnoval v prvních popromoèních letech ve Vídni.
Dospìl vak k názoru, e chirurgie se nemùe dále rozvíjet bez øádného peroperaèního a pooperaèního zabezpeèování celkového stavu
operovaných, které poskytuje nemocným anesteziologie. Tehdy se
v USA anesteziologii vìnovali pouze nìkteøí lékaøi. Pøevánou vìtinu anestezií na operaèních sálech podávaly vykolené sestry  nurse-anesthetists.
V prvních letech, ne získal státní obèanství v USA, musel doèasnì povolovaný pracovní pobyt opakovanì pøeruovat. Proto koncem svého anesteziologického specializaèního vzdìlávání ve Philadelphii pøijal návrh zaloit a øídit anesteziologické oddìlení v Národní onkologické nemocnici v Limì, Peru. Zaèínal tam pracovat
doslova od nuly. Zavedl nové anesteziologické postupy, napø. zavøený inhalaèní zpùsob s pohlcováním oxidu uhlièitého, cyklopropan
a svalová relaxancia, studoval vliv pobytu ve vysokých polohách
na fyziologii dýchání a krevní obraz a vzdìlával místní lékaøe
ve svém oboru.
Koncem roku 1953 se vrátil do USA a na dobu dvou let nastoupil jako anesteziolog do univerzitní nemocnice Johna Hopkinse
v Baltimoru. Poté pøeel do Mìstské nemocnice v Baltimoru, kde
zaloil a v letech 1955  1961 vedl anesteziologické oddìlení.
V té dobì se zaèal zabývat výzkumem vyuitelnosti vydechovaného vzduchu pro potøeby první pomoci pøi stavech duení. Podnìtem k tomu bylo jeho setkání a dlouhá diskuse s J. Elamem, který si viml, e vydechováním vzduchu do tracheální rourky bìhem
operace lze udret uspokojivé okyslièení nemocného. Safar zkoumal
na dobrovolnících monosti otevøení a udrení prùchodnosti horních
dýchacích cest záklonem hlavy. Provìøil, odùvodnil a doporuèil
tzv. trojitý manévr (záklon hlavy, pøedsunutí dolní èelisti a otevøení
úst). V dalí etapì dokázal realizovat jedineèný klinický experiment,
kdy z øad rodinných pøísluníkù, studentù, skautù a hasièù vytvoøil
skupinu 31 dobrovolníkù, kteøí se podrobili 49 pokusùm. Vechny
osoby ve skupinì byly povrchnì tlumeny petidinem a relaxovány infuzí suxametonia na dobu nìkolika hodin. Ke kontrole úèinnosti
umìlé plicní ventilace (UPV) byla mìøena oxymetrem saturace periferní krve kyslíkem. Byla porovnávána úèinnost dosavadních metod nepøímého umìlého dýchání, napø. podle Silvestra-Brosche nebo Holger-Nielsena, s úèinností umìlého dýchání z plic do plic bez
pomùcek a spolehlivì byla prokázána jeho vysoká úèinnost v podmínkách poskytování první pomoci bez pomùcek Opakovanì bylo
ovìøeno, e pøi poklesu saturace periferní krve kyslíkem na 80% lze
nìkolika umìlými dechy z plic do plic rychle obnovit plnou saturaci tepenné krve kyslíkem. Kadý dobrovolník byl sám sobì kontrol-
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ním organismem, co mìlo pro vìdecké vyhodnocení a obhájení
optimální metody resuscitace dýchání základní význam.
K tomu je tøeba konstatovat, e tak odváný pokus podobného
uspoøádání by v souèasnosti ádná etická komise neschválila. Petr
Baskett uvádí v ivotopisném èlánku o Safarovi, kdyby ovìøovací
pokus Safar neprovedl, je moné, e dodnes by UPV z plic do plic
a soudobá neodkladná resuscitace nebyly zavedeny. Safarùv pokus
se opíral o dùvìru  o postoj naimi kolegy-právníky znaènì zdiskreditovaný.
Spolupráce s baltimorskou skupinou Kouwenhoven, Jude a Knickerbocker, která zkoumala, odùvodnila a navrhla vyuívání nepøímé masáe srdeèní k obnovení krevního obìhu, umonila Safarovi
formulovat metodiku základní, rozíøené a ústavní neodkladné resuscitace. Èetnými pøednákami a vìdeckými publikacemi dokázal
pøesvìdèit celý svìt, e jeho schéma kardiopulmonální resuscitace
A (Airway), B (Breathing), C (Circulation), D (Drugs and fluids),
E (Electrocardiography), F (Fibrillation treatment) je správným návodem k ivot zachraòujícím výkonùm pøi náhlém selhání dýchání
a náhlé zástavì krevního obìhu. Na nezbytném doplnìní metodiky
neodkladné resuscitace o defibrilaci se významnì podílel B.Peleka
z praského IKEMu. V roce 1962 sestrojil první pouitelný pøenosný (bateriový) defibrilátor k transtorakální defibrilaci.
Díky Safarovu úsilí se stala neodkladná resuscitace souèástí ivot
zachraòujících postupù první pomoci. Je to nezbytné, protoe vedle
správnosti provedení je vèasnost zahájení resuscitace základním
pøedpokladem úspìchu neodkladné resuscitace. Spojil se s baltimorským kapitánem hasièù McMahonem a zahájil výcvik hasièù a pak
i dalích laikù v ivot zachraòujících výkonech první pomoci. Ji
tehdy inicioval vznik prvních vozidel záchranné sluby vybavených
pro resuscitaci a pøevoz osob postiených akutním infarktem srdeèního svalu (pojízdné koronární JIP). Sedm let strávených v Baltimore uzavírá Safar takto:Dostalo se mnì profesionální pøíleitosti
stát se reanimatologem a intenzivistou, inovovat, vést, nauèit se vyuèovat ivot zachraòující metody a poèít splácet spoleènosti dluh své
vdìènosti za to, e jsem pøeil 2. svìtovou válku.
Období Safarova pùsobení v Pittsburghu od roku 1961 dodnes je
dlouhé a mimoøádnì úspìné. Odcházel do mìsta, kde bylo s lékaøskou kolou Presbyteriánské univerzity spjato 5 nemocnic rùzného
profilu, ve kterých anestezie podávaly výluènì sestry-anestetistky.
Lékaøsky vedené anesteziologické oddìlení tam nebylo. Safar pøicházel s cílem vybudovat úplné akademické anesteziologické oddìlení.
To znamenalo mj. zahájení programu výzkumu a výuky v problematice anesteziologie a resuscitace a budování pracovi resuscitaèní
a intenzivní (kritické) péèe. Po 17 letech vedení oddìlení, kdy Safar
v roce 1978 odcházel z funkce pøednosty oddìlení do jím zaloeného
Mezinárodního centra pro výzkum resuscitace, byli on a celé jeho
pracovitì kladnì hodnoceni za vybudování nejvìtího akademického
anesteziologického oddìlení v USA (co do poètu pracovních výkonù
a do poètu pracovníkù) a prvního, dosud ve svìtovém mìøítku nejvìtího programu pro kolení lékaøù v multidisciplinární neodkladné péèi (kritické medicínì). Podle mnohých zahranièních odborníkù má
pittsburghské pracovitì prioritu v následujících tématech:
Smìrnice pro územní zdravotnickou záchrannou slubu,
Výzkumný program resuscitace mozku po náhlé zástavì obìhu,
Modely výsledkù KPCR na velkých zvíøatech,
Smìrnice pro dokumentaci a stanovení smrti mozku a pro umonìní zemøít dojde-li k persistentnímu vegetativním stavu,
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Zøízení a vybudování Mezinárodního resuscitaèního výzkumného
støediska,
Reanimatologie po katastrofách  nový výzkum v rámci medicíny katastrof.
Safar se spolupracovníky dokázal plnit výe citované úkoly pøes obrovské politické a ekonomické pøekáky.
Safar byl jediným významným anesteziologem z USA, který
od 60. let rozvíjel cílevìdomì spolupráci s partnery za tehdejí eleznou oponou. Zejména tìsná a významná byla jeho dlouholetá
spolupráce s Vladimírem Nìgovským, který v Moskvì zaloil ji
pøed válkou v roce 1937 Laboratoø agonálních stavù. Ta se stala
pozdìji základem Výzkumného ústavu obecné reanimatologie. Nìgovský byl pøevánì patofyziologem a vìnoval se experimentální
práci. Navrhl a za války vyzkouel transfúzi okyslièené krve do tepen, do hloubky se vìnoval zkoumání oku, zejména hemoragického, a studoval rozlièné aspekty náhlé zástavy dýchání a krevního
obìhu. Safar si jeho práce nesmírnì váil a povauje ho za otce reanimatologie. Dosáhl toho, e Univerzita v Pittsburghu ocenila zásluhy Nìgovského udìlením èestného uznání, které má hodnotu
èestného doktorátu. Stejné pocty se na Safarùv návrh dostalo té zesnulému prof. H. Keszlerovi a mnì.
Opakovaná setkání prof.Keszlera a moje s prof. Safarem na naich pracovitích v Praze a v Pittsburghu a na èetných kongresech
v zahranièí byla neocenitelným podnìtem pro bezprostøední hlubí
poznání výsledkù Safarova výzkumu v resuscitologii, které jsme
mohli bezprostøednì pøenáet do naich podmínek. P. Safar nepochybnì i pro svùj èeský pùvod po dìdovi, k nám byl mimoøádnì pøátelský a ochotnì pøedával své zkuenosti pro vyuití v naich podmínkách. Kromì resuscitologických poznatkù, vyuívaných na lùkových èástech naich ARO, mìly velikou hodnotu i Safarovy zkuenosti z budování zdravotnické záchranné sluby (Emergency
Medical Service) pro spádovou oblast Pittsburghu. Vyuili jsme jich
pøi formulování návrhu metodických opatøení MZd ÈSR z roku
1974 è. 33 Zásady organizace a poskytování první pomoci a è. 34
Zásady organizace sluby rychlé zdravotnické pomoci. Nae úsilí
o modernizací vozù záchranné sluby od jednoduchých pøevozových vozù na pojízdné jednotky intenzivní péèe se opíralo zejména
o americké zkuenosti.
Díky nezmìrnému úsilí vybudoval Safar v Pittsburghu nejen nejrozsáhlejí univerzitní anesteziologické oddìlení (kliniku), která má
v souèasnosti 170 lékaøù a v 5 univerzitních nemocnicích zajiuje
roènì kolem 120 000 anesteziologických výkonù, ale té rozsáhlé
pracovitì nemocnièní neodkladné péèe, tj. intenzivní a resuscitaèní
péèe, pro které zvolil spoleèný termín kritická péèe a které pod vedením prof. Ake Grenvika dosáhlo svìtové proslulosti. Dále zaloil
velké Resuscitaèní výzkumné centrum, které vedl od roku 1978
do roku 1994. Kdy dosáhl 70 let vìku, pøedal je nástupci Patriku
Kochankovi. Ten navrhl a prosadil pøejmenování centra na Safarovo centrum pro výzkum resuscitace (Safar Center for Resuscitation Research). Hlavní výzkumná témata Safarova centra v souèasnosti jsou:
1) Úrazy mozku, 2) Náhlá zástava srdeèní èinnosti, 3) Reanimatologie po katastrofách, 4) Hemoragický ok a 5) Prodlouené pøeívání (Suspended Animation) .
P. Safar mnoho cestoval. Nìkolikrát objel svìt. Nìkolik mìsícù
pracoval ve Vietnamu, aby poznal hrùzy soudobé války jako lékaø.
Po velkém zemìtøesení v Arménii vyslal na místo netìstí skupinu
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vedenou prof. Klainem k poskytnutí pomoci a studiu následkù katastrofy. Byl jedním z mála významných odborníkù západního svìta, který opakovanì navtìvoval zemì za eleznou oponou, aby
osobnì poznal tamní odbornou úroveò anesteziologie a resuscitace
a podmínky, ve kterých anesteziologové pracují. Po okupaci ÈSSR
v srpnu 1968 pomáhal velice úèinnì spoleènì se svou manelkou
Evou anesteziologùm, kteøí emigrovali a doli a do Pittsburghu.
Mezi nì náleí zejména lékaøi z IKEMu. Vedle anesteziologù pøijal
té Miroslava Klaina, tehdy chirurga, který se stal v Pittsburghu profesorem anesteziologie a Safarovým nejbliím spolupracovníkem.
Neznám jiného lékaøe, který by opakovanì procestoval svìt, aby se
seznámil s pøedstaviteli svého oboru a vymìòoval si s nimi zkuenosti v tak velikém rozsahu, jako to nezitnì èinil P. Safar.
Naposledy navtívil Prahu prof. Safar spoleènì s prof. Klainem
v bøeznu 1999, aby se úèastnil slavnostní konference Urgentní medicína s mezinárodní úèastí, na které jsme pøedstavili èeské lékaøské
veøejnosti nový nástavbový obor. Jeho specializaèní náplò, obsahující kapitoly z medicíny katastrof Safar vysoko hodnotil. Pøi této pøíleitosti pøevzal diplom èestného èlena Èeské spoleènosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof. Diplom èestného èlena Èeské lékaøské spoleènosti JEP pøevzal Petr Safar dne 18.6.1990.

Vedle enormní lékaøské aktivity si uvìdomoval Safar své i poslání lékaøe  humanisty. Byl mimoøádnì aktivní pøi podpoøe mírového hnutí, a to i ve svìtovém mìøítku. Neváhal oslovit dopisy i takové osobnosti jakými byli M. Gorbaèov a R. Reagan.
P. Safar byl mimoøádnou lékaøskou osobností s velkým kulturním
zázemím Miloval hudbu a výtvarná umìní. Svým dílem ovlivnil vývoj medicíny a zdravotnických systémù v druhé polovinì 20.století.
Prameny:
1/ Baskett, P.J.F.: The Resuscitation Greats  Peter J.Safar. Part One
 Resuscitation 50 (2001) 17  22
2/ Baskett P.J.F.: The Resuscitation Greats  Peter J.Safar. Part Two
 Resuscitation 55 (2002) 3  7
3) Mitka M.: Peter J.Safar, MD Father of CPR, Innovator,
Teacher, Humanist.  JAMA, May 21,2003-vol.289, No.19
4) Safar P.J.: Carrers in Anesthesiology  An Autobiographical
Memoir
.
The Wood Library-Museum of Anesthesiology, Park Ridge, Illinois, 2000
Prof. MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc.

Význam univerzit
Prof. Peter Safar, MD, univerzita v Pittsburghu
Projev pøipravený k pøednesu pøi pøevzetí èestného doktorátu lékaøství Karlovy univerzity dne 30.dubna 2003. Pro
závané onemocnìní P. Safara nemohla být slavnostní promoce uskuteènìna.
Historie
Karel IV., král èeský a císaø øímský, zaloil v roce 1348 v Praze
první univerzitu ve støední Evropì.
Na praské univerzitì byla akademická svoboda vdy ádoucím
cílem, ale po dlouhou dobu naráela na pøekáky. Vliv církve pøevzal stát, který dovoloval jen takou míru svobody, která neohroovala politický poøádek. Katolicismus byl oficiálním náboenstvím
Habsburské øíe a do poloviny 19. století. Skuteènost, e reformátor Jan Hus v 15. století a Tomá Masaryk, první prezident Èeskoslovenska v 20. století, uèili na praské univerzitì ukazuje, e se univerzita vdy snaila být liberální. Dvacet let mezi dvìma svìtovými
válkami a období od roku 1989 byla pravdìpodobnì jediná období
skuteèné akademické svobody. V roce 1939 uzavøel Hitler vechny
èeské vysoké koly a uvìznil studenty. Na památku toho se stal
17. listopad 1939 Mezinárodním dnem studentstva. Po otevøení v roce 1945 se univerzity staly na první tøi pováleèné roky centrem národního oivení. Akademickou svobodu opìt potlaèila komunistická strana.
Lékaøská fakulta ve srovnání s ostatními fakultami byla ovlivòována politickými èistkami ménì.V dobách Habsburkù odcházeli mnozí vùdèí èetí lékaøi do hlavního mìsta øíe a stali se uèiteli vídeòské univerzity. První celkovou anestézii podal v Praze
Celestýn Opitz krátce po historické demonstraci v Bostonu. Bìhem 19. století byly rozvíjeny lékaøské obory paralelnì ve Vídni
a v Praze. Dokonce i po roce 1945, za komunistických èasù, èes-
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ká medicína a anesteziologie dokázaly udrovat jisté mezinárodní kontakty.
Po druhé svìtové válce
Mezi roky 1948 a 1968 se obyvatelé ÈSSR pøes komunistickou
diktaturu snaili urèitou míru akademické svobody udrovat. Toto
úsilí vyvrcholilo v roce 1968 praským jarem pod Dubèekem, kdy
univerzita získala zpìt nezávislost a akademickou svobodu uèinila
jednou ze svých priorit, pøes pøevzetí moci sovìtskými jednotkami.
Dalích 20 let komunistické diktatury skonèilo v roce 1989 na konci studené války, který výraznì øídil Gorbaèov.
V roce 1962 mne poádal pøednosta anesteziologického oddìlení
vídeòské univerzity, abych na prvním Evropském anesteziologickém kongresu (ve Vídni) øídil zasedání, které se stalo historickým
semináøem Kontroverze v resuscitaci.
V letech mezi roky 1957 a 1962 jsem v Mìstské nemocnici
v Baltimoru zkoumal a sestavil systém /metodiku/ kardiopulmocerebrální /neodkladné/ resuscitace sestávající z krokù A-B-C
(základní neodkladná resuscitace)  krokù D-E-F (rozíøená neodkladná resuscitace) a krokù G-H-I (prodlouená neodkladná resuscitace). Nae studie na kurarizovaných dobrovolnících dokumentovaly pøednost kroku A (záklon hlavy, pøedsunutí dolní èelisti)
a kroku B (umìlé dýchání z plic do plic) pøed umìlým dýcháním
stlaèováním hrudníku a zvedáním paí, které bylo celosvìtovì vyuèováno po 200 let. Pøipojil jsem krok C, nepøímou srdeèní masá,
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znovu objevenou Knickerbockerem a Kouwenhovenem. Sestava
doporuèení A  I obsahuje té resuscitaèní hypotermii jako krok H.
Kdy jsme vytvoøili v roce 1958 v Mìstské nemocnici
v Baltimoru jednotku intenzivní péèe, údajnì první v USA, nìkteøí
z nás zaèali tvrdì pracovat na vytváøení kritické medicíny jako nové odbornosti.
V roce 1962 jsem se dovìdìl, e v Praze byly v pøednemocnièní
etapì v provozu sanitní vozy s lékaøi pod vedením anesteziologù
a tvoøily jednu z prvních takto vybavených záchranných slueb
na svìtì. Anesteziologie a intenzivní terapie byly uznanými èinnostmi v Praze ji pøed tímto historickým semináøem ve Vídni. Tam
byla zahájena spolupráce mezi Pittsburghem a Moskvou (SafarNìgovskij), pøijatelná dokonce i komunistickým reimem.
Pøi pøíleitosti historického semináøe ve Vídni v roce 1962 jsem
pozval ke spolupráci moskevského otce reanimatologie profesora
Vladimíra A. Nìgovského a praské prùkopníky anesteziologie Hugo Keszlera a Jiøího Pokorného
Tento semináø vedl k mé návtìvì Prahy v roce 1963. Tak byla
zahájena vzácná kolegialita a pøátelství, které zahrnovalo i Nìgovského v Moskvì. Následovalo nìkolik návtìv bìhem komunistické éry. V roce 1963 jsme se pouèili od B. Peleky, prùkopníka
defibrilace stejnosmìrným proudem, pracovníka praského
IKEMu. Pozvali jsme ho do Pittsburghu. V roce 1963 byli naimi
hlavními hostiteli Keszler a Pokorný. V roce 1968 Keszler opustil
Prahu a stal se profesorem na mém oddìlení; zatímco Pokorný zùstal jako vedoucí pracovník v Praze. Od edesátých let nás
Pokorný nìkolikrát navtívil. To vedlo ke vzájemné výmìnì zkueností jetì pøed koncem studené války. Na Karlovì univerzitì
(v Èeské republice  pozn.pøekladatele) Pokorný vytvoøil z anesteziologie nový obor, urgentní medicínu a medicínu katastrof.
Pokorným novì vytvoøená multidisciplinární kola urgentní medicíny je mezinárodnì jedineèným pokrokem. Tento model povauji za lepí ne ten, který vedl k urgentní medicínì v USA. V roce
1968, bìhem Svìtového anesteziologického kongresu v Londýnì,
Hugo Keszler, tehdy profesor Karlovy univerzity, Dr. Maivald,
Dr. Pautler a Dr. Miroslav Klain uprchli pøed sovìtskými tanky.
Byli jsme rádi, e jsme jim mohli pomoci usadit se v Pittsburghu.
Klain, dobøe známý chirurg-výzkumník, pøiel do Pittsburghu pøes
Cleveland, aby se vykolil v anesteziologii. Je prùkopníkem tryskové umìlé plicní ventilace. Keszler, který byl úspìným uèitelem
v Praze a poté v Pittsburghu a do odchodu do dùchodu, zahynul
pøi dopravní nehodì.
Humanismus
ivot ve svobodném svìtì je individualizovanou smìsicí pøínosù
a potìení. Zesnulý Victor Frankl, vídeòský psychiatr, filosof, který
pøeil holocaust. nás uèil hledat uspokojení v hledání významu ivota jednotlivce. Mnozí takový význam nali na univerzitách, kde humanismus mùe vzkvétat.
Jsem vdìèen, e mohu nyní s vámi sdílet názor, e univerzity
po mnohá staletí usilovaly o podporu humanismu a o udrení akademické svobody projevu. Univerzity byly vysoce hodnoceny za
podporu iroce zaloeného vzdìlávání, které mohlo vést k vìtímu
vlivu, ne který mùe být dosaen samotnými znalostmi.
Humanismus je definován rùznì. Pøed 2. svìtovou válkou znamenal v mém rodném Rakousku termín humanistické vzdìlávání ro-
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ky gymnázia s dùrazem na latinu a starou øeètinu. Aèkoliv jsem
mnohé z toho zapomnìl, vánost k antice zùstala. Rovnì jsme se
dovìdìli smutnou skuteènost, e v prùbìhu historie vdy existovaly
vedle sebe tvoøivost a brutalita.
Humanismus je pojem více øecký ne latinský. Má znamenat ve
co se zamìøuje na dobro v homo sapiens, od posvátnosti lidského ivota a po ocenìní humanitních vìd. Ty obsahují historii, jazyky, literaturu, jemná umìní, hudbu a filosofii, sociální vìdy a fyzikální
vìdy. Lékaøství je smìsí umìní a vìdy. Humanita èiní ivot radostným. Odborné obchodní koly jsou dùleité, ale obohacení o obecné znalosti naeho kulturního dìdictví mùe uèinit ivot bohatím
v neekonomických termínech. Napomáhá vám vidìt horizont a irí
cíl vaeho ivota.
Uèené akademie zapoèaly s Platonovou kolou filosofie a pokraèovaly v rozvíjení rozlièných oblastí vìdomostí, v Americe od akademie Benjamina Franklina.
Uèenci rozvíjeli humanismus na univerzitách nejlépe ve spojení
se studenty. Univerzity vznikly asi pøed 1000 lety v Káhiøe, následovaly Bologna a Praha. Pøestoe nìkterá liberální umìní byla vyuèována v Západní Evropì ji od støedovìku, byla to a renesance,
která zmìnila postoje od dùrazu na náboenství (mylení na Boha,
høíchy, utrpení a smrt) ke zkoumání radostí lidského ivota.
Od 2. svìtové války dolo v akademickém svìtì k enormním
zmìnám. Nemìli bychom se jich obávat, nýbr k pozitivním zmìnám pøispívat, a pøitom se dobrého z minulosti pøidrovat.
Studiem ve 40. letech ve Vídni, kde jsem promoval v roce 1948,
a poté v Americe  Yale, Pennsylvánská univerzita a Johns Hopkins
 jsem se pouèil, e akademická svoboda je trùnem, který udrují
pohromadì tøi opìry akademického stolce, jmenovitì výuku, výzkum a poskytování sluby. Uèitelé mají mít svobodu co vyuèovat,
koho a jak, co zkoumat a co publikovat. Tato svoboda je proto tak dùleitá, protoe zpùsob øízení, dokumentace a objevy nemusí vdy
souhlasit s bìnì pøijatými ideami a hodnotami. Studenti a uèitelé se
mají navzájem povzbuzovat ke kritickému mylení. Toto v Americe
rozkvétalo. Díky pøeívající síle Jeffersoniánské demokracie akademická svoboda rychle oila a rozkvetla. Akademická svoboda je privilegium. Nesmí být zneuívána. Filosofie, etika a historie mají být
èástí témìø kadého pøedmìtu studia. Uèitelé a studenti tím, e se uèí
od sebe navzájem, se stávají èlánky lidské evoluce.
Moji lékaøtí rodièe doporuèovali:  Pouívej svùj talent a své pøíleitosti na pomoc druhým; a Pomáhej utváøet budovu lidstva. To
znamená více ne být úspìným odborníkem. Podporující ivotní
partner, praví pøátelé a dìti sdílející stejné hodnoty mohou uèinit pøínos jednotlivce silnìjím a trvanlivìjím.
Výzkumu se nyní dostává více podpory a uznání ne výuce.
Naplòuje mne úctou jak dobøe jsou nyní nai mladí kolegové informováni. Studentùm, kteøí mne ádají o radu, jakou si mají vybrat
specializaci øíkám, e nejdøíve je nutno rozhodnout buï pro ivot pøi
univerzitì a v teorii nebo pro ivot pøevánì v klinické praxi. Aèkoliv dnes je konkurence vìtí ne byla v 60. letech, je také více pøíleitostí k úspìchu v cíleném výzkumu. Èasné probuzení zájmu
o zázraky pøírody a zachraòování ivota pomùe zachránit kliniky
 vìdce, kteøí jsou èasto ztráceni pro komercializaci medicíny. Mám
podezøení, e klinik-vìdec, kterému jsem se pokouel po pùl století
radit, má dnes lepí nadìji rozvinout se spíe v Evropì ne v Americe, kde jsem takové studium obsáhl v padesátých letech.
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Dokonalost ve výzkumu záleí na významu pøedmìtu a na výsledcích. V lékaøských vìdách výzkum zahrnuje nejen patofyziologii a léèení, ale té výstupy a výzkum vzdìlávání. K pøedcházení nìkterým procesùm vedoucím k neèekané smrti, co pøedstavuje asi
jednu ètvrtinu ze vech úmrtí lidí, musíme porozumìt a pomáhat
svìtu: 50% lidí na svìtì trpí nezdravou vodou nebo podvýivou, a
90% z nich lze povaovat za chudé, 70% neumí èíst a toliko 1% má
vysokokolské vzdìlání. Miliony lidí stále zmírají na preventabilní
infekce. Mnozí jsou znásilòováni, vìznìni, muèeni nebo zabíjeni náboenskými fanatiky èi jinými nièemy.
Akademické prostøedí mùe a musí podnìcovat lidského ducha
k bádání. Nìkteøí z vás budou zaníceni pro astné objevy, jiní budou hledat svou úlohu v systematických, cílených výzkumných programech. Potøebujeme kolegy, kteøí vytvoøí mezi obìma skupinami
mosty.
Mnohé objevy byly znovu-objevy. Na pøíklad, resuscitace z plic
do plic, praktikovaná kolem roku 1700, byla na 200 let oputìna.
Zavedena byla díky naí fyziologické dokumentaci z roku 1957 o její úèinnosti (s kontrolou prùchodnosti dýchacích cest záklonem hlavy) ve srovnání s nepøímými zpùsoby umìlé plicní ventilace. Podobnì je tomu s nepøímou srdeèní masáí. Záchrana mozkových bunìk hypotermií byla navrena v 50. letech, poté oputìna pro vedlejí úèinky a znovu oivena v 80. letech díky astnému znovu-objevu naí skupiny na psech a pacientech a jiných na krysách. Zjistili
jsme, e mírná hypotermie je jednoduchá, bezpeèná a úèinná.
Lebeèní dutina, a donedávna èerná skøíòka, byla osvìtlena nevìdci: rebelující jezuita filosof-biolog Teilhard de Chardin povaoval lidský mozek ze hrot ípu evoluce na zemi. Takové názory mohly podnítit hypotézy a bádání o pùvodu lidského ducha. Vìtina lidí, které povauji za dobré a laskavé, se musí nauèit eliminovat patné meniny ve spoleènosti.
Vidím, jak komercionalismus ohrouje biomedicínský výzkum.
Humanismus závisí více na podstatì objevù nebo inovací spíe ne
na grantech, patentech a korporacích. Vyrùstal jsem v dobì, kdy bylo povaováno za neetické, jestlie lékaøi usilovali o patenty a o zisk
za nové ivot zachraòující léèebné postupy. I kdy je dnes tato pøedstava pøekonána, akademická úroveò má dávat pøednost výzkumu
s tìmi prùmyslovými podniky, které mají sociální svìdomí.
Univerzity nemají mít ohrazení. Univerzitní prostøedí nemá být
elitáøským, uzavøeným spoleèenstvím. Pøíklady výstupù pro veøejné
vyuití v Pittsburghu zahrnují první polio-vakcínu, nový výzkum
ve veøejném zdravotnictví, v transplantaèní medicínì, v medicínì
katastrof, vytvoøení první jednotky intenzivní péèe a první projekty
mobilních jednotek intenzivní péèe v záchranné slubì inspirované
Prahou.
Pro zdravotní péèi mùe akademický humanismus napomoci samotným Spojeným státùm resuscitovat se z dnes obvyklé patnì øízené péèe pro øízení ziskù neprofesionálními prostøedníky.
Náklady jsou dvojnásobné ne v Evropì, zatím co ve Spojených státech èasto pøipravují i obèany støedních pøíjmù o zdravotní pojitìní. Nae univerzity by mìly být v èele úsilí vytvoøit národní zdravotní systém spoèívající na jediném plátci, který by pokryl základní
potøeby definované moudrými kliniky. Tento systém musí mít únikový ventil proti parádièkám a nerozumným poadavkùm. Moji
ameriètí kolegové souhlasí, e bychom mohli mít nejlepí a nejeko-
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nomiètìjí zdravotní systém na svìtì pokud se pouèíme z úspìchù
a omylù systémù ve svìtì, jako je tomu napø. ve støední Evropì.
Internacionalismus je podporován akademickým prostøedím více
ne je obecnì uznáváno. Jsem vdìèen za pøíleitost, kterou jsem mìl
v Americe, zmìnit v roce 1950 své vzdìlávání z chirurgie na anesteziologii, která tehdy teprve dospívala. Zvaoval jsem, e pro pokrok v chirurgii je dùleitá podpora ivotních funkcí. Mìl jsem tìstí mít monost pomáhat rozvíjet resuscitaci a urgentní medicínu
smìrem k programùm kritické (intenzivní) medicíny a dokonce a
po medicínu katastrof (disaster reanimatology), kterou jsem nazval mírovou medicínou
Nìkteøí ameriètí vojentí pøedstavitelé, kteøí poznali, co jejich
zbranì hromadného nièení mohou udìlat lidskému tìlu, se stali pøesvìdèenými pacifisty. Mírová medicína zahrnuje i mírové mise
vojákù a práci pro nevládní organizace. Èlenové organizace Lékaøi
pro sociální odpovìdnost, americká vìtev organizace  Mezinárodní lékaøi pro prevenci jaderné války  International Physicians for
the Prevention of Nuclear War  která obdrela Nobelovu cenu míru a Svìtová asociace pro medicínu katastrof a urgentní medicínu
 World Association for Disaster and Emergency Medicine  kterou
nìkteøí z nás iniciovali  jsou zarmouceni skuteèností, e po dlouhém, tvrdém úsilí a po skonèení studené války jsou jaderné hlavice
stále v pohotovostních postaveních a e teroristé stále mohou získávat zbranì hromadného nièení. Mìli bychom usilovat o svìtový
mír prostøednictvím svìtového zákona spojeného se spravedlností.
To vyaduje reformu Organizace spojených národù. V Pittsburghu
nìkteøí lékaøi a nae právnická fakulta se napojili na vlivnou Pittsburghskou skupinu Svìtových federalistù spoleènì s naím akademickým prostøedím, abychom napomohli udrování a dosahování
míru.
Univerzity mohou napomáhat k eradikaci koøenù válek  zbídaèení a nevzdìlanosti  podporou demokracii a studiem historie k nalézání zpùsobù jak øeit spory mírovými prostøedky. Lidstvo musí
definovat terorismus a postavit mimo zákon vechna uskupení a jejich fanatické vùdce (náboenské i nenáboenské), je podporují
vradìní neozbrojených civilistù. Mohou univerzity napomáhat pøi
hledání zpùsobù, jak neutralizovat vradící diktátory bez zabíjení
nevinných lidí?
Závìry
ádná lidská organizace není dokonalá. Úspìch vyaduje tvrdou
práci, houevnatost a tìstí. Máme dùvod nahlíet na lidskou evoluci jako na zpola naplnìnou sklenici ve srovnání se stavem o jedno
století døíve, kdy sklenice zezadu byla zpola prázdná. ance proívat ivot naplno se v rozvinutých zemích zdvojnásobila. Mùeme
a musíme uèinit svìt lepím místem.
Jen málo stvoøení druhu homo sapiens, jak je vyjádøeno na univerzitách, má pøíleitost rozvíjet dobré stránky lidstva, vèetnì etiky
v práci, integrity a loajality v míøe, která je moná na univerzitách
a jejich lékaøských fakultách. Karlova univerzita v Praze je toho záøivým pøíkladem.
Podìkování: Èásti této pøednáky jsou upraveny podle historických úvah Miroslava Klaina o Praze a po besedì svolané Petrem
Safarem podle pøíspìvkù Evy Safarové a Fan Mistrick.
Pøeklad: J. Pokorný sen
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Katedra urgentní medicíny
a medicíny katastrof IPVZ
MUDr. Jiří Knor, vedoucí katedry UM a MK IPVZ, Praha
Pøednemocnièní neodkladná péèe (PNP) v ÈR prola v posledních letech obrovskou kvalitativní promìnou. Zamìstnanci zdravotnických záchranných slueb (ZZS) se podílejí na záchranì osob (pacientù), kteøí byli døíve nenávratnì ztraceni. To je fakt, který lze dnes
objektivnì prokázat. Faktem ovem bohuel také zùstává, e legislativa ani zdaleka nesleduje obrovský pokrok urgentní medicíny
a mnohdy ji proto dostává do slepé ulièky.
Co je mìøítkem kvality jakéhokoliv systému PNP? Tato otázka
má mnoho aspektù, nicménì zjednoduenì lze odpovìdìt, e jednak
je to vèasnost zásahu (dojezdový èas), jednak kvalita vlastního odborného zásahu na místì náhlého postiení zdraví.
Kdo je nositelem odbornosti v PNP? V ÈR je to lékaø vzdìlaný
v urgentní medicínì. Jednoduchá otázka i odpovìï, pravdou vak je,
e platného odborníka  lékaøe pro PNP je za stávající situace velice obtíné nejen vychovat, ale i v oboru udret. Kvalitní lékaøi ZZS
se stávají nedostatkovou profesí, co lze jednodue dokladovat nejen inzeráty o nabídkách pracovních míst ve zdravotnickém tisku,
ale i dotazem na kteréhokoliv vedoucího lékaøe ZZS v ÈR. Problémová motivace pro povolání lékaø ZZS má koøeny nejen v nedostateèné legislativì, spoleèenském postavení, vztahu k ostatním medicínským odbornostem, ale ve spoleèenských pomìrech obecnì. Pøi
kadodenním øeení tragických a vìtinou zbyteèných situací ohroení ivota vyplývajících napøíklad z dopravní nehodovosti, drogové problematiky, narùstající kriminality, následkù úmyslného násilí
èlovìka proti èlovìku, si právì lékaøi ZZS èasto uvìdomují marnost
svého snaení.
Obor urgentní medicína (UM) je dnes oborem nástavbovým.
Samostatnì pracujícím lékaøem ZZS vak mùe oficiálnì být kterýkoliv lékaø s atestací 1. stupnì v oborech vnitøní lékaøství, chirurgie,
pediatrie, veobecné lékaøství a anesteziologie a resuscitace. Je pravdou, e z tìchto specializací jsou pro práci v PNP nejlépe vybaveni
anesteziologové, kteøí jsou v rámci svého oboru vycvièeni pro zvládání situací bezprostøedního ohroení vitálních funkcí. Ani pro nì
vak není vdy jednoduché adaptovat se pro práci v terénu. Atestace
v ostatních zmínìných oborech vak na situace zvládání situací dekompenzace vitálních funkcí lékaøe pøipravuje pouze v rámci svého
oboru a jejich pouitelnost pro PNP tak negarantuje. V praxi pak
vìtinou závisí na vedoucím lékaøi ZZS, jak se postará o zácvik lékaøe  zájemce o práci v konkrétní ZZS.
Samostatnì pracující lékaø ZZS je konfrontován s obrovským
spektrem urgentních stavù, které zasahují prakticky do vech medicínských oborù a specializací a postihují pacienty vech vìkových
kategorií. Dùleitost PNP je zmiòována v traumatologii, kardiologii,
pediatrii, neurologii a dalích oborech. Kadý lékaø ZZS musí dnes
rutinnì zvládat nejen postupy rozíøené neodkladné resuscitace, ale
i oetøení polytraumatizmu, akutního infarktu myokardu a cévní pøíhody mozkové. Kadý lékaø ZZS je bìhem své praxe nucen øeit situace s komplikovanými psychiatrickými pacienty, prakticky kadý
lékaø ZZS s delí praxí byl nucen vést pøekotný porod v terénu.
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Lékaø ZZS musí být dobrým znalcem ivota celé spoleènosti, nebo
se pohybuje v celém spektru jejích vrstev, a to prakticky vdy za vypjatých okolností. Lékaø ZZS je jednou z jistot èlovìka v tísni a oporou v situacích ohroení ivota. Lékaøi ZZS také velice èasto spolupracují s hasièi a policisty pøi øeení následkù tìkých dopravních
nehod, poárù a hromadných netìstí. Lékaø ZZS je dlouhodobì zatíen stresem, toto povolání je jedním z nejrizikovìjích pøi vzniku
tzv. syndromu vyhoøení. Velkým problémem je také nabídka alternativy pro lékaøe, který ze zdravotních dùvodù nemùe dále zastávat svoji profesi. Lékaøi (a dalí zamìstnanci ZZS) mohou pouze závidìt napøíklad hasièùm, kteøí se v takových situacích dokáí o své
zamìstnance kvalitnì postarat.
Velkým pokrokem posledních let se staly pro lékaøe ZZS v ÈR (ale
nepøímo i záchranáøe, SZP a hlavnì pacienty!) dvì klíèové události:
jednak zøízení samostatného nástavbového oboru urgentní medicína
(1. 1. 1999) a povýení subkatedry urgentní medicíny a medicíny katastrof (UM + MK) na samostatnou katedru IPVZ (1. 1. 2000). Této
úrovnì, která je samozøejmá pro øadu klinických oborù, bylo dosaeno mnohaletým úsilím øady obìtavých odborníkù PNP. Troufám si
ale tvrdit, e jejich úsilí by nebylo úspìné, pokud by nemìli obìtavé zastání v èlovìku, který pro odbornou PNP uèinil maximum, panu prof. MUDr. Jiøím Pokorném, DrSc. Tento odborník, který stál
u vech dùleitých milníkù odborné PNP v ÈR, si jako jeden z mála
uvìdomoval její význam. Prof.Pokorný dokázal trpìlivì a obìtavì
pøesvìdèovat úøedníky (nejen ministerstva zdravotnictví) a své klinické kolegy o významu kvalitní záchranné sluby pro moderní medicínu. Tento vzácný a nezastupitelný èlovìk nyní vzhledem k pokroèilému vìku odchází. Ná obor nemá adekvátní alternativu k odborníkovi takového formátu s vysokým kreditem nejen u nás, ale i ve
svìtì. Po dlouhém váhání a konzultacích nejen s prof. Pokorným, ale
i s èleny výboru odborné spoleènosti UM + MK jsem se nakonec rozhodl pøijmout nabídku øeditele IPVZ nastoupit po prof. Pokorném jako vedoucí katedry s cílem udret její kontinuitu (mým hlavním zamìstnavatelem zùstává ZZS hl. m. Prahy). Dovolte mi shrnout
aspekty èinnosti katedry ve vztahu k oboru UM, které do budoucna
povauji za nejdùleitìjí:
1. Ná obor je mladý, nemá tradice, èlenská základna je úzká. Nyní
máme témìø 250 odborníkù v UM, kteøí sloili atestaci v UM
a pùsobí u nás i na Slovensku.
2. Katedra má svá pracovitì nejen v Praze, ale i v Ústí, Brnì, Plzni,
Hradci Králové a Ostravì. Na vech tìchto pracovitích pøednáejí v kurzech Lékaøská první pomoc hlavnì odborníci oboru UM.
Tyto kurzy jsou dùleité, protoe mladou generaci lékaøù seznamují nejen s první lékaøskou pomocí, ale i s prací ZZS obecnì,
a jsou tak zároveò prezentací ZZS.
3. Specializaèní kurz pøed nástavbovou atestací UM je tøítýdenní,
kromì odborníkù z PNP se v nìm budeme snait nadále zajistit
pro pøednáky pøední odborníky vech oborù spjatých s urgentní
medicínou  toto je jedna z priorit katedry.
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4. Chybí vìdecké zázemí oboru. Záchranné sluby získaly odtrením od nemocnic ekonomickou nezávislost, ale negativem je
odtrení od klinické základny. Spolupráce s lùkovými zaøízeními je nutná, vìdeckou èinnost lze v terénu provádìt jen velmi
obtínì. Potìující je velký pokrok, který vykazují odborné konference organizované výborem spoleènosti UM+ MK (Dostálovy dny, Brnìnské dny) a záchranáøské soutìe (zejména Rallye
Rejvíz).
5. Urgentní (centrální) pøíjmy jsou v ÈR zøizovány nemocnicemi,
jsou ve stadiu zrodu, nemají jednotnou metodiku práce. Ukazuje
se vak, e zejména u tzv. nízkoprahových mùeme do budoucna poèítat s úzkou spoluprací (v Praze zejména FN Motol) a s vyuitím naich odborníkù pro nemocnice k vestranné spokojenosti.

–
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6. Katedra bude úzce spolupracovat s výborem odborné spoleènosti
UM. Pøi pedagogické èinnosti budeme vycházet hlavnì z praktických zkueností získaných v PNP.
7. Katedra by mìla být i jednou z opor pro lékaøe (i dalí záchranáøe) ZZS v tísni a pøi stínostech na odborná pochybení. Pøi této
pøíleitosti chci apelovat na vechny, abychom nae pøípadné spory øeili v rámci oboru a nikoliv medializací, a abychom nae èinnosti netøítili a nezdvojovali.
Obor UM je mladý, má u vak za sebou nìkolik dùleitých prvních krokù. Katedra UM+ MK je jedním z nich. Plnì vìøím, e úroveò PNP se spoleènými silami vech nadencù podaøí nikoliv udret, ale navzdory vem protivenstvím a pøekákám jetì dále pozdvihnout.
V Praze 8. 10. 2003

Urgentní medicína a urgentní příjmy – management
poptávky versus poskytování akutní péče
Dr. Agnes Meulemans, Oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice,
Katolická univerzita v Leuvenu, Belgie
Pøedneseno 23. dubna 2003 v Kongresovém centru nemocnice Na Homolce na semináøi, poøádaném redakcí èasopisu Urgentní medicína ve spolupráci s katedrou UM a MK IPVZ a s podporou výboru odborné spoleènosti UM
a MK ÈLS JEP.
Den, strávený na urgentním pøíjmu, je pro vechny dnem plným
frustrace. Èekací doby na oetøení jsou pøíli dlouhé, oddìlení je pøeplnìno, rozhodovací procesy se odehrávají v pøíli mnoha postupných krocích, je nedostatek protokolù, s nimi je personál dobøe
obeznámen a má je nacvièené, práce zahrnuje irokou kálu lékaøských odborností, chybí celostní, holistický pøístup k pacientovi, pacienty trápí nedostatek pohodlí a soukromí. To ve vede ke stínostem ze strany pacientù a jejich okolí, k neefektivnímu øeení problémù a ke ztrátì kvality péèe. Mùe to vyústit v situaci, kterou bychom
mohli pøirovnat k pøeplnìné láhvi s úzkým hrdlem  dovnitø do èerné skøíòky urgentního pøíjmu se hrne pøíval pacientù, uvnitø se odehrává diagnóza a terapie, výsledným produktem je nával a chaos.
Jestlie si klademe otázky: Proè? a Co se s tím dá dìlat?, musíme zaèít od úvah a rozboru faktù a èísel. Proè? zaèneme øeit
od minulosti, kterou mùeme zøetelnì analyzovat. Pùdorys døívìjího poskytování péèe zahrnoval systém zaloený na praktickém lékaøi a na nemocnièních slubách. Poadavek na péèi byl zároveò poadavkem na léèbu, tedy zahrnoval jak péèi, tak doplòující ideologii.
Pøístupnost léèby v nemocnici byla zajitìna mnoha rùznými vstupy,
pacient el za specialistou a nikoli specialista za pacientem, lékaøská
péèe byla monodisciplinární. Lékaøská péèe byla financována prostøednictvím poplatku za provedené výkony, ostatní nemocnièní sluby byly hrazeny z veøejných prostøedkù. Filosofií nemocnièního pobytu bylo zlepení stavu pacienta (stanovením diagnózy, terapií ),
èas nehrál roli.
V souèasnosti nacházíme jak jednotu, tak rùznost. Poadavky
na péèi a oèekávání z hlediska celkové populace jsou velice rùznorodé. V pøípadì urgentních pøíjmù nacházíme odliný stupeò integrace
s nemocnicí, rùzné modely nabízené péèe, rùzný sortiment nabízených slueb, a také je velice odliná kvalita péèe. V terénu jsou po-
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skytovány ambulantní sluby intramurální (ordinace praktických lékaøù) a extramurální (zdravotnický transport, týmy záchranné sluby). I v terénu probíhá diagnostika, terapie, observace pacientù. Jsou
dva odliné pøístupy  provést tøídìní a odvézt pacienta, nebo na místì stanovit diagnózu a léèit a pøípadnì ponechat na místì.
Pøi analýze souèasného stavu jsme zjistili, e se stále zvyuje poèet pacientù  avak bez odpovídající infrastruktury. Je zvýený i poèet akutních a kritických stavù. Setkáváme se s pacienty, kteøí spìchají a s pacienty, kteøí ignorují zdravotnický systém. Na oddìleních
je nedostateèná pøíjmová kapacita, a to jednak kvùli nedostaèující infrastruktuøe, ale i kvùli nestrukturovanému tøídìní pacientù. Proud
pacientù urgentního pøíjmu se mísí s proudem pacientù, kteøí pøicházejí k plánovanému pøijetí do nemocnice. Zvyuje se délka pobytu
na urgentním pøíjmu, dùvodù je více. Vázne plynulost pøedání k hospitalizaci na nemocnièní oddìlení, jednak pro urèitý støet zájmù mezi urgentním pøíjmem a nemocnièní pøíjmovou kanceláøí (ED má
prùchozí systém práce, zatímco nemocnièní administrativa pracuje
jednosmìrnì na pøíjmu pacientù do nemocnice). U nìkterých odborností bývají i nedostatky v organizaci a dosaitelnosti lékaøských
konziliárních slueb. Èas pro stanovení diagnózy se prodluuje jednak nedostatkem vyetøovacích prostor pro pacienty, jednak delím
èekáním na komplementární technická vyetøení. To vede ke zvýení poètu stíností, nikoli na kvalitu poskytované lékaøské péèe, ale
pro dlouhé èekací doby a nedostatek informací. U personálu se objevuje syndrom vyhoøení, protoe se do infrastruktury oddìlení a do
personálu neinvestovalo více ne 10 let, zdravotníci mají pocit, e selhávají v poskytování péèe pacientùm, protoe oddìlení je pøeplnìné.
Stav a vývoj ve spoleènosti vyadují pøedefinování rámce slueb.
Tvoøí intramurální a extramurální péèe jeden øetìz? V terénu pracují
rùzné sloky  sluby, poskytující zdravotnický transport, týmy zá-
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chranné sluby, policie, hasièi, Èervený køí, nemocnice. Kadá
z tìchto organizací spadá pod jiné vedení  do systému zdravotnictví,
pod ministerstvo vnitra, pod ministerstvo práce a sociálních vìcí, ministerstvo spravedlnosti, a navíc na jiné úrovni státní správy  na federální, krajské, oblastní a lokální. V terénu je nutné zhodnotit míru
expozice agresi a ostatním rizikùm a zajistit bezpeènost v rámci prevence posttraumatické stresové poruchy. Vývoj také smìøuje k multikulturní spoleènosti a pøistìhovalci èasto neznají systém zdravotnictví a jeho monosti. Zmatení nastává hlavnì v oblasti základního
poslání oddìlení urgentního pøíjmu, nebo v praxi je oddìlení èasto
zneuíváno jako poliklinika s nepøetritým provozem, a bìhem tohoto provozu je nutné oetøovat akutní a urgentní stavy. Lékaøská péèe
je poskytována jednak lékaøi ve výcviku a jednak lékaøi, kteøí mají
specializaci v urgentní medicínì (v Belgii je urgentní medicína také
nástavbovou atestací, pozn. pøekl.). Pro souèasnou konzumní spoleènost je typický poadavek na øeení cestou nejmeního odporu, lidé
chtìjí vechno ihned. Pacient hledá polyvalentní a multidisciplinární
slubu, která je rychlá, pøesná a dosaitelná 24 hodin dennì. Dùleitost hlediska èasové ztráty se stále zvyuje, oèekávání toho, kdo
péèi poaduje, je stále vyí. Právo poskytovatele na chybu se neuznává, èas na vydechnutí se sniuje, èasové prodlevy se blíí k nule.
Pacient a jeho okolí u neakceptuje fatální prùbìh ani v pøípadì infaustních stavù.
V nabídce péèe navíc hraje stále vìtí roli èasový rámec  v pøípadì infarktu myokardu kvùli trombolýze a PTCA, u ischemické cévní
mozkové pøíhody kvùli trombolýze a pouití zametaèù volných radikálù, u pneumonií a pyelonefritid kvùli urèení pùvodce a nasazení
vhodného antibiotika, a k rozhodnutí, zda per os nebo intravenóznì.
Poadavky na léèbu ze strany pacientù zahrnují jak péèi o somatické
obtíe, tak i o psychiku, pacienti tedy poadují jak léèbu a péèi
i oetøovatelskou, ale i sociální. Vliv má i spoleèenské postavení nebo etnický pùvod, rozdíly jsou mezi bohatými a chudými vrstvami
spoleènosti, ale i mezi starousedlíky a pøistìhovalci. U prvních se
èastìji setkáváme s nemocemi typickými pro konzumní spoleènost,
u druhé skupiny nacházíme støedovìké patogeny. Populace stárne.
Mohou se liit individuální poadavky, rodinné, spoleèenské, zcela
odliné nároky na práci oddìlení jsou v pøípadì katastrofy. Zvyuje
se nejistota, kriminalita a oboje se internacionalizuje  na rozdíl
od policejních sloek.
Je potøeba zajistit dostupnost péèe a její kontinuitu. Zvyuje se èas,
potøebný ke stanovení diagnózy. Zvyuje se i poèet pacientù, kteøí
odejdou z èekárny døív, ne jsou oetøeni, i pacientù, kteøí odejdou
proti lékaøskému doporuèení, tedy na negativní reverz. Je nutné hledat shody v diagnózách, analyzovat stínosti, sledovat uívání protokolù v preskribci a v provádìných výkonech.
V personální oblasti je stále ménì kvalifikovaných sester. Poèet
poskytovatelù stagnuje. Personál má omezené monosti kariérního
postupu, a to a do konce své profesní kariéry. Zvyuje se poèet zdravotníkù, kteøí pracují na èásteèný úvazek. Se zvyujícím se vìkem
personálu pøicházejí i zdravotní problémy. Sniuje se poèet lékaøù
v nemocnicích i poèet praktických lékaøù, poèet lékaøù se specializací i poèet lékaøù ve výcviku, poèet en pøevyuje poèet muù. Lékaøi
mívají od 5 do 9 rùzných úvazkù! Vyadují právo na dovolenou a na
volný mimopracovní èas, chtìli by právo na celoivotní dobré výdìlky, ale bez povinnosti celoivotního vzdìlávání. Sniuje se poèet nemocnic a nemocnièních lùek i poèet urgentních pøíjmù a na zbývajících oddìleních dochází ke zvýené koncentraci pacientù. Módou
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se stává práce a pøístup po internetu. Systém financování je velice
komplikovaný. Lékaøi jsou placeni za provedené lékaøské výkony,
které závisejí na diagnóze a na urèité sumì za terapii, a kromì toho
dostávají pohotovostní pøíplatky. Nemocnice je financována systémem lùko/den a kromì toho platbou, která je vztaena k diagnóze a stanovuje se pozitivní a negativní délka pobytu vzhledem
ke konkrétní diagnóze. Je to pøechod od financování lùka k financování procesu léèby. Výsledkem by mìly být jakési balíèky programù péèe, ve kterých je zahrnuto ve potøebné. Heslem je: Pryè
z lùek, vzhùru do ambulantní/jednodenní péèe!
V nemocnicích se vytvoøila urèitá spoleèenská vrstva nemocnièních specialistù, kteøí poskytují péèi pacientùm. Vývoj jde smìrem
ke stále uí a uí specializaci  nejen na lékaøské podobory, ale u
i na jednotlivé orgány. Na druhé stranì je pøes urgentní pøíjmy do nemocnice pøijímáno stále více pacientù, a pro oddìlení urgentního pøíjmu se klíèovou stává funkce vstupní, pøípadnì výstupní brány nemocnice  zajiuje pøimìøenou oblonost nemocnièních lùek a zahajuje pozitivní èi negativní délku pobytu vzhledem k pøísluné diagnóze.
Vývoj finanèních prostøedkù plynoucích do zdravotnictví je pøímoèarý: Ministr nemá peníze!, a tak zdravotnictví smìøuje od otevøeného rozpoètu pøes uzavøený rozpoèet a k absenci rozpoètu. Rozhodování, do èeho investovat a na co se soustøedit se za tìchto podmínek stává velmi frustrující. Soustøedit se na kvantitu oetøených
nebo na kvalitu péèe? Èistì jen na hospodárnost nebo i na humanitu?
Na finanèní úspornost nebo na poslání? Má se platit mnoství malých vìcí? Ale to pak znamená, e kdy se dìlá mnoho malých vìcí, pak na ádné velké a úctyhodné nezbude a nemohou být v nabídce. Navíc vekeré strategie komplikuje fakt, e co je nevýhodné
pro urgentní pøíjem, je výhodné pro nemocnici a naopak.
Je tedy nutné, jak bylo uvedeno na zaèátku, analyzovat fakta a èísla a uvaovat o zmìnách. Pøi tìchto úvahách jsou bez ohledu na obor
èinnosti tøi základní otázky (W.E. Deming):
l Proè dìláme to, co dìláme?
l Jak dìláme to, co dìláme?
l Jak zlepíme to, co dìláme?
Jak zlepšíme to, co děláme?

Proč děláme to, co děláme?

Co je důležité ze strategického
hlediska zlepšit nebo udělat?
NÁPADY PRO
ZLEPŠOVÁNÍ/STRATEGICKÉ

Co je naším cílem nebo vizí
pro budoucnost?
VIZE – HORIZONT 5 LET

INICIATIVY V HORIZONTU

Co je zásadní potřebou toho,
co děláme?
SPOLEČENSKÉ/KOMUNITNÍ
POTŘEBY

3 LET

Jaký postup nabízí nejvhod-

Jak posuzuje zákazník kvalitu

nější páky k dosažení těchto

poskytované služby? Co vede zá-

strategických iniciativ?

kazníka k tomu, aby kvalitu

NÁVRH NEBO OPRAVA

hodnotil právě tímto způsobem?

NÁVRHU PRO POSTUPY

VÝZKUM CHOVÁNÍ

A ZLEPŠENÍ

ZÁKAZNÍKŮ

Kdo je odběratelem
těchto služeb?
ZÁKAZNÍCI

Kdo poskytuje vstupní zdroje?
DODAVATELÉ
Jaké metody a činnosti při
poskytování našich služeb
Jaké jsou vstupní zdroje
našich postupů?
VSTUPNÍ ZDROJE

používáme?

Co vytváříme?
SLUŽBY/PRODUKTY

POSTUPY
Jak děláme to, co děláme?

Nejprve je nutné zformulovat základní poslání, v naem pøípadì
urgentní medicíny a oddìlení urgentního pøíjmu. Pøitom mùeme vycházet z výe uvedených Demingových otázek. Analyzujeme vstupy
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Zlepšování odshora dolů

Zlepšování zdola nahoru:

-

-

velké investice do projektu
plánování a řízení projektu
silná kontrola ze strany vedení
omezená účast personálu

Pro velké strategické průlomy

výkonnost

výkonnost

(podle rùzných hledisek: dodavatelé, ale i pacienti a jejich patologie),
klíèové postupy (stanovení diagnózy a léèba) a podpùrné postupy,
a nakonec výstupy (tedy produkty = výsledky, balíèky péèe). Jestlie se nad výkony a výstupy naí èinnosti zamyslíme, mùeme dosáhnout vynikající kvality.
Jsou dva moné zpùsoby zlepování  odshora dolù a zdola nahoru (viz. obr). První zpùsob vyaduje velké investice do projektu, plánování a øízení projektu, silnou kontrolu ze strany vedení a omezenou úèast personálu. Hodí se pro velké strategické prùlomy. Investice
pøi druhém postupu jsou nízké, skládá se z øady dílèích malých postupných zlepení, je v podstatì 100 % úèast personálu a je nutné obeznámení se s projektem a ocenìní pracovníkù.

nízké investice do projektu
množství malých dílčích vylepšení
nutná: znalost a ocenění
100% účast personálu

Množství malých postupných
zlepšení

Ð

čas

čas

Ð

Naplánovat zmìnu

Zvolit zmìnu

Èinnost: provést zmìnu

Ð
Èinnost: revidovat
a standardizovat zmìnu

Ð

Zpìtná vazba:
monitorovat a vyhodnotit
zmìnu

–
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Opìt se pøehodnotí vstupy, postupy a výstupy, zdroje materiální
i lidské z hlediska základního poslání, ale je nutné mít na pamìti,
e kadý urgentní pøíjem je speciální a unikátní, protoe v ideální pøípadì naplòuje potøeby konkrétní komunity a vychází z jejích zdrojù.
Jak tedy z hlediska základního poslání oetøit spoustu polyvalentních pacientù, kteøí vyadují péèi a léèbu? Balíèky péèe a poskytování péèe mùe být monodisciplinární, polydisciplinární a multidisciplinární, nebo zaloené na interdisciplinární spolupráci. U øetìzu urgentní péèe je nutné definovat výkon a zodpovìdnost. Charakteristiky
práce zahrnují dostupnost, pøimìøenost, úèinnost, výkonnost, hospodárnost, spokojenost pacienta, bezpeèí prostøedí, v nìm je péèe poskytována a kontinuitu péèe. Lékaøské výkony zahrnují úèinné stanovení diagnózy a terapeutické výsledky, k parametrùm procesu péèe patøí spokojenost pacienta a délka pobytu na oddìlení, pomìr cost-benefit popisujeme v termínu hospodárnosti a hodnotíme kvalitu péèe.
Pøi multi-a interdisciplinárním pøístupu k pacientùm je mùeme
tøídit podle:
l vedoucího pøíznaku (bolest hlavy, bolesti na hrudi, bolest bøicha, dunost, bezvìdomí, bolest v krku, pád ze schodù, dopravní nehoda )
l diagnózy pøi proputìní  podle Mezinárodní klasifikace nemocí
a úrazù (hyperventilace, pyelonefritida, zlomenina krèku, subdurální hematom, pneumonie, intoxikace, akutní infarkt myokardu .)
l poadovaných specializací pro poskytované balíèky péèe (gastroenterolog, neurochirurg, oèní lékaø, chirurg, internista, onkolog,
radiolog, knìz, stomatolog, sociální pracovník .)
Polyvalentní péèe je vyadovaná, dostupná a nabízená 24 hodin
dennì.
První model poskytování je multidisciplinární a odpovídá mu
nemocnice s mnoha vstupy.
Kadý lékaøský obor má své vlastní pøíjmové ambulance

Ð

Koneèné výsledky
%
správných vìcí provádìných
správnì

%
patných vìcí provádìných
správnì
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%
správných vìcí provádìných
patnì

%
patných vìcí provádìných
patnì

Vlastní vstup  vlastní oddìlení  vlastní zodpovìdnost
Kadý lékaøský obor se stará o své vlastní urgentní stavy. Kadé
oddìlení má svùj vlastní vstup, vlastní pøíjmové oddìlení, svoji vlastní zodpovìdnost. Jaká je práce a souèinnost s terénními slokami
v takto èlenìné nemocnici? Personál se svolává v okamiku, kdy pøijde akutní pacient (na rozdíl od 24 hodinové dostupnosti personálu 
lékaøského i oetøovatelského  na jiném typu urgentního pøíjmu).
Urgentní stavy kolidují s ostatními plánovanými aktivitami, proto se
prodluuje èas do kontaktu lékaøe a prodluuje se celková doba pøijetí pacienta. Poèet urgentních oborových pøípadù je nízký, je tedy
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i mení zkuenost personálu s jejich oetøováním. Pøíjmy vìtinou
provádí nejmladí lékaø s nejmení klinickou zkueností a struktura
slouících lékaøù na oddìlení je detníková, pyramidová. Pacient je
postupnì vyetøován lékaøi na vyí hierarchické pozici, èím se prodluuje èas, selhává kontinuita péèe a není jasnì definovaná zodpovìdnost za pacienta. Pacient se mùe v oborovì stavìném systému
stát dvojitou obìtí  napøíklad pøi úrazu se závanìjí interní komorbiditou, na kterou se nebere zøetel, v pøípadì nemocného dítìte se nedbá na jeho odliné psychologické potøeby a podobnì. Na oetøování nìkterých typù pacientù není typ nemocnice s mnoha samostatnými vstupy vùbec zaøízen  její filosofií je toti nákup péèe pacientem. V tomto typu uspoøádání je péèe dosaitelná pro toho, kdo si o ni
øekne. Pokud sem vstoupí napøíklad pacient s depresí, neschopen definovat svoje potøeby, péèi nedostane. Není naplnìno oèekávání pacientù, e se v nemocnici dostanou do empatického prostøedí, kde budou jejich problémy a potøeby posouzeny a øeeny. V tomto uspoøádání také není zajitìna bezpeènost pøi oetøování toxikomanù.
Tento pøístup ilustruje citace F. Ankela z roku 1993, La médicine
d´urgence aux USA: évolution d´une spécialité médicale:
Pøed rozvojem samostatné lékaøské odbornosti urgentní medicíny byla urgentní péèe poskytována nekonzistentnì. Ve velkých metropolitních fakultních nemocnicích byly urgentní pøíjmy èasto rozdìleny do
rùzných odborných ambulancí  interní, chirurgické, pediatrické, ve
kterých byly urgentní stavy oetøovány rezidenty odborností, do jejich
kompetence byl pacient pøi tøídìní odeslán. V komunitních meních nemocnicích se ve slubì na pøíjmovém oddìlení støídali lékaøi nejrùznìjích oborù, nejèastìji praktiètí lékaøi. Mohlo pak docházet k tomu,
e urgentní stavy oetøoval jeden den kardiolog, druhý den chirurg
a jindy koní lékaø. Nikdo nebyl zodpovìdný za vedení urgentního pøíjmu, za rozvoj výuky a za výzkum týkající se kvality urgentní péèe.
Oproti tomu monodisciplinární urgentní pøíjem mùe být v nemocnici s jedním, ale i více vstupy, ale vekeré akutní stavy z terénu (vìtinou pøiváené záchrannými slubami) smìøují do nemocnice pøes oddìlení urgentního pøíjmu. Oddìlení tohoto typu nacházíme hlavnì v USA. Pøes pøíjem proudí smìs nejrùznìjích akutních
stavù a jejich oetøováním se zabývá samostatný lékaøský obor, urgentní medicína. Lékaøi jiných odborností jsou k dispozici na vyádání, formou konziliární sluby. Oddìlení urgentního pøíjmu se stává jakýmsi ostrovem, lékaø tohoto oddìlení je typem Ferdy
Mravence, musí zvládnout ve, co s sebou nese riziko nekompetentnosti: celkový objem potøebných vìdomostí a dovedností je a
pøíli iroký a zahrnuje velké spektrum lékaøských odborností.
Nebezpeèí spoèívá v tom, e s rozsahem aktivit a základním poslání oddìlení urgentního pøíjmu nejsou lékaøi ostatních odborností
dobøe obeznámeni. Pak je urgentní pøíjem zneuíván k øeení neadekvátních problémù a délka pobytu pacienta se prodluuje, nebo na
druhé stranì není vyuíván k pøijetí do nemocnice a pacient pak nemá vstupní vyetøení èi logický sled úkonù provádìných pøi pøíjmu.
I dosaitelnost konziliárních slueb, kdy poadavek na konzilium
mùe interferovat s ostatními aktivitami dotyèného oddìlení, je nìkdy v tomto systému problematická. Mùe se prodluovat èas, v pøípadì konzilia je sporná zodpovìdnost za pacienta, hùøe se praktikuje týmový spolupráce.
Jetì jiný model péèe nabízí pluridisciplinární urgentní pøíjem.
V matematickém modelu by se dal vyjádøit rovnicí:
urgentní pøíjem = ∑ odborností mínus aktivní vedení.
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Urgentní příjem – pluridisciplinární
Nemocnice

neurolog
Lékař
urgentní
medicíny

PACIENT

chirurg

internista
Psycholog

Systém
záchranných
služeb

V tomto modelu neplatí, e pracovat ve stejném prostoru rovná
se pracovat v týmu. Opìt se setkávám s pacientem typu dvojité
obìti: v pøípadì nepøimìøeného tøídìní a smìrování se pacient dostává k vyetøení do odborné ambulance, neadekvátní jeho stavu.
Komorbidita se buï nebere v potaz, a pokud ano, prodluuje se
èas vyetøení èekáním na konzultaci. Pokud má pacient potí, která se mùe týkat rùzných odborností, nastává problém, kde bude
oetøen. Otázkou je i kdo bude koordinovat proces péèe? V tomto systému se zvyuje poèet stíností pacientù, které jsou jedním
z následných ukazatelù výkonu, problematický je i management
nelékaøských personálních zdrojù. Jednotlivé odbornosti mohou
o pacienty bojovat  v pøípadì, e je nemocnice placená systémem poplatku za provedený výkon, problémy nastávají i s rozdìlením péèe, více pacientù znamená pro nìkoho vìtí dùleitost,
ale pro jiného více práce. Oddìlení urgentního pøíjmu se mùe
stát jakýmsi odpadním koem ostatních oddìlení, na co doplácí
hlavnì personál vèetnì lékaøù. Z nejrùznìjích dùvodù dochází
k odklonu léèebné, oetøovatelské i psychosociální péèe a celková zodpovìdnost za postupy a èinnosti není urèena, nikdo jí není
jasnì povìøen.
Dalím modelem poskytované urgentní péèe je urgentní pøíjem multidisciplinárnì integrovaný. Ten by se dal matematicky
vyjádøit:
urgentní pøíjem = ∑ odborností plus aktivní vedení.
Z pohledu pacienta je péèe i léèba dodána a organizována pøímo
u pacienta, je poskytována týmem spolupracujících odborníkù. Z organizaèního pohledu dochází v tomto modelu k horizontální integraci tradiènì vertikálních disciplín, vichni odborníci coby èlenové týmu poskytují své specifické diagnostické a terapeutické dovednosti.
Lékaø s odborností urgentní medicíny je odborníkem pro léèbu kritických stavù, je vedoucím èlenem týmu, je zodpovìdný za organizaci procesu poskytování léèebné péèe a za provádìné výkony
ze vech moných aspektù. Tento model je v souladu se základním
posláním pøíjmového oddìlení, spojuje jednotlivé èlánky øetìzce urgentní péèe a je jednoznaènì urèena autorita.
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Urgentní příjem – interdisciplinárně integrovaný
Odbornost jednotlivých lékařských oborů
ZZS
praktičtí
lékaři

příjem
registr

neurol
psych

P
poliklinika

chir

P

sociální
pracovník

P
dispeč

int

triage

předání

P
duchovní

propuštění
domů
příjem do
nemocnice

hasiči

pacient
s doporučením
nebo bez

Technické prostředky – RTG, laboratoř, archiv...
Specifické: pediatrický tým, tým pro psychiatrické urgence....

Koordinace = urgentní medicína

Multi- a interdisciplinární pøístup k pacientùm

spoluprÆce

integrace

nad en

pØŁe soustłed nÆ na a okolo pacienta

(Re-) engineering urgentního pøíjmu

K problematice je nutno pøistupovat v postupných krocích:
1. Sbìr dat :
a. poèet pacientù  poèet pøíchozích za èasovou jednotku, poèet
pøítomných v èasové jednotce, poèet proputìných za èasovou
jednotku , patologie  povaha, závanost ,
b. èasové údaje  doba trvání pøijetí, diagnostiky, terapie, proputìní;
2.SWOT analýza:
a. silné stránky  napø. polyvalence, multidisciplinarita,
b. slabé stránky  napø. èas do stanovení diagnózy, èas ambulantních oetøení,
c. pøíleitosti  napø. poskytnutí vìtího objemu adekvátní péèe
bìhem kratí doby,
d. hrozby  napø. vytvoøení ostrova = malá nemocnice ve velké
nemocnici;
3. Zveøejòovat, hlásat, publikovat ..ALE
4. Nechat provést audit nezávislou firmou?
Je nutno vytvoøit nebo pøeformulovat základní poslání oddìlení.
Produktem urgentní medicíny je urgentní, nepøetritì dostupná
polyvalentní péèe poskytovaná multidisciplinárním zpùsobem,
komukoliv, nebo kadý pacient má být povaován za urgentního, dokud se neprokáe opak. Péèe má konèit adekvátním pøedáním pacienta (pøísluné nemocnièní oddìlení x domácí léèba ), má
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být stanovena diagnóza a zahájena terapie. Lékaø urgentní medicíny
je zodpovìdný za poskytování péèe v kritických stavech, za adekvátnost postupù a za kvalitu poskytované péèe, je strácem vstupních
a výstupních bran a je zárukou a strácem produktu, postupù a jejich
kvality.
Èinnosti, které jsou obsaeny v základním poslání oddìlení, zahrnují v první øadì zejména kontrolu pøístupu jednak pomocí
osvìty (informováním praktických lékaøù, veøejných institucí, laikù ), jednak systémem tøídìní neboli triage, které musí zahrnovat mimo jiné povahu hlavní obtíe pacienta, závanost stavu, pohyblivost pacienta, jeho mentální schopnosti a druh péèe, kterou
potøebuje. Podle hlavní obtíe je zaøazen do urèité trasy (viz dále), závanost souvisí s èasovými faktory, mobilita s logistikou,
mentální schopnosti s potøebou podpory a druh potøebné péèe
s vyádáním urèitého odborníka nebo s potøebou technické infrastruktury. Tøídìní znamená posouzení pacienta po pøíchodu/pøíjezdu na urgentní pøíjem a na jeho základì je pacient zaøazen
do kategorie, ve které jsou zohlednìny priority a potøebná míra
pozornosti, kterou ten který pacient vyaduje.
Podstatná otázka zní, kdy se zaèíná s tøídìním. Provádí se obecnì,
nebo pøi pøekroèení specifického bodu zlomu? Ovlivòují tøídìní
vstupní parametry, jako je poèet pacientù, den a hodina pøíchodu, poèet pacientù urèitého druhu ? Je naopak tøídìní ovlivnìno výstupními parametry, napøíklad v okamiku pøeplnìnosti nemocnice nebo
kritickým poètem pacientù pøítomných na nemocnièních chodbách,
a bez jasnì urèeného cíle? Je tøídìní zaloeno na parametrech postupù managementu urgentního pøíjmu, napøíklad pøi pøíli dlouhých èasech jednotlivých postupù kvùli nedostatku vyetøovacích boxù nebo
zahlcení RTG oddìlení èi laboratoøe poadavky na paraklinická vyetøení, pøi nedostatku lékaøského èi oetøovatelského personálu, nebo pøi nedostatku dostateènì zkueného personálu pro provedení rozhodnutí èi úkonù léèebné péèe? Existuje matematický nebo stochastický vzorec, aplikovatelný na jakýkoliv urgentní pøíjem kdekoliv
na svìtì, nebo by mìl kadý urgentní pøíjem vynalézt vzorec vlastní?
Nebo je tøídìní pouze produktem subjektivního pocitu pøeplnìnosti?
Definice tøídìní je odvozena od závanosti onemocnìní nebo
úrazu a zohledòuje i pacientùv pøedchozí zdravotní stav. Stanovení priorit je pak vyjádøeno v kategorii moného èasového odkladu (èas pro stanovení diagnózy), tedy jako odpovìï na otázku,
jak rychle se má konkrétní pacient dostat do procesu poskytování
péèe. Tøídìní by nemìlo pouze urèit èasový pøístup do léèebné
trasy na základì definování tíe zdravotního problému, ale mìlo
by i urèit právì tu kterou léèebnou trasu, a to na základì následujících kritérií:
l pøísluný prostor pro poskytování péèe, definovaný povahou hlavní obtíe pacienta
l potøebné logistické zázemí, definované mobilitou pacienta
l potøeba lidské podpory, definovaná mentálními schopnostmi pacienta
l potøeba odborníkù nebo specifické technické infrastruktury, definované druhem potøebné péèe.
Dalím krokem v poøadí je kontrola doby trvání jednotlivých
úkonù, tedy délky pobytu pacientù. To vyaduje jednak instalaci funkèního poèítaèového systému, ve kterém je systém jednotlivých pacientských tras propojen s hlavním nemocnièním poèítaèovým systémem (napø. pomocí infraèervené detekce, radiofrekvenèní detekce, èárovými kódy apod.). A dále to vyaduje jasný
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popis funkcí: pro kadou jednotlivou funkci, pro rozdílnou péèi
o pacienty a pro koordinaci procesù. Dalí nezbytnou podmínkou
je pøesnost rozhodovacích procesù. Na základì uití klinických
postupù jsme vyèlenili 10  20 nejèastìji pozorovaných patologických stavù, urèili jsme èasová schémata jejich oetøení a stanovili prùmìrnou délku pobytu pro kadou ze skupin pacientù
(skupin bylo 7) a pro trasu (trasy jsou 4). Dùleité je zajistit i odbornost personálu v oblasti interních a traumatologických stavù,
které jsou na urgentním pøíjmu oetøovány. Specifickou otázkou
je uí specializace personálu  mají být sestry specialistky na ití ran? Má se zamìstnávat sestra na sádrové fixace?
Pro nejrychlejí trasy poadujeme nulový èas pøijetí-jehla.
Pro jinou organizaci stávajících pacientských tras musíme nejprve popsat produkt, tedy poskytovanou péèi, a to pomocí tìchto
kritérií: povaha, kvalita, objem, a cena péèe. Pouijeme následujících 6 parametrù: povaha pacienta  druh potøebné péèe  péèe
poskytnutá  povaha onemocnìní  závanost onemocnìní  naléhavost onemocnìní. Zvolíme nejzákladnìjí kritéria, které nám
umoní diferencovat populaci pacientù urgentního pøíjmu podle
4 hledisek: povaha hlavní obtíe pacienta  jeho mobilita  druh
potøebné péèe  potøeba specifické (technické) infrastruktury.
Provedeme analýzu dat.
Konkrétní data z naeho oddìlení: na naem urgentním pøíjmu
jsme v období od 1. 1. 1997 do 31. 7. 1997 oetøili 26 529 pacientù, celkový poèet pacientù v roce 1997 byl 46 106. Provedli jsme
tøídìní jednak podle hlavní obtíe pacienta a jednak podle hlavní
diagnózy podle MKN (pouíváme MKN 9) pøi proputìní z oddìlení. Vylo nám celkem 1934 rùzných diagnóz.

Vedoucí příznak

bolest břicha bolest hlavy
bolest na hrudi
bezvědomí
dušnost
pád ze schodů
dopravní nehoda
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Pøehled pacientù urgentního pøíjmu a jejich diagnóz
skupina 1
skupina 2
skupina 3
malé úrazy, nezávaná
akutní bøicho
kardiorespiraèní on.
onemocnìní
poèet dg
30%
18%
11%
poèet pacientù
33%
16%
16%
s doporuèením
83% bez doporuèení
55% dop. lékaøe
67% dop.lékaøe
standardní pøístup
monodisciplinární
mono/multidisciplinární mono/multidisclip.
(jen dg + ter.)
sloitìjí dg prostø.
rùzné dg. + ter. prostø.
omezené dg prostø.
terapie + reevaluace
reevaluace nezbytná
% pøijatých do nem.
11%
70%
84%
% celkové oetø. doby
13%
20%
21%
prùmìrná doby
2,75 hod.
7.52 hod.
8.30
pobytu na ED
Pøíklady:
distorze
neinfekèní gastroenteritis
plicní edém
rány
renální kolika
sy AP
zavøené zlom. ruka/noha
cholecystolithiasa
bronchopneumonie
ORL problematika
spontánní abort
srd. arytmie
eroze rohovky
obstipace
embolie (mení)
Trasa

Trasa
% dg
% pacientù
úraz/onem
doporuèení45%
s dop. lékaøe
standardní
pøístup

Skupina 4
interní a neurologická
traumatologická

Skupina 5
psychosociální
apsychiatrická

Skupina 6
ivot ohroující stavy

33%
29%
70% onemocnìní
3% s dop. lékaøe

4%
4%
95% onemocnìní
50% nezdravotníci

4%
2%
68% onemocnìní

mono/multidisciplinární
mono/mult
mono/multi
více dg. + ter. prostø. omezené technické prostø.
dg + ter. intervaly
reevaluace nezbytná
reevaluace nezbytná
reevaluace nezbytná
krátká observace
nìkdy bezp. sluba
intenzivní observace
% pøijatých do nem.
11%
70%
84%
% celkové oetø. doby
37%
6%
3%
prùmìrná délka pobytu
7.90 hod
7.50 hod
10.00 hod.
Pøíklady:
erysipel
neurèená psychóza
otravy
anémie
abúzus drog
intrakraniální krvácení
zlomenina v ram.kloubu
rodinné problémy
zástava obìhu
fr. hlavice femuru
adaptaèní reakce
G neg. sepse
bolest hlavy
poruchy osobnosti
kardiogenní ok
intoxikace

Trasy poskytované péče

Diagnóza při propuštění z oddělení
– podle MKN
hyperventilace
pyelonefrtida
zlomenina krčku femuru
zlomenina kotníku
subdurální hematom
pneumonie intoxikace
infarkt myokardu

Provedli jsme pak klasifikaci diagnóz podle èetnosti výskytu.
Aplikovali jsme Paretovo pravidlo 20/80: 20% diagnóz z naeho
seznamu (tedy 350 z celkových 1934 diagnóz) má 80% pacientù
urgentního pøíjmu. Pro dalí diferenciaci jsme pouili dalí základní kritéria (mobilita pacienta, druh potøebné péèe, potøeba
specifické infrastruktury). Výsledkem bylo vytvoøení 6 skupin
pacientù a 6 produkèních léèebných tras. Kadá ze skupin má
standardizovaný pøístup a kadý pacient patøí do jedné z tìchto
6 skupin: trasa malých úrazù a nezávaných onemocnìní
 kardiorespiraèní onemocnìní  akutní bøicho  interní
a neurologická problematika  psychosociální a psychiatrická
problematika  ivot ohroující stavy.
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Život ohrožující stavy

Interní, neurologická
a traumatologická
problematika

Interní chirurgické
a traumatologické stavy
menší závažnosti

Psychosociální
a psychiatrická
problematika

Trasa 1

Trasa 2

Trasa 3

Trasa 4

prostory pro
intenzivní péči

čekárna
©

čekárna
©

místnost pro pohovor
s příbuznými
prostory pro
vyšetření a léčbu

prostory pro
vyšetření a léčbu

místnost pro pohovor
s pacienty
a
prostor pro léčbu

Rozdìlení do tìchto výrobních léèebných tras a skupin pacientù umoòuje nejen kontrolu doby trvání jednotlivých
úkonù, provádìných na urgentním pøíjmu nebo na jednotlivé
trase, ale i specifickou alokaci prostøedkù infrastruktury (plocha, design, potøebný prostor ), personálních (lékaøi, sestry ), logistických (nosítka ). Mùeme zeveobecnit, e standardizace péèe do výrobních léèebných tras je pøíznivá jak pro
oddìlení, tak pro kadého jednotlivého pacienta, a pozitivnì
ovlivòuje i kvalitu poskytované péèe, úèinnost péèe (uití klinických postupù, ideální délka pobytu na oddìlení .) a její hospodárnost (cenu).
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Dalím krokem je kontrola výstupu z oddìlení, a to zejména
z hlediska pøesnosti rozhodovacích procesù a vhodného ukonèení pobytu na oddìlení urgentního pøíjmu: 1. pøijetím na nemocnièní lùko,
2. proputìním do domácího oetøování. Tato rozhodnutí jsou odbornými rozhodnutími personálu oddìlení. Na organizaci potøebné péèe
mezi nemocnicí a terénem se pak podílejí a sociální pracovníci a sestry domácí péèe. V pøípadì pøijetí na nemocnièní lùko je transport pacienta na pøísluné oddìlení zajiován personálem urgentního pøíjmu.
Zde jsou uvedeny dva citáty, vyuitelné pøi plánování oddìlení urgentního pøíjmu:
Ve fakultní nemocnici by mìla být povinnì expektaèní lùka, která
jsou ostatnì uiteèná v jakémkoliv zdravotnickém zaøízení poskytujícím urgentní péèi 
Wilkins E.W., Jr.: Planning and operating of the Emergency Ward,
M.G.H. Textbook of Emergency Medicine, The Williams and Wilkins
Co, Baltimore, 1978, p.707.
Do systému mají být zakomponovány urèité charakteristické rysy: tøídìní, resuscitaèní postupy, monosti krátkodobé observace a terapie.
Council of EuSEM, European Journal of Emergency Medicine
(EJEM), 1998, 5 (1), revised EJEM 1998, 5 (4): 1-2
Souèástí urgentního pøíjmu tedy mùe, ale i nemusí být expektaèní jednotka.
Tam, kde není, probíhá tøídìní pacientù a (krátké) diagnostické
upøesnìní stavu. Je-li na základì prvotní triage pacient pøijat na nìkteré oddìlení nemocnice, dalí pøesnìjí diagnostika, stabilizace
a terapie pokraèuje tam. V druhém pøípadì je pacient proputìn do
ambulantní péèe. Dùsledkem tohoto systému je naruení plánovaných aktivit na oddìleních jak bìhem denní doby, ale i bìhem noèních hodin, nebo tehdy bývají oddìlení zajitìna mením poètem
personálu. Nemocnièní administrativa má odliný reim práce, kdy
pacienty do systému vtahuje, kdeto urgentní pøíjem pracuje zèásti prùchozím systémem. Lékaøi jednotlivých oddìlení jsou konfrontováni s pacienty bez stanovené diagnózy, bez stabilizace základních
ivotních funkcí a bez zahájené terapie, bez náhledu poèáteèního klinického stavu pacienta i bez sledování reakce na ji zahájenou pøednemocnièní terapii. Pacientùm se nemusí dostat takové míry pozornosti, jakou vyaduje povaha a /nebo závanost jejich onemocnìní
nebo úrazu. Lékaøský a oetøovatelský personál oddìlení urgentního
pøíjmu provádí pouze dispeèerské tøídìní, bez léèby, péèe a následného sledování pacientù, co mùe vést ke zvýenému riziku vzniku
syndromu vyhoøení a k èastým odchodùm personálu.
Dá se oèekávat zhorení indikátorù výkonnosti oddìlení  zejména ve vyhodnocení, zda má být pacient pøijat do nemocnice nebo proputìn do domácího oetøování, s ohledem na specifiènost urèité patologie. Hodnotí se shoda diagnóz pøi pøíjmu i pøi proputìní z urgentního pøíjmu, pøi proputìní z pøíjmu i z nemocnice.
Pøi existenci expektaèní jednotky se práce na urgentním pøíjmu
kryje s celým obsahem urgentní medicíny a zahrnuje: pøíjem  tøídìní  zahájení diagnostiky  zahájení terapie, intenzivní a urgentní péèi  stabilizaci stavu  pøípadnì reevaluaci  pøedání do
pøísluného druhu dalí péèe. Klíèovým faktorem je ÈAS. V tomto systému je personál vestrannì pouitelný, vysoce kvalifikovaný
a specializovaný, s praktickými dovednostmi z oblasti urgentní péèe
na vysoké úrovni. K dispozici je i technická infrastruktura  monost
laboratorní diagnostiky, zobrazovacích metod. Je zajitìna dostupnost, pøimìøenost, úèinnost, výkonnost, hospodárnost a kontinuita poskytované péèe.
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Funkèní urgentní pøíjem je ten, v nìm se spojuje vysoká výkonnost s naplnìným základním posláním.
Citace Royal Decree ze dne 27.4.1998, týkající se specializované urgentní péèe:
Funkce specializovaná urgentní péèe musí být schopna ochraòovat, stabilizovat a znovu obnovit základní ivotní funkce, a musí být
schopna se ujmout kadého, jeho zdravotní stav ji vyaduje nebo by
mohl vyadovat neodkladnou péèe.
Toto pøijetí zahrnuje:
1. pøíjem,
2. prvotní péèi, a je-li to indikováno, pak ochranu, stabilizaci a opìtovné posouzení základních ivotních funkcí,
3. diagnostickou a terapeutickou orientaci,
4. první observaèní období, které nepøesahuje 24 hodin, pro tuto diagnostickou a terapeutickou orientaci,
5. vemi prostøedky zajistit kontinuitu péèe poskytované vem pacientùm, jak hospitalizovaným, tak nehospitalizovaným.
na urgentním pøíjmu má být nejménì ètyølùková expektaèní jednotka, pøièem minimálnì jedno lùko je vybaveno pro podmínky intenzivní neodkladné péèe 
Je-li expektaèní jednotka zøizována, musí být dohodnuta doba
maximální moné observace pacientù a prostorová plocha jednotky. Jednotka je urèena pro pacienty, u nich je nutná krátká observace k identifikace patologického stavu, kteøí vyadují pozorování pro èasnou detekci komplikací nebo zhorení stavu, u kterých je provádìna zkouka terapie pøed definitivním urèením,
na které oddìlení bude pacient pøedán nebo pro pacienty, jejich
onemocnìní vyaduje observaci nebo terapii ne delí ne 24 hodin. Jednotka mùe být rozdìlena na observaèní èást, urèenou
pouze pro diagnostiku a na hospitalizaèní èást, kde se provádí jak
diagnostika, tak i terapie. Otázkou zùstávají nárazníkové kapacity, noèní nemocnice a prostory pro krátkodobou intenzivní a resuscitaèní péèi.
Pøíklady stavù vhodných k observaci:
l trauma hrudníku  observace k detekci rozvoje respiraèní insuficience, pøíznakù hemo/pneumothoraxu, první známky se objevují
za 24  36 hodin po zranìní, prevencí je titraèní léèba bolesti,
dechová rehabilitace, CPAP ventimaskou, sleduje se dechová frekvence, krevní plyny, RTG hrudníku, ztráty symetrie exkurzí hrudníku;
l intoxikace (2,3% pacientù na urgentním pøíjmu)  náhodné otravy
(dìti), observace obvykle do 23 hodin, intenzivní péèi vyaduje
7,5% pacientù;
l bolesti bøicha k odliení akutní apendicitidy, renální koliky, pyelonefritidy, gynekologických problémù;
l bolesti na hrudi (4  8% pacientù urgentního pøíjmu)  jedná se
o akutní infarkt myokardu nebo nestabilní anginu pectoris?
Provádìní medicínské diagnostiky zvyuje podíl pacientù se správnì urèenou diagnózou v prvním kole diagnostiky, bìhem dvou EKG
a prvního odbìru troponinu.
Je nutné se vyhnout dvìma rizikùm  jednak aby se èas observace
nerovnal èasu èekání na konzilium a èasu èekání na pomocná vyetøení, a jednak aby lékaøi jednotlivých odborností nepovaovali expektaèní jednotku za rozíøení své vlastní lùkové kapacity. Je potøeba pøedem stanovit kolik bude mít jednotka lùek, jakou bude zaujímat plochu, pro které pacienty a pro které výrobní linky bude urèena. Není nutné, aby jednotlivá lùka byla v oddìlených místnos-
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tech, s výjimkou oddìlených místností pro infekèní pacienty, pacienty s aplazií, agresivní pacienty
a pro poskytování paliativní péèe.
Ukazatele výkonnosti urgentního pøíjmu, oblasti a úrovnì
Lékaøská péèe a léèba je hodnocena podle úèinnosti diagnostiky a terapie a podle výsledkù.
Informace o procesu poskytované péèe vypovídá jednak délka
pobytu na pøíjmu a jednak spokojenost pacientù. Ekonomické
ukazatele jsou hodnoceny z hlediska hospodárnosti a analýzou
cost/benefit. Je potøeba sledovat
kvalitu poskytované péèe.
Kadý z tìchto èlánkù je souèástí celkového øetìzu urgentní
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O R G A N I Z A C E

Věk obětí dopravních nehod

Urgentní pøíjem fakultní nemocnice v Leuvenu
 statistika za rok 1999:

observace

–

pohyb
pacienta
systémem

poliklinika
operační sály, JIP, programy placené péče
zóna pro observaci
< 6 hod.? < 24 hod.? < 48 hod.? = multidisciplinární
krátkodobý pobyt na expektaci = bez souvislosti s orgánovou patologií nebo s terapií
< 48 hod.? < 3 dny? < 5 dní? = multidisciplinární
ošetřovatelská jednotka: snižovat počty , snižovat délku pobytu 
pro programy placené péče
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péèe. Je nutné se soustøedit na jednotlivé prvky systému a na
systém jako celek, ale i na konkrétního pacienta a konkrétního
zdravotníka.
Jednotlivé ukazatele výkonnosti urgentního pøíjmu:
l lékaøské diagnózy
l poskytovaná terapie
l pøedání do nemocnièní nebo ambulantní péèe
l úmrtnost, odvratitelná úmrtí
l poèet pacientù, kteøí nevyèkali oetøení
l pacienti, kteøí odeli proti doporuèení lékaøe (negativní reverz)
l profesionální nákazy personálu
l dostupnost laboratorních výsledkù pøi pøekladu nebo proputìní
l dostupnost pøedchozí zdravotní dokumentace
l èekací doby na pomocná technická vyetøení
Monitorování výkonnosti umoòuje nápravu a hledání
bezchybnosti. Strategie tohoto hledání je obsaena ve formulaci základního poslání, taktika v postupech poskytované péèe.
Metodou práce je kontrola na peer úrovni a sledování dosaené kvality. Cílem je dosaitelnost, pøimìøenost, úèinnost, výkonnost, hospodárnost, spokojenost pacientù, bezpeèné
prostøedí pro poskytovanou péèi, zajitìní kontinuity péèe.
To platí jak pro pøednemocnièní, tak pro nemocnièní neodkladnou lékaøskou péèi. Máme-li monitorovaná vstupní data,
dají se vyuít pro epidemiologických studií i pro tvorbu legislativy. Urgentní pøíjmy bývají nevyèerpatelným zdrojem dat.
V Belgii napøíklad probìhla celostátní toxikologická a traumatologická studie od 16. 1. 1995 do 15. 1. 1996 (prodlouena do
15. 6. 1996), kterou organizovala BeSEDiM (Belgická spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof), BLT (Toxikologická spoleènost Belgie a Luxemburku) a Belgický ústav pro
bezpeènost silnièního provozu (IBSR), studie se zúèastnily
univerzity v Bruselu, Gentu, Leuvenu, Liege a oblastní nemocnice v Namuru.
Posledním bodem je citace, týkající se costbenefit analýzy sociálních slueb, poskytovaných na urgentním pøíjmu:
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Pøítomnost aktivního sociálnì oetøovatelského personálu na
urgentním pøíjmu je pøínosná nejenom z èistì ekonomického hlediska, a to zejména ve velkých mìstských aglomeracích. Støednì
velké urgentní pøíjmy mohou v ekonomických termínech dosáhnout témìø vyrovnaného stavu, a malé urgentní pøíjmy mohou vytvoøit èistý pøíjem, ale v kadém pøípadì mùe cena sociální práce být významnì kompenzována sníeným vyuíváním nemocnièních slueb a urgentních pøíjmù a efektivnìjím vyuitím èasu
zdravotnického personálu.
Gordon J.A.: Cost-benefit analysis of social work in the Emergency Department: a conceptual model. Acad Emerg Med 2001,
8:54-60
Pøeklad a tlumoèení semináøe Jana eblová

Belgie 2000 – Emergency Department
Prim. MUDr. Milan Ticháček, ZZS Opava
V roce 2000 jsem mìl pøíleitost navtívit s doc. MUDr. J. Drábkovou Csc. nìkolik oddìlení urgentních  centrálních pøíjmù (dále ED) v Belgii. Konkrétnì v Bruselu, Leuvenu, Bruggách a Gentu.
Belgie, která má asi jako my 10 miliónù obyvatel, má 143 oddìlení urgentních pøíjmù.
Vechna oddìlení mají akreditaci, kterou poskytuje MZ a v podmínkách je pøedevím dostupnost poadovaných odborníkù do
15 minut. Úroveò tìchto oddìlení se dost lií od naprosto specializovaných fakultních pracovi (v Belgii je sedm lékaøských fakult),
a po pracovitì, která pøipomínají pøedevím LSPP spojenou s chirurgickou ambulancí. Poèet tìchto pracovi je i podle belgických
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kolegù spíe pøemrtìný. Je to také tím, e jde o jiný pøístup k pacientùm (horizontální), take v nìkterých mìstech jsou i ètyøi oddìlení urgentního pøíjmu. Vyuití si netroufám odhadnout, mají od
50  200 pacientù dennì a vìtí oddìlení mají k plné dispozici 15 lékaøù a nìkolik desítek sester. Pøijímáno je asi 50% vyetøených.
Tato oddìlení jsou navázána na tzv. Systém 100. Jde o místní podobu záchranné sluby a je to podmínka existence pro obì strany.
Tedy pøíjmové oddìlení musí být spojeno se systémem 100 a nao-
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pak, pokud pacient zavolá èíslo 100 a je oetøen, je vdy pøivezen na
pracovitì urgentního pøíjmu. V systému 100 pracují zøejmì výhradnì posádky RZP na velkých autech a v pøíjmových oddìleních stojí
R-V auta  osobní, vybavená pro lékaøe a SZP. V pøípadì potøeby
 tj. ji podle volání, nebo pøi poádání RZP posádky na místì, vyjede z pøíjmového oddìlení lékaø a SZP. Mají do 15 výjezdù
za 24/hod. Podle naí terminologie se jedná o systém R-V. Posádek
je ve velkých mìstech nìkolik. Vezou si pacienta domù, v tìch vìtích pracovitích jsou lékaøi schopni zasahovat v rùzných podmínkách, umí pracovat v ochranných kombinézách v poáru, v chemických haváriích atd.
Lékaø na urgentním pøíjmu má specializaci urgentní medicíny, má
k dispozici odborníky z dalích oborù a vekeré diagnostické monosti. Pøímo na pracoviti jsou vìtinou lékaøi urgentní medicíny,
traumatolog, anesteziolog. Zbytek je dostupný v minutách, co je
podmínkou akreditace. Èást lékaøù jsou rezidenti.
Náplò práce odborníka urgentní medicíny na oddìlení urgentního
pøíjmu:
l manaer øídící pracovitì
l manaer organizující léèbu ostatních odborníkù
l lékaø pracující ve své odbornosti s pacienty
l lékaø vyjídìjící na výjezdy
l pracovitì poskytuje KPR týmy pro nemocnici (v pøípadì zástavy
na kterémkoliv oddìlení nemocnice jdou s vybavením køísit)
l výuka lékaøù z UM
V nemocnicích je tendence mít urgentní pøíjem, polyvalentní jednotku intenzivní péèe pro co nejvíce oddìlení, která má také resuscitaèní lùka, typické ARO není pravidlem a jako výhled do budoucna asi nebude, a dále jsou v nemocnicích jen standardní lùka.
Systém urgentního pøíjmu pracuje také jako urèitá konkurence
praktických lékaøù  pacient si vybere kam pùjde, jestli k praktickému lékaøi nebo na urgentní pøíjem, kde jsou stále a mají vekeré konziliární monosti. Take tam je velký poèet pacientù patøících povahou zdravotního problému do kompetence praktických lékaøù. Urgentní pøíjmy ale nedìlají návtìvní slubu, tu si dìlají (nebo nedìlají) praktiètí lékaøi sami. Take pacient má monost volby  buï se
dopraví na urgentní pøíjem, nebo vyhledá praktického lékaøe, pøípadnì si vyádá jeho návtìvu.
Urgentní pøíjmy existují v Belgii u více ne 40 let. Mají jednotné
stavební øeení. Prùjezdná pøijímací hala, do které je vidìt z recepce a ze které je pøímý vstup zastøeený do celého dalího oddìlení.
Recepci vede SZP, stejnì jako jednotlivé vyetøovací a oetøovací
místnosti. Dále má pøíjem k dispozici lùka s hospitalizací do 24 hodin vèetnì psychiatricky neklidných a pacientù pod vlivem alkoholu.
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Výjezdové skupiny mají být na místì do 10 minut, je to upraveno
zøejmì pøedpisem, ne zákonem, podobnì jako u nás.
V Belgii podobnì jako u nás, lékaø nejprve studuje nìjakou odbornost asi 4 roky a a potom mùe studovat urgentní medicínu dalí 2 roky.
Pacient, a pøijde v systému 100, nebo je pøivezen z jiného pracovitì (dìlají pøevozy  na sebe  ), i kdy je pøekládán na specializované pracovitì, vdy projde pøes urgentní pøíjem, i kdyby byl
pouze zaevidován.
Vrtulníky mají stabilní jen dva, dále je moné vyuít v Bruselu
vojenské vrtulníky a èást zemì kryje vrtulník z Holandska. Vrtulník
a provoz stojí peníze.
Nìkterá èísla dodateènì neumíme obhájit, protoe jsme a v prùbìhu návtìvy zjistili, e nìkdy kdy mluví o Belgii, tak mluví jen
o Flandrech a do údajù nezahrnují i Valonsko.
To se týká i poètu èlenù odborné spoleènosti, kterých mají kolem
stovky.
Pochopitelnì se jednotlivá pracovitì od sebe trochu liila a té
názory lidí. Øeí stejné problémy jako my, velká èást volání je
zbyteèná a celkovì je systém drahý. Praktickým lékaøùm se nechce pracovat v noci, o sobotách a nedìlích a pacienti inklinují
k návtìvám urgentních pøíjmù, protoe tam mají vechny odborníky a diagnostické monosti na jednom místì 24 hodin dennì.
Proè chodit do malého obchùdku, kdy je moné navtívit supermarket s celým sortimentem.
Budoucnost nemocnice vidí v tom, e bude velké oddìlení
urgentního pøíjmu, malý poèet standardních lùek tøeba jen s denní, nebo krátkou hospitalizací a superspecializovaná medicína.
Pacient by se mìl dostat k oetøení na urgentním pøíjmu do 20 minut  je to údaj pro tvorbu sítì, tak jako my souhlasí s tvrzením, e
jde o politické rozhodnutí. Rovnì se potýkají s nedostatkem odborníkù a proto mají v malých lokalitách úlevu, lékaø nemusí být atestovaný, ale má cerifikát z urgentní medicíny. Ten zahrnuje 120 hodin
teoretické výuky, 240 hodin praxe, úèast na nejménì 10 ivot zachraòujících výkonech v terénu, a je zakonèen teoretickou a praktickou zkoukou.
Vichni pacienti se musí dostat na urgentní pøíjem v systému 100
s tìmito výjimkami:
l hromadné netìstí
l exacerbace chronického stavu (pacient je vezen tam, kde má dokumentaci)
l pacient potøebuje specializovanou péèi.
Z popsaného je zøejmé, e jde o bezprahový pøíjem, pro velký podíl obyèejných vìcí bych povaoval za vhodné zapojit na urgent-
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ním pøíjmu i praktického lékaøe, o èem uvaují i v Belgii, ale pro rivalitu mezi nemocnicemi a praktickými lékaøi to zatím nedìlají.
Urgentní pøíjmy mají i malé nemocnice s napøíklad 300 lùky.
Zde je rozsah èinnosti blízký naemu LSPP spojenému s chirurgickou a èásteènì interní ambulancí. Tvoøí celkový systém, jak pøistupovat k náhlým zdravotním obtíím a zranìním. Systém je na pacienta orientován horizontálnì, napøíè vemi odbornostmi dìlí pacienty na akutní nebo standardní. Vem poskytuje péèi na otevøeném urgentním pøíjmu, na spoleèných intenzivistických lùcích a spoleèných operaèních sálech. Ná systém je vertikální. Kadá odbornost
má svou pøíjmovou ambulanci, svá standardní lùka, svùj operaèní
sál, svou JIP.
Tahounem v systému jsou jistì velká pracovitì pøi velkých nemocnicích, vìtinou fakultních, se zázemím pro výuku a výzkum. Je
intenzivní spolupráce s hasièi, hasièi poskytují hodnì posádky RZP
a rovnì vyjídìjí od nich. Paramedik musí absolvovat 600 hodin teorie, 240 hodin praxe, s roky postupuje a stále se uèí. Vìtinou jako
starí odchází z terénu a mùe se uplatnit jako instruktor, øidiè.
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Lékaøi mají v malých nemocnicích i èásteèné úvazky a dìlají
i jinde. I v Belgii zaznamenávají pokles zájmu o studium medicíny.
Medicína se stává koníèkem, peníze se vydìlávají v jiných oborech,
zejména v oblasti informaèních technologií.
Urgentní pøíjmy mají bezesporu výhodu v soustøedìní personálu, techniky a pacientù na jedno místo. Tím je vyøeeno jejich
maximální vyuití, souèasnì není pøíjmové vakuum, urgentní
pøíjem je ideálním místem pro vyuití, výchovu a vìdeckou práci lékaøù UM, oddìlení jsou dimenzována na náhlý pøíjem vìtího poètu zranìných, lùka zde dokáí tvoøit nárazník pro JIP oddìlení, systém je blízký naemu pojetí ZZS tím, e poèítá s lékaøem v pøednemocnièní etapì a nabízí urèitou perspektivu dalímu
osudu dneního LSPP.
S oddìlením tohoto typu v podobì, která vyhovuje naim podmínkám, bychom rádi poèítali i u nás. Zámìr je obsaen i v materiálu Koncepce oboru UM zpracovaném v roce 2000 výborem
OS ÈSUM a MK a v roce 2002, jako koncepce oboru, schváleném
Vìdeckou radou MZÈR. /viz www.urgmed.cz/

Emergency Departement
– příjmové oddělení v našich podmínkách
MUDr. Otakar Buda, primář oddělení Centrální příjem dospělých,
Fakultní nemocnice v Motole
Emergency departement. Název, který vyvolává rùzná oèekávání. V naich nemocnicích se ujal èeský název Centrální
pøíjem, nìkde urgentní pøíjem, v nìkterých nemocnicích jsou Oddìlení akutní medicíny, v nìkterých pøíjmové oddìlení není a nemocní pøicházejí pøímo na odborné ambulance. Pokusím se zobecnit nìkteré poznatky a úvahy, které jsem nabyl pøi
práci primáøe oddìlení Centrální pøíjem dospìlých ve FN v Motole. Není ambicí tohoto èlánku dìlat kategorické závìry,
podloené vypilovanými argumenty. Radìji oèekávám diskusi pøi budoucích setkáních s kolegy z nemocnièních pøíjmových
oddìlení i ze záchranných slueb. Zajímají mì zkuenosti z jiných pracovi, zejména v okruzích problémù, které jsem se
pokusil zdùraznit.
Kdysi jsem pracoval v nemocnici v Tanvaldì, kde tøídìní akutních pøíjmù mezi interní a chirurgickou ambulanci provádìla neomylnì paní ve vrátnici. Bylo to praktické a dohady o správnosti jejích rozhodnutí byly øídké. Podíváme-li se na internet, na stránky nemocnic kteréhokoli státu od Nìmecka, pøes Benelux a Francii k Itálii
a výcarsku, nacházíme snad ve vech veobecných nemocnicích
pøíjmové oddìlení. Nazývají se podobnì jako u nás  unfallaufna-
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hme, urgences, nebo mezinárodnì srozumitelným emergency. Proè
asi taková oddìlení zaèala vznikat? Nejspíe si to vynutila potøeba.
Potøebovali to v první øadì nemocní, v druhé (moná ale také v první) øadì ekonomika provozu nemocnice.
Od druhé svìtová války dolo k mohutnému rozvoji pøednemocnièní neodkladné péèe. Válka svìtová, stovky lokálních válek, velká netìstí v dopravì, pøírodní katastrofy, v neposlední øadì teroris-
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mus, to vechno vedlo k rozvoji znalostí, technik a dovedností pøi
záchranì lidských ivotù. Vznikly celé systémy na záchranu ivota.
Za vechny jmenujme ATLS pro civilisty a BATLS pro vojáky.
Jejich obdoby lze nalézt vude po svìtì. Dalím pozoruhodným
efektem je trvalý vývoj v medicínském výzkumu. Byly vyvinuty nové léèebné metody a postupy. Stále naléhavìji vyvstává poadavek
na rychlou dostupnost neodkladné péèe, aby se nové metody vùbec mohly uplatnit, aby nemocní mìli monost z nich profitovat.
Pøednemocnièní neodkladná péèe udìlala obrovský pokrok a nemocným pøinesla reálnou monost záchrany ivota i tam, kde jsme
v historii byli smíøeni s tím, e nemocný umírá. Není vzácností, e
nemocný s akutním infarktem myokardu po intervenèním zákroku
odchází z nemocnice bez stopy nekrózy na srdeèním svalu. Nepochybnì se na tom podílí v první øadì erudice personálu a technické
vybavení vozù ZZS, legislativa, která definuje pøesnì 15 minut na
dojezd záchranné sluby i vybavení vozu k rozíøené resuscitaèní
péèi provádìné kvalifikovaným lékaøem. Mnoí se poèty v rizikových skupinách a èást tvoøí nemocní, kteøí díky pøednemocnièní neodkladné péèi AKS pøeili. Konstatujeme, e stoupá poèet nemocných s bolestí na hrudi jako kardinálním pøíznakem AKS, kteøí jsou
pøiváeni do nemocnic k rozhodnutí o dalím postupu. Ne vichni
potøebují lùko na koronární jednotce, ne vichni potøebují urgentní
katetrizaci vìnèitých tepen. Je potøeba diferencovat a kapacitu v nemocnici vyuít co nejúèelnìji a pro nemocné s maximálním prospìchem. Zde vznikla diskrepance mezi poadavky posádek vozù zdravotnických záchranných slueb a monostmi nemocnice, resp. kapacity intenzivních lùek na koronárních jednotkách (KJ). Pøíjmové
oddìlení se ukázalo dobrým øeením: umoní udìlat diferenciální
diagnostiku, zahájit neodkladnou léèbu nebo pokraèovat v zapoèaté
terapii, usnadní øeení situací, kdy je obsazený katetrizaèní sál, nebo
je obsazené lùko na KJ a je potøeba odtud pøesunout stabilizovaného pacienta na jiné oddìlení. Ukazuje se, e nestaèí rychlá dostupnost. Neménì dùleitým faktorem je kontinuita neodkladné péèe.
Omezení vlivù turbulencí prostøedí se stalo velmi dùleitým úkolem pøíjmových oddìlení. Na první pohled je zøejmé, e je snadnìjí pokraèovat v neodkladné intenzívní péèi tam, kde je jedno pøíjmové místo, na které se po kvalifikované výzvì dostaví relevantní
odborníci, ne v nemocnici, kde je 10 a více pøíjmových míst, jejich
kompetence se èasto navíc pøekrývají a mìní.
Financování
Ekonomika provozu ZZS, ekonomika provozu nemocnice, to
jsou dalí dùleité limitující faktory. Záchranky mají málo lékaøù.
Musí jim proto lépe platit a vìøím, e platí, jak mohou. Nedostatek
lékaøù je do jisté míry kompenzován randez  vous systémem.
Lékaø pøijídí jen tam, kde byla výzva vyhodnocena pracovníky
operaèního støediska ZZS jako stav vyadující pøítomnost lékaøe nebo tam, kde si jeho pøítomnost vyádá posádka RZP po zjitìní situace a stavu nemocného. Lékaø je k dispozici vìtímu poètu vozù
RZP. Pokud to situace vyaduje, doprovází nemocného do nemocnice a osobnì pøedá nemocného lékaøi v nemocnici. To je stav, se
kterým musíme nadále poèítat. Pokud je ZZS pøíspìvkovou organizací, která má kromì výnosù od zdravotních pojioven i jiný zdroj
 dotaci od zøizovatele, pak je situace snazí a mùeme poèítat tøeba
s pøevozy opilcù na záchytku.
Nemocnice zhusta dotace nemají, spíe se jich marnì u svých zøizovatelù dovolávají. Nezbývá, ne hledat stále nová racionalizaèní
opatøení. Soustøedìní personálu a techniky na jedno místo v nemocnici, kam jsou smìøovány vechny akutní pøíjmy, to není jen pøání
manaerù nemocnic, je to i výsledek organizaèního úsilí o efektivi-
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tu poskytování zdravotnické péèe. Není úèelné a ekonomicky únosné udrovat v provozu 24 hodin dennì vechny ambulance v nemocnici. Namátkou: neurolog, oftalmolog, dermatolog, stomatochirurg, ortoped, internista a dalí vyuívají servisu Centrálního pøíjmu
jako konziliáøi i k ambulantnímu oetøení specialistou. Naprostá vìtina pacientù pøicházejících do nemocnice s akutním onemocnìním
nemá diagnózu, resp. nevidìl je lékaø pøed rozhodnutím vyhledat
pomoc v nemocnici. Podle naich pozorování pøiblinì 60  70%
oetøených. Tyto nemocné musí nìkdo roztøídit, nìkteré oetøit
a propustit sám, k jiným zavolat specialisty  konziliáøe a suplovat
do jisté míry odbornou ambulanci oborovou, závanìji nemocné
umístit k hospitalizaci na lùková oddìlení podle povahy onemocnìní. Chceme-li se orientovat na nemocného jako na klienta a chovat se k nìmu jako k èlovìku, jemu máme v první øadì pomoci
na úrovni souèasného poznání lékaøské vìdy, v druhé øadì nám pøináí peníze, je nemoné posunovat jím po nemocnici sem tam. Obtínì to jde v pracovní dobì, nato v èase ústavní pohotovosti po
16. hodinì. Vysedìt nìkolik hodin v èekárnì a pak se pøesunout
do jiné a zase sedìt a èekat, na to má èas a trpìlivost jen èlovìk zocelený ústavy národního zdraví.
Vznik a rozvoj pøíjmových oddìlení znamená v urgentní medicínì posílení druhého pilíøe oboru  neodkladné nemocnièní péèe.
Domnívám se, e kde je v Seznamu zdravotních výkonù v kapitole
709  zdravotnická záchranná sluba, tam je potøeba v budoucnu najít nejen kód pro pøednemocnièní neodkladnou péèi, ale i pro neodkladnou péèi nemocnièní. Teprve financování podle sazebníku pøinese ekonomickou stabilitu pøíjmovým oddìlením a zbaví je nálepky stále v deficitu se pohybujícího oddìlení. Aktivita je v tomto
smìru zatím sotva patrná. Hybnou silou a zdrojem energie by mìla
být odborná spoleènost Urgentní medicíny a medicíny katastrof
ÈLS JEP, která by zastøeovala vechny souèásti oboru stejnomìrnì.
Tøetí souèástí oboru je krizové plánování jak pro pøednemocnièní
sloky, tak pro sloky krizového managementu nemocnic.
Èas a kontinuita péèe
Dva nedùleitìjí parametry charakterizující neodkladnou péèi
pøednemocnièní i nemocnièní. Velmi dùleité je, aby oba pilíøe urgentní medicíny kooperovaly tak, e nebude docházet ke zdrení.
Nae zkuenost jednoznaènì vyznívá ve prospìch avizování pøiváení pacienta v závaném stavu. Za dobu, kdy sledujeme èas pøedání a umístìní pacienta a zachování kontinuity péèe, mùeme tvrdit,
e upozornìní operaèním støediskem urychluje a usnadòuje neodkladnou nemocnièní péèi zcela zásadnì. Je výhodné, pokud nemocnice dá k dispozici jedno stále volné kontaktní èíslo, na kterém mùe operaèní støedisko ZZS sdìlit, koho vezou, s jakým postiením,
v jakém stavu, za jak dlouho dorazí, pøípadnì kolik je postiených
celkem. To jsou informace, jejich význam je zcela principiální pro
dalí osud nemocného. Za mìnì efektivní povaujeme kontakty posádky vozu s lékaøem oddìlení. Kdo zail nekoneèné pøepojování a
se spojení pøeruí, èekání na pøíchod lékaøe k telefonu, shánìní, kdo
slouí, dotazy na monost umístìní v jiné nemocnici, na spád podle
trvalého bydlitì, ten musí nahlédnout, e nejpraktiètìjím øeením
je vzkázat prostøednictvím operaèního støediska, e ...jedeme do Motola na OCPD a vezeme mue s dg. xxyy, obìhovì stabilního, spontánnì ventilujícího, trvající bolestí na hrudi, s elevací ST, budeme
tam za 15 minut a chceme kardiologa pøi pøedání. Za samozøejmé
bude povaováno provedení veho, co vyplývá z obecnì platných
doporuèených postupù neboli standardù tøeba Èeské kardiologické
spoleènosti ÈLS JEP. Je pak na kadém poskytovateli uèinit taková opatøení, aby standardy dokázal realizovat. Jediným zpùso-
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bem, jak zajistit co nejefektivnìjí slubu nemocnému, je podle
mého názoru plodná a trvalá komunikace vedení záchranné sluby s vedením nemocnice. Komunikace nejen nad kadým pacientem, ale cílené a soustavné vytváøení systému kontinuální péèe,
s eliminací rozpoznaných nedostatkù. Pøíjmové oddìlení se stává
místem, kde se propojují odborné a akèní monosti záchranné
sluby s diagnostickým a terapeutickým potenciálem nemocnice.
Kvalita poskytované péèe
Záchranné sluby i nemocnice pracují v rámci, který odráí nejen
obecné kulturní prostøedí celé spoleènosti, etické i morální imperativy a tradice, ale i geografické a klimatické zvlátnosti. Vypracovaly
si reimy, které odráejí jak zásady profesní, tak i zvyklosti víceménì regionální a lokální. Nìkdy lpí na rùzných rituálech, jejich smysl se èasem vytratil, v jejich èinnostech se nìkde projevují vlivy osobností, nìkdy také rozhodnutí managementu. Lékaøi nemají stejnou
erudici, nebo pocházejí èasto z rùzných oborù a urgentní medicínu
si vybrali z osobních dùvodù za svùj job. Zøizovatelem a provozovatelem záchranných slueb i nemocnic jsou rùzné právnické osoby,
od státních zdravotnických zaøízení po mìstská nebo soukromá.
V tak nestejnorodém a nìkdy nesrovnatelném prostøedí je obtíné dosáhnout srovnatelných výsledkù. Nezbytné se jeví obecné pøijetí
v posledních letech stále èastìji proklamované vize kontinuálního
sledování kvality. Termíny pro tuto aktivitu jsou rùzné, podstata jedna: standardy vytváøené grémii pièkových odborníkù a konsensuálnì pøijaté jako obecnì platné naplnit kadodenní praktickou èinností
v podmínkách konkrétního poskytovatele a vytvoøit pravidla ke kontrole a aktualizaci smìrnic. K tomu slouí standardy niího øádu, doporuèené postupy v konkrétní nemocnici. Pacienta nemusí zajímat, jestli má sanita dobré pneumatiky a proto vyjede nebo nevyjede
po náledí, nemusí ho zajímat, jestli je pan doktor nevyspalý nebo svìí. Zrovna tak jej nemusí zajímat, jestli v nemocnici je personál vyèerpaný celodenní prací, nebo èerstvý, odpoèinutý a dobøe motivovaný tým, který povauje urgentní péèi za hobby a dodrování doporuèených postupù za zákon. Stejnì tak se nemusí starat, zda péèi zajiuje stát prostøednictvím pøímo øízené nemocnice nebo jestli péèi
zajiuje krajský hejtman v nestátním zdravotnickém zaøízení. Management zdravotnických zaøízení je povinen se o kvalitu zajímat a prùbìnì vytváøet takové podmínky pro výkonný personál, aby bez stresujících improvizací mohl uplatnit nacvièené postupy. Slibnou aktivitou se jeví pomìrnì nový grant MZÈR, jeho cílem je uspoøádat intuitivní pokusy a tápání jednotlivcù pøi hledání indikátorù kvality.
Cílem grantu je implementace systému kontinuálního sledování kvality a)ve vztahu ke konzumentùm zdravotnických slueb, b) v transparentnosti managementu, c) s orientací na procesy a jejich výsledky,
d) a koneènì i orientace na zamìstnance.
Typ pøíjmového oddìlení
Velmi èastá otázka je, jsme-li pracovitì s vysokoprahovým pøíjmem. Urèitì nikoli. V Motole je pro urgentní medicínu dobøe pøístupná hala, které øíkáme Hala urgentního pøíjmu. Pracuje zde samostatnì traumatologická ambulance, která se stará o vechna úrazová postiení bez selhání vitálních funkcí, OCPD, které má na starosti vechna neúrazová postiení bez manifestního selhání vitálních
funkcí a koneènì pøíjmový box resuscitaèních oddìlení KAR, kam
smìøují vechny stavy s manifestním selháním vitálních funkcí bez
ohledu na pùvod.
V hale je vstup na urgentní operaèní sály, rtg vyetøovna se sonografií a Recepce, která zprostøedkuje styk se ZZS, sleduje stav lùek
na JIP, urèuje poøadí chodících nemocných, kteøí vyhledali primární
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oetøení v nemocnici. Spoleènì máme za úkol dostát poadavku
kdykoli oetøit 3 polytraumatizované pacienty souèasnì, jak vyplývá ze statutu traumacenter. Na ambulance navazují samozøejmì lùková oddìlení. Takový je ve struènosti rámec urgentní medicíny
v Motole.
Typ oddìlení stále èastìji nazývaných Emergency je v podstatì
dvojí:
A/ nízkoprahový pøíjem s vizí Kdo o to poádá, bude vyetøen a úkolem Pøedat správnému specialistovi zajitìného
pacienta. K takovým poèítám i OCPD ve FN Motol. Oddìlenì, v jiné budovì dìtské nemocnice je pøíjmové oddìlení pro
dìtské pacienty. Spolupracujeme s ním pøi oetøování mladistvých opilcù, narkomanù a intoxikovaných.
B/ vysokoprahový pøíjem, pro který nemám ádnou vizi ani poslání a pokud je mi známo, stává se, e jde o vysunutá lùka
ARO. Vidìli jsme pøi hospitaci, e na takovém pøíjmu leel
dlouhodobì apalický pacient.
Dùleité je, zda má pøíjmové oddìlení k dispozici lùka. Nìkde se
øíká expektaèní lùka, nebo dokonce expektaèní oddìlení.
Lùkovou kapacitu má traumatologie i KAR. OCPD je ambulantní
oddìlení bez lùkové péèe, nae lùka jsou vyetøovací. Nìkdy bychom lùko na nìkolik hodin a monost vykazovat krátkou hospitalizaci potøebovali. Jistì bychom pak dokázali ulehèit JIP, které jsou
nuceny pøijmout èasto opilce nebo jednoduchou intoxikaci. Za nìkolik hodin je propoutí a èasto museli uvolnit a upøít lùko nìkomu, kdo by profitoval ze specializace JIP více.
Za opravdu centrální a nízkoprahové povauji oddìlení, které
jsme vidìli v Ostravì. Zajiuje po odborné i organizaèní stránce
vekeré pøíjmy do nemocnice, dìti i dospìlé, plánované i urgentní.
Má koncepèní vedení, jasný systém financování a nejspíe pøedevím pochopení u managementu nemocnice. Z rùzných zpráv víme,
e v USA, kde je Emergency doma, bývají centra rozdìlaná na úrovnì, dokonce v rámci jedné nemocnice jsou pojitìní pacienti s jednoduchým postiením oetøení separátnì a nemusí èekat, a se vyøeí vechny souvislosti kolem nepojitìných a tìce nemocných.
Pøíjmové oddìlení musí být zaèlenìno organicky do struktury
nemocnice. Není myslitelné, aby nebyly stanoveny rozsah poskytované péèe oddìlením, kvalifikace a erudice personálu, návaznost
na pøednemocnièní sloku neodkladné péèe, na lùková oddìlení
v nemocnici, kompetence smìrem ke komplementu nemocnice.
Samozøejmostí je vlastní organizaèní struktura a provozní øád. Lékaø na OCPD vlastnì na základì objektivnì zjitìných skuteèností vyjednává umístìní na specializované oddìlení. Pokud staèí odborné argumenty, nebývá potí. Návaznost je problematická tam,
kde dohody pøipoutìjí alternativy. Pokud dojde k diskusi u polymorbidních nemocných, za nedostatku lùek, pøíjem nemocného
mimo spádovou oblast, odborná stránka problému jde stranou a je
potøeba uplatnit autoritu. Jestlie vedoucí lékaø smìny na OCPD
není vybaven kompetencí rozhodnout v nejednoznaèných pøípadech nebo nemá za sebou autoritu, která jej mùe podpoøit, je vystaven nebezpeèí, e se dostane do velmi stresujících situací.
Stane-li se to opakovanì, o lékaøe zpravidla pøijdeme. Je dobøe mít
pro nejèastìjí komplikace prefabrikovaná øeení v podobì rùzných dohod, smìrnic, naøízení apod. V praxi ovem èasto vidíme,
v kolika situacích se ádné øeení nehodí beze zbytku nebo je nerespektuje nìkdo jiný. ádný provozní pokyn nepostihne celou íøi situací, které musíme øeit a èím by byl podrobnìjí, tím by se
obtínìji dodroval. Ukázalo se, s nadsázkou samozøejmì, e kde
chceme uplatnit pøedpis, mìlo by být v zájmu jeho dodrení zakázáno pøemýlet.
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Personál
Rozíøení poadavkù na neodkladnou péèi si vyádalo aktivní pozornost odborníkù a vznikl obor Urgentní medicína a medicína katastrof. Je to samostatný obor pøesahující do nìkolika oborù základních. Je atestovanou specializací. Pøesto, získat personál k práci
v oboru urgentní medicína není snadné. Snaíme se pøijít na dùvody
malého zájmu o urgentní medicínu.
Zájem o práci na oddìlení Centrální pøíjem dospìlých v souèasnosti projevují pøedevím lékaøi na køiovatce ivotních osudù.
Tìch, kteøí jsou u záchranné sluby primárnì ze zájmu, obávám se,
nebude naprostá vìtina. Podobnì na centrálním pøíjmu. Je to pochopitelné. Jde o mladý obor, nejsou známé perspektivy, je malá
zkuenost se smìnným provozem, omezený poèet oddìlení urgentní medicíny umoòuje jen malou mobilitu personálu. Atestace nebyla jetì vemi akceptována jako plnohodnotná nástavba na atestaci ze základného oboru, pro funkèní místa je stále poadována
II. atestace ze základního oboru. Pokud ovem nìkdo dosáhne
II. atestace ve svém oboru, pak se zpravidla rozhodne i pro dalí
kariéru v oboru, ve kterém druhou atestaci získal. Nikdo nedìlá na
oddìlení urgentní medicíny svùj obor v celé íøi. Leckomu pak chybí, e nevidí, jak se nemocný uzdravuje.
Cyklicky se snaíme doplnit stav lékaøù tak, abychom nemìli problémy s pøesèasy, náborem nových lékaøù. Protoe práce na OCPD
má charakter adrenalinového sportu, nedá se dlouhodobì vydret
bez burn out syndromu, bez pocitu, e nevím, co se dìje dále s pacienty, které jsem oetøil, bez pocitu vyèerpání. Nìkdy vede k náhradním relaxaèním aktivitám u personálu dlouhodobì vystavenému stresu. Je nanejvý dùleité vyhnout se kumulování smìn. Vede
k velkému vyèerpání a trpí obyèejný ivot mezi smìnami. Je naruen tím, e rodiè je doma a dìti ve kole, rodiè odpoèívá, kdy dítì
potøebuje pomoci se svými problémy, je doma jindy ne manelka,
e pøichází vyèerpaný v dobì, kdy se jiní baví nebo odpoèívají.
I s pøáteli se nepotkáváme ve stejném rytmu, jako ti, kteøí pracují
dennì do odpoledne a veèery mají volné. Je nebezpeèné zahánìt
únavu spánkem po hypnotiku pøes den a zábavu dohánìt alkoholem.
Není zcela jasná perspektiva pro lékaøe, který se rozhodne z urgentní medicíny odejít. Ke klinické práci se zpravidla nevrací.
V cizinì odpozorovaným øeením je vzdìlávání v manaerských
dovednostech bìhem práce v urgentní medicínì. Pak je moné hledat místo kdekoli v managementu zdravotnických zaøízení, administrativì zdravotních pojioven, u obchodních firem se zdravotnickým vybavením atd. Co je jetì potøeba v cizinì odkoukat, jsou
ponìkud vyí platy ve srovnání s vrstevníky na klinických oborech. Platové zvýhodnìní lékaøù oboru urgentní medicína slouí
právì k tomu, aby se zajistili na dobu, a nebudou mít na dalí setrvání v oboru sílu.
Jak pøitáhnout pozornost lékaøù i sester k naí práci? Domnívám
se, e je potøeba obor UM+MK teprve emancipovat. V souèasné dobì je pøevaha lékaøù bez atestace z urgentní medicíny. Mají své
atestace a chceme jim umonit, aby jich mohli vyuívat. Vítáme, pokud tøeba chirurg má vedle úvazku na OCPD malý úvazek v chirurgické ambulanci nebo dokonce chodí operovat na jiné pracovitì.
Vítáme, kdy anesteziolog má klinický den a podává anestézii nìkde na operaèních sálech. Internisty pøi smìnném provozu dokáe
vést napøíklad odbornou poradnu s fixními oetøovacími hodinami
a zvanými pacienty. Na oplátku, centrální pøíjem je pøíleitostí pro
lékaøe, kteøí se o urgentní medicínu zajímají (a stále jich pøibývá)
a umoòujeme externistùm z jiných pracovi a záchranných slueb
malé úvazky na naem oddìlení. Je to politika pro vechny výhodná a doufám, e ji oceòují nejen proto, e je to baví, ale i proto, e
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ve smìnném provozu jsou placeni pøi za celou smìnu na rozdíl
od ústavní pohotovostní sluby, kde je placena jen èást hodin.
Za nezbytnou souèást emancipace oboru povaujeme vzdìlávání.
Lékaøi mají v náplni práce zakotvenu povinnost sestavovat si studijní plán a nemocnice jim umoòuje vzdìlávat se prostøednictvím
cyklických stáí na odborných oddìleních fakultní nemocnice,
na specializaèních a inovaèních kurzech IPVZ, v systému kontinuálního vzdìlávání ve spolupráci s Èeskou lékaøskou komorou. Snaíme se nabízet mladím lékaøùm pøedevím kontinuální vzdìlávání
v oboru s moností kariéry v oboru urgentní medicína a medicína
katastrof. Po atestaci by mìli mít monost vybrat si z urgentní medicíny a medicíny katastrof to, co jim bude pøipadat pøitalivé. Proto
je dobøe, e mùeme definovat neodkladnou péèi pøednemocnièní
jako jeden pilíø oboru, neodkladnou péèi nemocnièní jako druhý pilíø a medicínu katastrof jako spoleènou, oba pilíøe spojující èinnost
vedoucí k pøipravenosti na nejrùznìjí mimoøádné situace.
Dùleitou souèástí práce vech sloek pak je výuka  jednak
na zdravotních kolách, jednak na lékaøských fakultách, pak na akreditovaných pracovitích  klinických základnách IPVZ. Za potøebnou povauji i populárnì nauènou èinnost mezi nezdravotníky.
K emancipaci, pro úplnost, patøí i zmínìné adekvátní kódy v Seznamu zdravotních výkonù.
Po spoleèenské stránce je pøíslibem do budoucna èinnost Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP. Samostatná odborná setkání i vystoupení èlenù spoleènosti na odborných
fórech jiných oborù je významným pøínosem pro presti urgentní
medicíny. Hodnì si lze slibovat i od mezinárodních kontaktù. Je ji
nyní patrný vliv návtìvy doktorky Meulemansové, je patrný vliv
i dalích osob ze svìta urgentní medicíny, které poctily svou pøítomností a vystoupením tøeba výroèí praské záchranné sluby, PEML,
je patrný vliv naich lékaøù, kteøí pøináejí zkuenosti z cizích pracovi a konferencí. Rozhodnì by nebyl oprávnìný pocit, e Emergency se odehrává vìtinou nìkde v suterénních prostorách, skryto
pøed zraky ostatních a v izolaci spoleèenské i odborné.
Výhledy do budoucna
Jsem pøesvìdèen, e bude pøibývat dùvodù, proè zøizovat centrální pøíjmová oddìlení, urgentní pøíjmy a emergency. Pozorujeme trvalý nárùst poètu oetøených. Rozdíly v meziroèním srovnání jsou
znaèné. Pøibývá lidí, kteøí se rozhodli vyhledat oetøení primárnì
v nemocnici. Styk s ordinacemi LSPP je podle naí zkuenosti minimální, èasem se omezil na nìkolik desetin procenta pacientù doporuèených do nemocnice lékaøem LSPP nebo telefonáty sester
LSPP, e lékaø je na výjezdu a lidi by dlouho èekali, tak e je posílají rovnou. Myslím si, e ordinace LSPP nepøeijí v tradièní podobì. Buï se zmìní jak technickým tak personálním vybavením v moderní ordinace schopné základní diagnostiky, nebo zaniknou a slouèí se nìkde se stanoviti posádek ZZS, jinde s urgentními pøíjmy nemocnic, nebo zmizí bez náhrady a lidi si budou muset poradit buï
tak, e se sami vypraví do nemocnice, nebo zavolají záchrannou
slubu. S rozvojem randez  vous systému u záchranek ovem dochází k tomu, e kdo si zavolá záchranku a jede k nìmu posádka
RZP, ten je odvezen na vyetøení do nemocnice a zpravidla pak zase sanitou odvezen domù. Pokud bude pojiovna platit, sanity budou jezdit.
Zahranièní zkuenosti jsou dobrým zdrojem poznatkù v nejednom oboru, stejnì i v urgentní medicínì. Pouèné jsou i pro nás. Díváme se pøedevím k evropským partnerùm a zkouíme opisovat
v Belgii, Francii, Nìmecku. Pøekvapením je, jak je problematika podobná. Pøednáka, kterou nedávno pøednesla o svých zkuenostech
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s urgentní medicínou ve velké nemocnici paní Agnes Meulemans,
MD, ukazuje, e nae problémy nejsou zásadnì odliné, jen jsme
kadý trochu jinde. Cesta, kterou urazili v Belgii je jako alej, na jejím zaèátku se pomalu kdesi v dálce rozbíháme. Není dùvod nevìøit tomu, e poèet oetøených poroste jetì asi 10 let, protoe jak vidìla nae výsledky, jsme nìkde, kde oni byli pøed 10 lety. Pøed lety
jsem èetl její èlánek o reingeneeringu emergency department v jejich
nemocnici. Dnes, i kdy se pøipravovali, mají opakovanì potíe s financováním provozu oddìlení, s fluktuací personálu, v kuloáru jsme
slyeli i to, co se nevelo do pøednáky. Tato cesta bude asi pro nae
pøíjmová oddìlení pøijatelnìjí a pøimìøenìjí, ne vzory americké.
V USA je emergency stále hitem. Podmínky jsou vak nesrovnatelné. Pacienti jsou èasto dopravováni na obrovské vzdálenosti, posádky vozù jsou tvoøeny hasièi a záchranáøi  paramediky, doporuèené
postupy musí být upraveny tak, aby se i nelékaøi dokázali zorientovat a poskytnout pacientovi podle návodu, co potøebuje. V USA je
mnohem více standardù, guidelines pro kadou situaci. Je obtínì
pøedstavitelné, e bychom se pokusili zavádìt v ÈR vechno stejnì.
Trochu ale opisovat, tøeba pøi organizaèním uspoøádání Emergency
department, je uiteèné.
Rozvoj pøíjmových oddìlení
povauji za jednou daný a nevidím cestu zpìt. Naprosto nemoné je pøedstavit si ovem pøíjmová oddìlení bez organizaèního zaèlenìní v hierarchii nemocnic, bez spoleèenského renomé, bez kvalifikovaného personálu, bez odborného zázemí oboru urgentní medicína a medicína katastrof, bez spolupráce mezioborové se vemi,
jim pøíjmová oddìlení zajiují vstupní servis, bez nemocných,
kteøí se doèkali rychlého vysvìtlení svých obtíí, neodkladné po-
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moci a mohli se léèit u správnì zvoleného specialisty. Mementem
mi bude bludná cesta jednoho pacienta, který èekal nìkolik hodin
na jedné ambulanci, pak s ádostí o konsilium pøeel na jinou ambulanci, tam, po hodinì èekání lokálnì oetøen se vrátil na první
ambulanci pro výsledky, s nimi el znovu na konzilium, kde vak
ji nikdo nebyl, proto se chtìl vrátit a zeptat se, co bude dál. Jako
diabetik ale nestihl vyhovìt depotní dávce inzulínu a v tom fofru
sníst dopolední svaèinu a nìco v poledne, take zcela zmatený
a zbloudilý se v hypoglykemickém komatu uhodil do hlavy o topení na slepé chodbièce kdesi v nemocnici a byl hospitalizován
na traumatologii. Stále se jetì mùeme i u kolegù ve velké nemocnici setkat s velmi primitivním názorem, e bøicho patøí na chirurgii, bolesti hlavy na neurologii a zbytek na internu. Dá se to s úsmìvem snést od vìkovitého chirurga, který nic jiného nezail a má staøeckou snahu øeit vìci ruky mávnutím. Zaráející je, kdy podobnì znìjící sentence splývají z úst intenzivisty. V televizním filmu
o Darwinovì teorii se praví, e jednotlivci v rámci jednoho druhu
se postupnì odliují od sebe stále víc, podle toho, v jakých podmínkách ijí. Míra odliení èili specializace vede ke vzniku nového
druhu. Nový druh vzniká právì tehdy, kdy jedinci  specialisté ji
nejsou schopni spolu vyvádìt mladé. Tuto skuteènost poøad dokumentoval kolibøíky, krásnými ptáèky ijícími v jedné formì v detném pralese, v druhé ve vysokých horách. Pùvodnì jeden druh se
rozdìlil na druhy dva. Pak nezbývá, ne vìøit, e se urgentní medicína, je se odtrhla od oboru anesteziologie, ji vzdálila svému základnímu oboru natolik, e, podobnì jako v Darwinovì teorii, jde
o disciplínu svébytnou, novou, samostatnou, odsouzenou oprávnìnost dalí existence potvrdit nebo neobhájit v kolobìhu ivota druhù a oborù ...

Urgentní příjem v Klaudiánově
nemocnici v Mladé Boleslavi
MUDr. Josef Vosátka, MUDr. Michal Bednář
Urgentní pøíjem v Klaudiánovì nemocnici v Mladé Boleslavi je v provozu od dubna 2000. Je stavebnì i organizaènì
souèástí ARO. Pøíjem je koncipován jako vysokoprahový,
co znamená, e jím neprochází kadý nebo vìtina pacientù
akutnì pøiváených do nemocnice záchrannou slubou. Pøesné
indikace, které pacienty ZZS na urgentní pøíjem smìøuje a které nikoli, stejnì jako dalí údaje jsou uvedeny v èlánku Urgentní pøíjem a ZZS  pùlroèní provozní zkuenosti (pøednáka na Dostálových dnech 2000) v èasopise Urgentní medicina èíslo
4/2000.
Nyní je urgentní pøíjem ve ètvrtém roku provozu a na indikacích
ani dalích závìrech nebylo tøeba nic podstatného mìnit. Pouze se
upravilo èlenìní v rámci ARO, take poèet 4 lùek je flexibilní a pøizpùsobuje se aktuálním potøebám, napø. ve prospìch dalích lùek
ARO pøi zvýených poadavcích.
Poèty pacientù, kteøí projdou urgentním pøíjmem, jsou konstantní. Roènì je na UP oetøeno 700  750 pacientù, pøevaují výraznì
mui (62,8%). Dìtí oetøených na UP bylo 4,6%.
Pøíjem pacientù na UP se dìje pøedevím cestou ZZS a tento zpùsob konstantnì pøedstavuje 65  70% ze vech pøijatých pacientù.
Ostatní pacienti se dostávají na UP z jiných oddìlení nemocnice, pøípadnì z mimookresních zaøízení, jen výjimeènì pøímo z terénu jinak
ne prostøednictvím ZZS.
Z hlediska ZZS èiní poèet pacientù smìrovaných na UP kolem
15% ze vech výjezdù, resp. (pøi zhruba 30% pacientù zajitìných
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v ZZS na místì) pøiblinì 20% z celkového poètu pacientù vezených
ZZS k hospitalizaci.
Sloení pacientù odpovídá dohodnutým indikacím. Nejvìtí procento pøedstavují pacienti s dg. intoxikace (vèetnì alkoholové), kteøí
tvoøí 25,3% z celkového poètu.
Protoe pøes UP prochází kadý pacient se vstupní diagnozou
akutní CMP, tvoøí tito pacienti více jak 20% vech pacientù. Z nich
jsou na UP selektováni pacienti, kde je indikováno neurochirurgické
øeení (ti pøedstavují 7,2% z této skupiny), naprostá vìtina pacientù
je dále léèena konzervativnì, u 8,4% pacientù se diagnoza CMP nepotvrdí, 3,8% s touto vstupní diagnozou na UP umírá.
Dalí osud pacientù je následující: Dvì tøetiny pacientù (64,6%) pokraèují hospitalizací v nemocnici, z toho 13,6% zùstává na lùkách
ARO. 9,7% pacientù je odesláno do mimookresních zdravotnických zaøízení (výe zmínìné NCH intervence, kardiologické intervence, pøípadnì psychiatrická léèebna), 18% je dimitováno, 7,7% pacienù zemøe.
Urgentní pøíjem poskytuje rovnì konziliární sluby v rámci nemocnice, pøièem poèet tìchto konzilií má stoupající tendenci a pøedstavuje 200  250 pøípadù roènì.
Více jak 3 roky provozu potvrzují závìr výe uvedené pøednáky
z roku 2000, e takto koncipovaný UP má v podmínkách okresní nemocnice svùj význam a uvedený zpùsob organizace práce a vazba
na pøednemocnièní sloku se nám jeví v naem zaøízení optimální,
pøièem netvrdíme, e toto je jediný moný zpùsob zajitìní pøímé
návaznosti mezi PNP a nemocnièní péèí.
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Dispatch life support
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP – ÚSZS
prim. MUDr. Jiří Knor, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz
Jedním ze zásadních problémù, s ním se potýká kadý záchranný systém pøi zásahu v ivot bezprostøednì ohroujících situacích, je dostat profesionální záchranný tým co nejdøíve na místo zásahu. Vztah mezi ancí na pøeití je napøíklad u nejobvyklejí bezprostøední pøíèiny smrti, fibrilace komor, známý a velmi zhruba zde kadá minuta zpodìní znamená pokles nadìje na záchranu o 10%.
Prohlédneme-li si dostupné statistické údaje záchranných systémù v rùzných zemích západní civilizace, zjistíme  nezávisle na
místì, èase a metodice práce záchranných slueb, e èasy odezvy
zdravotnických záchranných systémù se pohybují v prùmìru mezi
7 a 8 minutami. Zde nìkde je zøejmì jakási rovnováná hranice mezi tím, co spoleènost od záchranných slueb oèekává a kolik je za to
ochotna zaplatit.
Osm minut je ale  z hlediska pøeití kriticky nemocných  zoufale dlouhá doba, která ji pøíli ancí nedává. Její zkrácení zahutìním
sítì stanovi a zvýením poètu posádek je cesta nesmírnì drahá
a málo efektivní. Hledají se proto jiné  organizaèní  cesty, jak na
místo pøíhody dostat alespoò kvalifikovaného laika, trénovaného
a schopného poskytnout kvalitní první pomoc.
Tyto osoby, tzv. first respondeøi , mohou být jak kolení laici, tak
napøíklad pøísluníci stráních slueb, policisté nebo hasièi, trénovaní
k základní neodkladné resuscitaci (BLS). Nicménì i aktivace tìchto
sloek trvá nìjaký èas a ne vdy je organizaènì smysluplnì zvládnutelná. Význam laické první pomoci je nezpochybnitelný a podle dostupných údajù zlepuje nadìji na pøeití zhruba na dvojnásobek.
Co je DLS
Jedním z trendù, který se stále èastìji stává standardní souèástí
práce ZZS, je vyuít v tìchto pøípadech osobu, která je na místì okamitì  toti volajícího.
Teoreticky by mìlo být povìdomí o nutnosti poskytnout první pomoc vlastní kadému svéprávnému jedinci  kadý z nás zcela jistì
mnohokrát slyel informaci na toto téma. Nicménì skuteènost je taková, e v okamiku setkání s reálnì kritickou situací mívá netrénovaná osoba blok, který jí zabrání první pomoc poskytnout. Podle dostupných zdrojù poskytují svìdci pøíhody spontánnì první pomoc
podle rùzných autorù v 20  50% pøípadù, kde byla podìji profesionálním týmem provádìna KPCR. Toto èíslo není významnì vyí
v ádné civilizované zemi, ba naopak nìkteré studie udávají èísla výraznì nií  v øádech jednotek procent. I kdy odeèteme pøípady,
kdy poskytnutí pomoci není moné z dùvodu fyzického nebo jiného
handicapu, existuje zde nepochybnì veliký prostor pro zlepení stávající situace. Zcela klíèová je navíc kvalita poskytnuté pomoci  ta
je jako alespoò dobrá hodnocena rùznými autory u ménì ne poloviny laických resuscitací.
Jako cesta ke zvýení tìchto nepøíznivých èísel se nabízí cílené vedení svìdkù pøíhody pøímo v okamiku tísòového volání. Pokud se
tedy podaøí pøijímajícímu dispeèerovi identifikovat ivot bezprostøednì ohroující situaci a pøimìt volajícího k poskytnutí úèinné pomoci a samozøejmì mu k této pomoci poskytnout srozumitelný návod, za témìø nulovou cenu mùeme posunout kvalitu systému o výrazný krok dál.
Bohuel stávající pokyny pro práci zdravotnických operaèních
støedisek na tuto monost èasto nepamatují. Má to i provozní dùvody  ve vìtinì míst není oddìlena funkce call-takera a dispeèera
øídícího posádky. V okamiku vzniku pøípadu tedy dispeèer prioritnì
komunikuje s vyjídìjící posádkou a na poskytnutí instrukcí volajícímu nemá dostateèný èasový prostor.
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D = Dispeèer, V= volající
D: Záchranná sluba xxx, dobrý den
l V: Prosím vás rychle pøijeïte do yyyy, manel se zhroutil, on...
on snad vùbec nedýchá...rychle...
l D: Uklidnìte se a øeknìte mi adresu...
l V: Je to yyyyy, yyyy, yyyyy
l D: A jetì telefon na vás...
l V: 123456789
l D: Dobøe, sanitka hned vyjídí, poèkejte na nás pøed vchodem, nashledanou...
l V: Nashledanou
Postupem èasu, kdy byl identifikován a objektivizován význam této
øízené pomoci, vznikl termín Dispatch Life Support (DLS)  jako analogie Basic a Advaced Life Supportu (BLS, ALS), tady základní a rozíøené neodkladné resuscitace poskytované pøímo na místì pøíhody.
První úspìné poskytnutí instrukcí ve smyslu DLS bylo dokumentováno v arizonském Phoenixu v roce 1975. Od roku 1977 je pouíván první systematický protokol, jeho autorem byl dr. Clawson
ze Salt Lake City.
DSL je komplexní a definovaný postup, jeho souèástí je:
 identifikace ivot bezprostøednì ohroující situace
 poskytnutí struèných a srozumitelných pokynù k laické první pomoci.
 trvalé monitorování a vyhodnocování kvality a úèinnosti DLS
l

Typické situace indikující DLS patøí:
DEFINICE TYPICKÉ PØÍZNAKY
POKYNY
Náhlá
náhle a neèekanì vzniklé
Nedávat nic pod
zástava
bezvìdomí, bezdeí nebo hlavu, KPR s dùrazem
obìhu
pøechodnì lapavé
na nepøímou
dechy, ádná dalí
masá srdce *)
spontánní aktivita
Duení
typická situace
Hemlichùv manévr resp.
z obstrukce
(nejmení dìti
dalí manévry k uvolnìní
dýchacích  vdechnutí cizího tìlesa,
obstrukce, umìlé
cest
dospìlí po traumatu
dýchání,
ev. pøi jídle),
KPR s dùrazem
neefektivní snaha
na otevøení dýchacích
o usilovný nádech,
cest a ventilaci
divné zvuky,
promodralá barva
a bezdeí
u úrazù a intoxikací
Tepenné
vystøikující sytì
tlak na ránu **)
krvácení
èervená krev
Porod
plod v porodním kanále nebránit porodu, vhodná
v chodu
poloha, uvolnìní
pupeèníku, péèe
o novorozence s dùrazem
na udrení tìlesné
teploty

*) Pøíklad konkrétního dispeèerského protokolu pro situaci identifikovanou jako NZO:
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Polote postieného na záda, nedávejte nic pod hlavu,
zakloòte hlavu tlakem na èelo smìrem k podloce.
Otevøete ústa, pøípadnì vyèistìte dutinu ústní. Ucpìte nos
a do postieného 2 x vdechnìte. Zjistìte, zda postiený nezaèal dýchat.
l Pokud dýchá: otoète jej na bok do stabilizované polohy. Pokud
by dýchat pøestal, zavolejte.
l Pokud nedýchá: nataenýma rukama masírujte dolní èást
hrudní kosti frekvencí asi 100 za minutu. Asi jednou za minutu
zkontrolujte volnost dýchacích cest a proveïte jeden úèinný
vdech. Pokud z jakéhokoliv dùvodu nechcete nebo nemùete
provádìt umìlé dýchání, pokraèujte v nepøetrité masái  ta je
rozhodující.
**) Mìlo by pøedcházet doporuèení pouít gumové rukavice. Bez
ochranných pomùcek jde o forenznì spornou situaci s ohledem na vysoké riziko infekce pro záchrance
l

Na postupy DLS potom navazují dalí pozitivní a negativní instrukce standardnì poskytované volajícím u tìchto stavù:
 bezvìdomí ze zachovaným dýcháním (stabilizovaná poloha,
nedávat nic pod hlavu!)
 vysokokinetická traumata a pády (etrná manipulace s fixací
krèní páteøe, pokud to není nutné, nehýbat)
 popáleniny meního rozsahu (chladit)
 cizí tìlesa (zpravidla nevyndávat z rány)
 kontaminace chemikálií (zejména pøi zasaení oèí)  podle povahy látky výplach nebo mechanické oèitìní
 intoxikace poitím  podle povahy látky vyvolat nebo naopak
zabránit zvracení, podání tekutin atd.
 stav po porodu  klíèové je udrení teplotní homeostázy
 úrazy a nehody v rizikovém prostøedí  bezpeènostní instrukce
Pøesné postupy v jednotlivých situacích jsou zpravidla souèástí
protokolù konkrétního operaèního støediska.
Pro úplnost je tøeba dodat, e jako kadá medicínský postup má
i DLS svoje kontraindikace:
l reálné nebezpeèí hrozící zachránci
l zjevná mentální nebo fyzická neschopnost volajícího poskytnout první pomoc (nepodceòujte dìti!)
l s ivotem zjevnì nesluèitelné trauma
l hovor z tøetí ruky (volající není na místì pøíhody)
Technické, personální a organizaèní podmínky pro DLS
Systematicky lze metodiku DLS pouít pouze tehdy, pokud jsou
pro ni vytvoøeny vhodné podmínky.
Pøedevím je naprosto nutné zajistit, aby poskytování
DLS nevedlo ke zdrení v pøedání tísòové výzvy zasahujícím slokám. To lze zajistit jak technickým øeèením (datovým pøenosem údajù), tak vhodnou organizací práce  rozdìlením úloh na ZOS na funkci call-takerù komunikujících
s volajícími a dispeèera zajiujícího operaèní øízení sil
a prostøedkù ZZS.
Dále je tøeba, aby personální obsazení ZOS bylo dostateèné
a za bìné intenzity provozu se mohl call-taker skuteènì plnì
vìnovat poskytování DLS bez toho, aby vázlo pøijímání dalích
tísòových výzev.
Ruku v ruce s dostatkem personálu jde i jeho kvalita: základem
je formální zakotvení standardních postupù pro dispeèery. Mezi dalí podmínky úspìchu patøí kvalitní vstupní výcvik dispeèerù, pravidelné opakovací kolení a systematická kontrola kvality.
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Taktika DLS
Úspìné vedení DLS se neobejde bez dodrování obecných postupù pro pøíjem tísòové výzvy: klidný, a vstøícný pøístup, nicménì vedený po jasné linii a øízený nikoliv volajícím, ale dispeèerem.
V pøípadì DLS musí být dispeèer navíc schopen váhajícího volajícího motivovat k provedení ivot zachraòujících výkonù  na rozdíl
od následujícího pøíkladu:
D = Dispeèer, V= volající
l D: Záchranná sluba xxx, co se stalo?
l V: Dobrý den, prosím vás tady pán el a upad a teï je úplnì modrej
l D: Jakou máte adresu?
l V: Je to xxxx, yyyyyy.
l D: Take je úplnì v bezvìdomí? Nijak nereaguje?
l V: Úplnì. Úplnì vodpad
Pøijeïte rychle, my mu neumíme nijak
pomoct
l D: No kdy mu nemùete pomoct tak aspoò mávejte na sanitku a
tam pøijede, nashlednou
Èastou námitkou pøi hodnocení DLS je, e volající nejsou schopni
a ochotni vyjít vstøíc, nejsou schopni vnímat pokyny. Dostupné údaje,
podpoøené i vlastní rozborem tísòových výzev tohoto druhu, vak
svìdèí pro to, e volající jsou naopak zpravidla pøekvapivì klidní a kooperabilní: bìhem nìkolika desítek telefonických resuscitací
v Praze jsme nenarazili na nikoho, kdo by poskytnutí pomoci vyloenì odmítl èi ji nebyl pro pøíliné rozruení schopen. Pùda pro poskytnutí DLS instrukcí je velmi úrodná  jde jen o to ji øádnì vyuít.
Zejména døíve panoval èasto názor, e volajícího lze k akci pøinutit a agresivním zpùsobem komunikace ze strany operaèního støediska. Pro toto tvrzení ale chybí teoretická opora a ani shora uvedená
prùmìrná známka volajících nesvìdèí o nutnosti takového pøístupu. Obecnì je nyní dávána pøednost klidnému, by dùraznému sdìlení sekvence pokynù.
V ideálním pøípadì jsou k dispozici nejménì dva zachránci, z nich jeden jenom komunikuje s dispeèinkem a tlumoèí jednotlivé pokyny, a také zprostøedkovává zpìtnou vazbu, umoòující dispeèerovi
modifikovat postup podle aktuální situace.
V pøípadì jediného svìdka na místì je tøeba volajícímu nechat na
provedení jednotlivých úkonù dostatek èasu a je na místì velká trpìlivost a empatie ze strany dispeèera.
Prvním podstatným krokem je identifikace situace, vyadující
DLS. Z kadého hovoru na tísòové lince musí vyplynout, zda a jak postiený dýchá a jaký je stav jeho vìdomí. V pøípadì poruchy tìchto
funkcí je nezbytné znát dynamiku stavu, tj. zda jde napø. o dlouhotrvající, èi naopak náhle a neèekanì vzniklou dunost èi bezvìdomí.
Pozor na popis dýchání: na otázku zda postiený dýchá se dispeèerovi èasto dostane odpovìdi sice pozitivní, ale popisující typické
agonální lapavé dechy. Dispeèer by se v takovém pøípadì nemìl nechat zmást:
D = Dispeèer, V= volající
l D: Záchranná sluba xxx, co se stalo?
l V: Tatínek jedl a najedou se zhroutil v køesle...vùbec nevnímá... prosím vás pøijeïte rychle!
l D: Jakou máte adresu?
l V: Je to xxxx, yyyyyy.
l D: Take tatínek nevnímá... A dýchá?
l V: No... to ano... tak... jako otvírá pusu...jako lape po dechu...
l D: Dobøe, tak ho polote na zem na bok a dejte pozor, aby nezvracel, pøijede sanitka...
V takovém pøípadì je dobré poádat volajícího (a dát mu k tomu
srozumitelný návod), aby se krátce pokusil nahmatat tep na krèní tepnì. Pokud není tep hmatný, pøípadnì dechová aktivita ustává, je tøeba stav povaovat za NZO.
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Velmi cenné informace nìkdy poskytují dispeèerovi také zvuky
z pozadí:
D = Dispeèer, V= volající
l D: 9-1-1, jakou potøebujete pomoc?
l V: Rychle pøijeïte do xxx, zákazníkovi se tu udìlalo patnì...
l D: Jak patnì? Je pøi vìdomí, hovoøí s vámi? Dýchá se mu dobøe?
l V: Já nevím, já nejsem lékaø.. prosím vás u rychle pøijeïte...
l D: No mùete snad aspoò trochu popsat, co se u vás dìje...
l V: Nevím, udìlalo se mu patnì... nejsem lékaø, nevím co mu je...
(hlas v pozadí ...Dva-Tøi-Ètyøi-Pìt...)
l D: Kdo to tam poèítá?
l V: No to jsou kolegové, co ho resuscitují...
Pozorný a vnímavý poslech ruchù nám mùe poskytnout cenné
vodítko také napøíklad v pøípadì, e se obì pøíhody dusí: nìkdy
 a nezøídka  vydává neobvyklé zvuky které volající nedokáe specificky popsat jinak, ne právì jako divné zvuky.
V ideálním pøípadì zùstává dispeèer na lince po celou dobu od zavolání do pøíjezdu posádky na místo a poskytuje tak zachránci urèité
zázemí a pocit jistoty.
V pøípadì náhlé zástavy obìhu je typickou chybou pøi poskytování DLS fixace na nejzøetelnìjí známku  tj. bezdeí. Instrukce jsou
potom vedeny logikou Nedýchá? Tak do nìj dýchejte!, místo
správnìjí preference nepøímé srdeèní masáe.
D = Dispeèer, V= volající
l D: Záchranná sluba xxx, dobrý den
l V: Dobrý den, tady u nás v kanceláøi najednou padl chlap, prosim
vás mùete nìkoho poslat?
l D: Urèitì, kde to je?
l V: Je to yyyyy, yyyy, yyyyy
l D: Øeknìte mi telefon...
l V: 123456789
l D: Ten mu spadl z nièeho nic?
l V: No, ono mu nebylo dobøe celej den, ale teïka úplnì odpadl...
a je úplnì modrej... prosim vás pøijeïte, von snad umírá...
l D: Take ten pán nedýchá?
l V: No  teï u ani nedýchá! Je úplnì modrej!
l D: Dobøe, polote ho na záda a dýchejte do nìj, rozumíte? Umìlé
dýchání potøebuje...
l V: Na záda... dýchání...
l D: Dobøe, a my k vám jedeme... dokud nezaène dýchat, tak do nìj
dýchejte! Pan doktor je na cestì!
Hovor v rámci DLS nikdy nenechávejte zablokovaný. Pokud je
tøeba vìnovat se nezbytnì jiné èinnosti, je lepí zopakovat instrukce,
informovat volajícího, e posádka je na cestì (v optimálním pøípadì
s udáním pøibliného èasu pøíjezdu) e mu za chvíli znova zavoláte
a hovor ukonèete. Po vyøízení jiné èinnosti také skuteènì zavolejte,
pokud ji není na místì posádka.
Pokud volající váhá nebo i pøímo odmítá spolupracovat (to je ale
naprostá výjimka), snate se jej pøimìt, aby provedl aspoò jednoduché, nerizikové úkony (napø. v pøípadì NZO záklon hlavy a pøedsunutí èelisti, nepøímá masá). Nenute volajícího do rizikových èinností, jako je napø. dýchání z úst do úst. V kadém pøípadì postupujte velmi pozitivnì  nevyèítejte, nepouèujte metodou chytrá uèitelka a hloupý ák (to opravdu nevíte, e...?) a podobnì.
Velkým omylem a chybou je vyèítat volajícímu jakoukoliv èinnost
provádìnou v dobré víøe. Typicky poltáø pod hlavou. Zde je na místì jasnì jej instruovat jak chybu napravit, ale rozhodnì to není vhodný okamik k vyèítání chyby.
D = Dispeèer, V= volající
l D: Záchranná sluba xxx, dobrý den, co se stalo?
l V: Prosim vás pøijeïte, tady..on vomdlel... padl tady pán, on el
a úplnì odpadl...
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D: Kde to je, pane?
V: Je to yyyyy, yyyy, yyyyy
l D: Telefon na vás?.
l V: 123456789
l D: Dýchá ten mu? Jakou má barvu?
l V: No  poèkejte... on úplnì zmodral... tak jako lape po vzduchu...jako kapr... tady jedna paní mu dala nìco pod hlavu
a teï ho otírají vodou, ale je poøád bez sebe...
l D: Posílám k vám lékaøe. Prosím vás, toho mue polote na záda, nepodkládejte mu hlavu, nic pod hlavu, rozumíte? Vyndejte mu tu taku, aby leel na rovno... Tu hlavu mu spí zakloòte... Zkuste to, zùstanu na lince, øeknìte mi, jestli nezaèal dýchat...
l V: Poloili jsme ho... ale on úplnì pøestal...proboha pøijeïte...on je snad mrtvej...
l D: Uklidnìte se, zatímco si povídáme, sanitka u je na cestì, bude tam za pár minut...Prosím vás, aby dostal anci je potøeba ho masírovat a dýchat do nìj... je to stranì dùleitý aby
dostal anci...umíte to?
l V: No jak pøesnì...
l D: Máte tam nìkoho s váma?
l V: No, je tady jedna paní a jetì jeden nìjakej chlap...
l D: Dobøe, tak jim to øíkejte: Natáhnout ruce, jednu pøes druhou
opøít o hrudní kost, spí u dolního konce, a maèkat tak 7 centimetrù do hloubky, rychle za sebou...100 x za sebou a pak zase
zakloòte hlavu a poslechnìte, jestli dýchá... Zkuste tu masá...
A pokud nebude dýchat, zkuste do nìj vdechnout  zakloòte hlavu, ucpìte nos a normálnì do nìj vydechnìte... Zkuste to dvakrát, pokud to nepùjde, neztrácejte tím èas, hlavnì masírujte...
Vdycky 100krát a pak zkuste dvakrát vdechnout... Pokud má
nìco v ústech, tak to zkuste vyèistit tøeba kapesníkem... Vystøídejte se u toho, a budete unavený... (Volající pøedává pokyny
ostatním zachráncùm na místì)... atd. a do pøíjezdu posádky.
DLS se v posledních desetiletích stal v øadì civilizovaných zemích
naprosto pøirozenou souèástí pøíjmu tísòové výzvy. Souèasné stále
tvrdí ekonomické podmínky, stoupající nároky veøejnosti i první pokusy o srovnatelné hodnocení kvality práce ZZS pak vytváøejí jednoznaèný tlak na osvojení metod DLS i naimi operaèními støedisky.
Mìjme na mysli ivoty naich pacientù a pøemýlejme o tom...
Shrnutí:
DLS je úèinný systém, významnì zvyující úspìnost resuscitací
v terénu  pro DLS jsou nutné technické a personální podmínky
 souèástí systému musí být systematická kontrolní èinnost 
DLS nesmí zpozdit vyslání pomoci  klíèová je identifikace NZO
 pro vedení DLS je nutná schopnost pozitivní motivace, empatie, schopnost zklidnit a pøesvìdèit o nutnosti pomoci postienému, stejnì jako precizní znalost resuscitaèních postupù.
l
l

Literatura:
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Nafouklá bublina SARS ?
MUDr. Jaroslav Gutvirth, Územní středisko ZS České Budějovice
Interakce populací s parazity modeluje tváø svìta: malárie a spavá nemoc pomáhají zachovat neporuenou pøírodu v Africe, AIDS
zbídaèuje chudé populace. Ve svìtle tìchto faktù, na nì jsme si jaksi zvykli, mohla na nìkoho pùsobit hrozba SARS jako nafouknutá mediální bublina. Ta, jak jsme vidìli, nakonec praskla . Zdravotníci, kteøí se s infekcí by jen hypoteticky museli vypoøádat, vycházeli z ponìkud jiného pohledu na vìc.
Nyní známá fakta a pøedpoklady:
SARS je infekce s inkubaèní dobou (doba od styku s nákazou
do vypuknutí prvních pøíznakù nemoci) maximálnì 10 dní. Jako
jiné virové nemoci mùe probíhat témìø asymptomaticky, jako
chøipkové onemocnìní s teplotou a bolestmi svalù a kalem èi jinými potíemi z dýchacích cest a koneènì jako tìké dvoufázové
onemocnìní, kde po poèáteèní fázi a mírném ústupu pøíznakù dojde k závanému postiení plic  pravdìpodobnì se jedná o pokození plicního parenchymu imunitní reakcí. Selhání plicní funkce vyaduje umìlou plicní ventilaci a je pøíèinou smrti vcelku asi
u 7  9 % nemocných. Ve starích vìkových skupinách (nad
50 let) je smrtnost kolem 50 a více procent.
Nemoc je zpùsobena koronavirem (CoV-SARS). Ten podle
veho prolomil mezidruhovou bariéru: v divoké pøírodì jej hostí
nìkteøí savci (cibetka) prodávaní v jiní Èínì ke konzumaci lidem.
K nakaení dojde typicky po expozici vìtím kapkám aerosolu:
ten je nejèastìji z dýchacích cest pacienta (kael...), nebo dojde
k rozptýlení jiných materiálù napøíklad pøi závadné kanalizaci.
V takovém pøípadì se od jednoho nemocného mohou nakazit desítky a stovky lidí. Pøi vìtí infekèní dávce je smrtnost nemoci
vìtí a èastìji dojde ke klinickému postiení gastrointestinálního
traktu (zvracení a prùjem). Pacient vyluèuje virus velmi brzy
po nákaze.
Nejvíce postienou skupinou obyvatel jsou zdravotníci. Natìstí,
jak se ukázalo ve studii uveøejnìné v kvìtnu, ètyøi ochranné pomùcky  z nich nejvíce respirátor (dále rukavice, plá a ochranné
brýle)  poskytly (Hong-Kong) zdravotníkùm 100% ochranu.
Jako u mnoha jiných virových onemocnìní úèinná terapie
 s výjimkou pouití rekonvalescentního séra (postup který ji
známe jen z heroických dob boje s epidemiemi pøed 2. svìtovou
válkou) neexistuje a opatøení tak mohou být zamìøena jen na podporu ivotních funkcí.
Na jihu Èech
Nae pracovitì bylo 1. kvìtna poádáno o pøevoz pacienta s teplotou nad 38 °C (první kriterium), s atypickou pneumonií (druhé kriterium) a s pobytem v oblasti s probíhajícím pøenosem nemoci  natìstí pøed více ne dvaceti dny. V okresní nemocnici byl pøed tím
ve styku s desítkami osob vèetnì RTG pracovitì. Dalí pacientka,
kde jsme rovnì byli poádáni o akutní pøevoz v polovinì kvìtna,
byla pøed nynìjím horeènatým onemocnìním v Nepálu a vracela se
domù pøes Indii  opìt tedy nebyla zcela 100% epidemiologická
anamnéza. Této pacientce jsme po dohodì s hygieniky mohli odebrat alespoò krevní nátìr na malárii, nakonec se jednalo o pouhou
angínu. Atmosféra kolem pøípadù byla taková, e v krajském zaøízení nebyl pacientce proveden ani výtìr z krku. Ná personál se
vak po vybavení respirátory a dalími pomùckami postavil k vìci
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velmi stateènì a bez odmluv konal, co bylo tøeba. (Respirátory
na první pøevoz zapùjèilo infekèní oddìlení a pak ji jsme mìli svoje).
Ji koncem dubna bylo jasné, e bez potøebné koordinace minimálnì epidemiologù a infekcionistù se záchrannou slubou
bude práce zdravotníkù v terénu chaotická a chybná, jasné nebylo ani to, jak se stavìt k zamìstnancùm, kteøí by se dostali do
styku s postieným. Podíleli jsme se proto na vyvolání schùzky
odpovìdných èinovníkù kraje. Ta se neuskuteènila nijak brisknì, za to byla dùkladnì pøipravená a velmi uiteèná. V krajské
nemocnici byly pokyny pro zacházení s podezøelými z nákazy
rozíøeny ji pøed tímto jednáním a po nìm byly odeslány vem
terénním lékaøùm a ambulancím v podobì ètyø heslovitých bodù a také vysvìtlení postupu jak zacházet s pacienty v rozsahu
asi dvou stránek.
Potvrdili jsme si, e øeení problémù se dosáhne na místní
 v naem pøípadì krajské  úrovni nejlépe, e nemá valný smysl
èekat, a to za nás vyøeí nìkdo z centra.
Protoe tato nákaza má globální charakter, ukázalo se, jak výhodné je pouívat zcela aktuální informace z internetu. Na jednání byl dokonce poadavek vybavit skupinu, která by vyjídìla do
pøípadného ohniska infekce, notebookem s mobilním pøipojením
na internet.
A k titulku: ze zaèátku nebylo jasné, zda nezaèíná rozsáhlá epidemie postupnì zasahující vìtinu státù. Pøi smrtnosti vlastní nemoci kolem 9%, pøedpokládaným omezením zdravotnických slueb
v ostatních oblastech vyèerpáním kapacit a pøi vysokém procentu
obìtí mezi zdravotnickým personálem by se jednalo o katastrofu:
ve srovnání s ní by povodnì roku 2002 vypadaly jako nevýznamná
aféra. Natìstí se ukázalo, e íøení SARS lze úèinnì tlumit dodrováním epidemiologických opatøení, protoe virus nemá tak velkou
nakalivost jako napøíklad chøipka.
Pøátelské varování
Dá se tedy øíci, e epizoda SARS byla zatím jen cvièením
na téma biohazard vèetnì praktického nácviku pøevozu pacienta
s vysoce nebezpeènou nákazou.
Pøedstava teroristy, který se nakazí virem pravých netovic
a sedne si v inkubaèní dobì na letitì v nìjakém velkém mìstì není u tak docela a jenom z øíe sci-fi.
Doporuèené zdroje:
http://www.osel.cz (více zajímavých èlánkù a komentáøù)
http://www.who.int/csr/sarsareas/en/ (místa, kde probíhá pøenos
nemoci)
http://www.szu.cz/cem/SARS_pokyny_pro.htm (pokyny pro zacházení s pacienty)
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/basics.htm (základní informace)
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Vyhodnotenie úlohy „Diea s epilepsiou“
z medzinárodnej sutaže
Rallye Rejvíz 2003
MUDr. Viliam Dobiáš, CSc., MUDr. Martin Balko, Hana Vacková
Základnou mylienkou bolo pripravi situáciu na prvý poh¾ad rutinnú, ktorá vak má schovaný háèik, zistite¾ný anamnesticky a fyzikálnym vyetrením pacienta. Súèasou je orientaèné neurologické vyetrenie, ktoré povaujeme za nevyhnutné u kadého postihnutého po odoznelom bezvedomí.
Hlásenie operaèného strediska: matka oznámila, e jej diea
je v bezvedomí. Hovor sa preruil, podrobnosti nie sú známe.
Úloha posádky: získa cielenú anamnézu, vykona fyzikálne
vyetrenie a stanovi pracovnú diagnózu, urèi smerovanie
k zodpovedajúcemu pecialistovi.
Situácia: 11 roèný chlapec lieèený na epilepsiu (Maysoline, primidone) dostal záchvat po 2 rokoch. Typické kàèe v trvaní 2 minúty boli spojené s bezvedomím. Pri príchode posádky u len
mierne dezorientovaný, pretrváva boles hlavy a nauzea. Na cielenú otázku matka vylúèi úraz, diabetes, preruenie lieèby ale
pripomenie, e chlapec mal pred 3 dòami teplotu s prechladnutím, vracaním a bolesami hlavy. Objektívne: TK 100/60 torr,
P=128/min, SpO2 94 %, teplota 38o C (100o F), zrenice izokorické, neurologický nález bez lateralizácie ale prítomná stuhlos
ije, nauzea, kae¾. Rýchle sa zotavuje z dezorientácie, spolupracuje, ale bolestivo reaguje na manipuláciu s hlavou a krkom.
Rieenie: väèinu pacientov po prebehnutom epileptickom záchvate typu grand mal nechávame v domácom oetrení po èasto ve¾mi rutinnom a nedostatoènom vyetrení, ktoré nemusí odhali skutoènú vyvolávajúcu príèinu. Aj typický grand mal
u lieèeného epileptika toti môe by vyvolaný inou príèinou
ako vetky záchvaty predtým. Ponechanie pacienta v domácej
starostlivosti s komplikáciou by mohlo by hodnotené ako postup non lege artis.
Situácia bola postavená tak, aby pri odbere cielenej anamnézy
od matky a dieaa a pri komplexnom vyetrení bola komplikácia
odhalite¾ná. Pod orientaèným neurologickým vyetrením neèakáme niè viac ako vyetri stav vedomia, zreníc, postavenie bulbov,
asymetriu tvárovej inervácie, meningeálne príznaky a symetriu
svalovej sily a pohyblivosti konèatín, teda postupy dostupné aj
zdravotníckym záchranárom bez prístrojového vybavenia.
Orientaèné neurologické vyetrenie u pacienta po odoznení akéhoko¾vek bezvedomia èasto nie je  ale malo by by  tandardnou súèasou fyzikálneho vyetrenia v záchrannej slube.

Hodnotenie

V medzinárodnej súai sa zúèastnilo 25 posádok, z toho 6
z ÈR, 2 zo SR a 17 zo zahranièia (z 9 krajín z troch kontinentov  Amerika, Ázia, Európa).
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Anamnéza
Plný poèet bodov bol za zistenie okolností pri zaèiatku kàèov,
trvanie záchvatu a druh kàèov, termín predchádzajúceho záchvatu v minulosti a uívaná lieèba.
Iba 2 posádky (8 %) získali maximálny poèet bodov, 11
(44 %) posádok zistilo 4 údaje z piatich, 9 (36 %) posádok 3
údaje. Priemerný bodový zisk bol 60 % z maxima, zahranièné
posádky mali priemer 65 %, domáce posádky (dovo¾te mi stále poèíta medzi domáce aj posádky zo Slovenska) priemer
50 %. Vyhráva zahranièie.
Etiológia
Cielenou otázkou na matku alebo diea na zdravotný stav
pred záchvatom sa dalo zisti, e v posledných troch dòoch bolo diea prechladnuté a malo teploty.
Maximálny poèet bodov získalo len 7 (28 %) posádok, ktoré sa
anamnézou alebo zmeraním telesnej teploty a zistením meningeálnych príznakov dostali k vysloveniu podozrenia na meningitídu
ako príèinu záchvatu typu grand mal u dieaa, ktoré bolo dva roky bez záchvatov. Pätnás posádok (60 %) nezisovalo etiológiu
záchvatu vôbec. Zo zahranièných polovica, z domácich dve tretiny. Zo 7 najlepích posádok v podkapitole etiológia bolo 5 s lekárom a 2 bez lekára (po jednej z USA a ÈR). Gratulujem.
Vyetrenie pacienta
Najvyí poèet bodov bol za zmeranie základných funkcií
(TK, P palpaène na vylúèenie arytmie, periférna saturácia, teplota), prvotné a druhotné vyetrenie vrátane orientaèného neurologického vyetrenia.
Plný poèet bodov získalo zase len 7 posádok (5 lekárskych, 2
záchranárske). Pä posádok zredukovalo vyetrenie na zmeranie
TK a P (4 domáce, 1 zahranièná). Trinás posádok vyetrilo pacienta fyzikálne, ale bez neurologickej èasti vyetrenia. Maximálny
poèet bodov získalo 5 zahranièných a dve èeské posádky. U mnohých zahranièných posádok bolo vidie, e idú pod¾a algoritmu,
iadne zbytoèné otázky a vyetrovacie postupy, ale takmer na niè
podstatné sa pri odbere anamnézy a vyetrení nezabudne.
Diagnóza
Ideálna pracovná diagnóza mala znie: stav po epileptickom
záchvate typu grand mal, prítomné meningeálne drádenie ije
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a teploty v anamnéze svedèia o monom sekundárnom záchvate na podklade meningitídy.
Len 7 posádok (5 zahranièných a 2 èeské) stanovilo správnu
diagnózu vrátane vyslovenia podozrenia na infekènú komplikáciu (meningitída). Lekár bol v 5 posádkach, jedna zahranièná
a jedna èeská posádka stanovili absolútne korektnú diagnózu
bez prítomnosti lekára. Osem posádok vyslovilo podozrenie na
bliie nepecifikovanú komplikáciu, ale a 10 posádok stanovilo diagnózu len ako stav po epileptickom záchvate (po 5 zo
zahranièia a domácich).
Lieèba
Za maximálny poèet bodov v lieèbe sme poadovali od posádky, aby okrem farmakoterapie, prípadne zdôvodnenia nepodania liekov aj polohovali pacienta a hlavne vysvetlili matke
a dieau postup lieèby a oboznámili ich s transportom do zdravotníckeho zariadenia s vysvetlením príèin. Týmto maximálnym poiadavkám vyhoveli len 3 zahranièné posádky. Pä posádok sa lieèbou v irom slova zmysle nezaoberalo vôbec
a 17 posádok podalo len medikamentóznu lieèbu.
Transport
Pri navrhovanom transporte do zdravotníckeho zariadenia
sme chceli vedie aj pecialistu s ktorým by pacienta konzultovali. Dvadsajeden posádok by smerovalo pacienta k neurológovi, na infekèné alebo k pediatrovi. Len 4 posádky by viezli
pacienta do nemocnice bez bliieho urèenia. Napriek nedostatoènému vyetreniu a odberu anamnézy tak iadna posádka nenechala pacienta na mieste vzniku príhody èo je vlastne dobré
znamenie, pretoe nekomplikovaný epileptický záchvat bene
ostáva v domácej starostlivosti pod doh¾adom príbuzných.
Neviem posúdi, èi transport v kadom prípade bol dôsledkom
tuenia komplikácie alebo len povinnos vyplývajúca z úèasti
na súai, ktorou sa ani v prípade alibizmu niè nepokazí.
Figurant
Za etrnos, citlivý prístup, vysvetlenie postupu pri vyetrovaní a lieèbe mal figurant monos udeli do 100 bodov.
Priemer bol 50 bodov, prièom 13 posádok získalo menej a 12
posádok viac ako bol priemer (9 zahranièných a 3 domáce).
Dve posádky získali 95 a 90 bodov, jedna posádka nezískala ani
bod, pretoe sa figuranta ani nedotkli ani sa mu neprihovorili
(za dotyk nepoèítal naloenie manety tlakomera). K figurantovi treba doda, e sa opakovane zúèastòoval nácvikov drustiev na RR aj v minulých rokoch a pravidelne robí figuranta
drustvám Èerveného kría v príprave aj na súaiach. Je teda
takmer sprofesionalizovaný a jeho hodnotenie povaujem za
dôveryhodné.
Èasový limit
Na splnenie úlohy bolo 10 minút, ale rýchlos nie je podstatná. Z povahy záchrannej sluby vyplýva, e prichádzame rýchle, ale beným zlozvykom je e rovnako rýchle aj odchádzame
aj keï sa ponáh¾a nemusíme. Na 6. mieste v medzinárodnej
súai skonèila posádka, ktorá sa na tejto situácii zdrala naj-
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kratie, dva najdlhie èasy mali posádky, ktoré skonèili v poslednej tretine. Z celkového poètu sa 5 posádok zdralo na situácii menej ako 3 minúty, 10 posádok sa zdralo 3  5 minút
a 8 posádok viac ako 5 minút. Tie posádky, ktoré si nali èas na
vysvetlenie postupu a smerovania matke a pacientovi boli na
mieste aspoò 4 minúty.
Celkové hodnotenie
Ak porovnáme priemerný poèet získaných bodov z celkového poètu v percentách pod¾a jednotlivých krokov tak najúspenejí boli súaiaci v smerovaní transportu (88 % úspenos), nasledujú vyetrenie (54 % z maxima), anamnéza
(60 %), hodnotenie figuranta (50 %), lieèba (46 %), diagnostika (45 %) a na konci úspenosti je uvaovanie o etiológii
(34 %). Lieèba by bola dopadla lepie, keby zlomyse¾ní rozhodcovia nezaradili do kapitoly lieèba aj pouèenie pacienta
a príbuzných.
Veobecné nedostatky
l nedostatoèné odobratie anamnézy a zbytoèné necielené otázky. Bolo pozna drustvá, ktoré sa drali tandardných postupov a pýtali sa na trvanie a charakter krèov, výskyt v minulosti a predpokladanú príèinu vzniku v súèasnosti (vrátane
vysadenia lieèby). Mysleli sme pri kontruovaní situácie, e
viacerým bude podozrivé preèo vznikol záchvat po 2 roènej
pauze.
l niektoré tímy aj odoberali anamnézu, ale nepoèúvali, alebo
nebrali do úvahy, èo detský pacient hovorí. Dospelí èasto
podceòujú údaje od detí. Niektoré posádky sa aj pýtali, ale
neèakali na odpoveï. Detský pacient pri príchode posádky,
ktorá pozdravila odpovedal na pozdrav, napriek tomu sa mnohí pýtali matky a rozhodcov, èi je pri vedomí. Asi je to jednoduchie ako oslovi pacienta.
l významný poèet tímov neurobil neurologické vyetrenie
vôbec, alebo sa obmedzili na vyetrenie stavu zreníc. Len 7
posádok spravilo základné orientaèné neurologické vyetrenie.
l len 3 zahranièné posádky vysvetlili matke a dieau postup
vyetrenia a ïalí postup lieèby a transport. Je to ve¾mi málo
ale som hlboko presvedèený, e pacient a príbuzní majú nárok nielen na odborne správny postup ale aj na dostatoèné vysvetlenie bez toho, aby sa ho výslovne doadovali. Hovorí
o tom aj Charta práv pacientov.
l diferenciálne diagnosticky sa takmer vetci pýtali na predchádzajúci úraz, na diabetes a drogy, alkohol málo posádok,
na infekciu a pridruené ochorenia len ojedinele.
l aj po rozhovoroch s rozhodcami z iných situácií som sa utvrdil v presvedèení, e odbery anamnézy a základné fyzikálne
vyetrenie je naou slabinou.
Príjemné prekvapenie
l jedna posádka (Neunkirchen II.) vytvorila clonu proti páliacemu obedòajiemu slnku, keï videli ako pacient leiaci na
chrbte zatvára oèi pred jeho ostrými lúèmi. Vzh¾adom na to,
e s pacientom nebolo a tak ve¾a práce to bola pekná èere-
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nièka na torte a ochrana pred poveternosou môe by inpiráciou.
Záver
Potvrdilo sa zistenie, e aj pri rutinnej èinnosti vzniknú rozdiely medzi jednotlivými posádkami. Aj v budúcnosti bude
vhodné zaraïova do súae situácie, ktorých rieenie vyplynie
z anamnézy a fyzikálneho vyetrenia postihnutého. Ku skvalitneniu èinnosti záchranných sluieb prispeje aj väèia orientácia
na psychologický prístup k pacientovi a k príbuzným a získanie
ich spolupráce. Budeme sa musie zbavi zvyku z minulosti, e
pacient musí automaticky súhlasi so vetkým, èo sa rozhodneme urobi. Ukázalo sa, e posádky zloené zo záchranárov alebo paramedikov nie sú pri starostlivosti o pacienta hendikepované v porovnaní s posádkami, kde je prítomný lekár.
Ïakujem organizátorom súae za to, e som mohol by aktívne prítomný. Povaujem úèas na súai za dokonalú formu
praktického zvyovania kvalifikácie bez oh¾adu na funkciu.
Zdokonalia sa súaiaci, ich kolegovia, figuranti aj rozhodcovia. Èo je najdôleitejie  v dennej praxi vidím kvalitatívne
odliné postupy posádok, ktoré u na súai participovali.
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Máme vynikajúce posádky aj medzi tými, ktoré ete na Rallye
Rejvíz neboli, ale u bývalých úèastníkov je to u pomaly pravidlo.
Pacienti nai, tete sa !
Literatúra:
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Psychosociální pomoc a výzkum její potřebnosti
v oblastech postižených záplavami
MUDr. Dana Hlaváčková, ÚSZS SČK – ZS Mělník,
MUDr. Pavel Jansa, Maltézská pomoc o.p.s.
Katastrofa srpnových povodní v loòském roce otevøela v historii
Èeské republiky poprvé prostor pro iroce pojatou a velkým populaèním celkùm poskytovanou psychosociální týmovou pomoc.
Právì historicky ojedinìlá zkuenost tohoto druhu komunitní péèe
v naich podmínkách odhalila nìkteré slabé stránky praxe v ÈR
l psychosociální pomoc (na rozdíl od humanitární) není jasnì definována, její náplò neznají poskytovatelé ani uivatelé
l psychosociální pomoc se zamìòuje s prací psychologù, kterou
vak vìtina poskytovatelù (nejèastìji humanitární organizace)
rovnì pøesnì nezná (tak nìjak se postarejte o jejich dui, pøípadnì no tak si s nimi povídejte)
l psychosociální pomoc nemá stanoveny cíle a hranice, v nynìjí
podobì mnohdy invalidizuje  zanechává poskytovatele závislé na
uivatelích a naopak, poskytuje, co by mìla zprostøedkovávat,
atp.)
l psychosociální pomoc poskytovaná tzv. veøejným nebo také tøetím sektorem naráí na nedostateènì podporující legislativní prostøedí.
Pøes tyto zatím nejvýraznìjí slabé stránky prokázala a stále jetì
prokazuje psychosociální pomoc svou nezastupitelnost v likvidaèní
a asanaèní fázi obnovy v post katastrofickém cyklu, a to vèetnì jejich preventivních a ochranných funkcí.
Základní pojmy psychosociální pomoci.
Cílovou skupinou pøíjmu tohoto typu pomoci je populace postiená mimoøádnou událostí a u pøímo nebo zprostøedkovanì (pøíbuzní, pøátelé, záchranáøi aj.). Dle umístìní na èasové ose katastrofického cyklu se tato pomoc dìlí na
 bezprostøední psychosociální pomoc (do tøí dnù po události)
 krátkodobou (od tøí dnù do mìsíce po mimoøádné události)
 dlouhodobou ( obvykle do 18 mìsícù nebo dvou let po události)
Personální sloení psychosociálních intervenèních týmù.
Tyto týmy u z dùvodu rozsáhlosti a rùznorodosti øeené problematiky musí být jednoznaènì mustidisciplinární. Je s výhodou,
kdy se nejedná o tzv. ad hoc sloené týmy, ale týmy sloené
z odborníkù i dobrovolníkù, kteøí se dlouhodobì stýkají, secvièují
a poznávají, a to nejenom mezi sebou navzájem, ale i se svými
partnery napø. ze základních sloek integrovaného záchranného
systému (IZS). V základním sloení by v intervenèním týmu nemìli chybìt zejména dobrovolníci, duchovní, psychologové, psychiatøi, sociální pracovníci, zdravotníci, ale také uèitelé, tlumoèníci, novináøi èi právníci. Pro práci v psychosociálním intervenèním
týmu jsou samozøejmì rovnì nezbytné konkrétní osobnostní
pøedpoklady, schopnosti a dovednosti, jako napøíklad schopnost
práce v týmu, komunikaèní dovednosti, vyuívání nástrojù jakými
jsou práce s informacemi, vedení rozhovoru, koordinace, øízení
a plánování konkrétních projektù.
Psychosociální pomoc tak pouívá specifické i nespecifické prostøedky jednotlivých profesí, oborù a odborností pro dosaení ètyø
základních cílù:
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 zvládání sebe a ivota, s dùrazem na informace a nezastupitelnou úlohu médií pøi prosazování práv a zájmù obìtí
 zpracování záitku z minulosti na bázi tzv. kontinua krizové pomoci, tuto pomoc poskytují pøedevím psychologové, psychiatøi, duchovní a dobrovolníci
 uzdravení se z události a zaèlenìní se za pomoci sociálních opor
jakými jsou napø. osvìtové pùsobení, vytváøení podmínek pro
spoleèenská setkání, vzpomínky a uctìní památky, svépomoc
a umonìní kontaktù s pøirozeným prostøedím. Nositeli naplnìní
tohoto cíle jsou psychologové, duchovní, sociální pracovníci,
zdravotníci, uèitelé, novináøi a dalí
 otevøení se budoucnosti  zapojují se sociální pracovníci, právníci a dalí.
Jestlie známe cíle, prostøedky, i personální èlenìní nositelù tìchto prostøedkù, je nutné u pouze
1) naplánovat strategické projekty
2) uskuteènit je
3) umìt je vyhodnotit, zvlátì v jejich efektivitì, a to nejenom finanèní.
Jako pøíklad konkrétní realizace prvních dvou bodù uvádíme projekt Maltézského centra psychosociální pomoci, které zahájilo
svou èinnost 10. záøí 2003 v Mìlníku, a podobné projekty jsou pøipraveny k realizaci i v dalích povodnìmi postiených lokalitách
v ÈR. Projekt byl naplánován a realizován na základì Studie sociálního programu Maltézské pomoci, kterou na zakázku Maltézské pomoci o.p.s. vypracovala firma Consulting & Development na základì dotazníkových etøení, rozhovorù a rozboru diskusí s obìmi povodní v obcích mìlnického okresu  Hoøín, Zálezlice, Kly, Tuhaò,
Brozánky, Vrbno a Zelèín k 10. bøeznu 2003, tedy pøiblinì pùl roku po povodòové katastrofì. Do etøení byly zahrnuty rovnì názory z øízených rozhovorù s pøedstaviteli tzv. spoleèenských elit, pøedevím starostù postiených obcí.
Demografická východiska katastrofou postiené cílové populace v etøení:
Poèet obyvatel ......................................................................2.617
z toho dìtí do 15-ti let ............................................................426
z toho seniorù nad 60 let ........................................................740
Poèet domácností..................................................................1.040
Poèet demolic ..........................................................................230
Poèet rodin v obytných buòkách ............................................121
Poèet rodin v pronájmu ............................................................87
Poèet ádostí o mimoøádnou sociální dávku ..........................632
Celková poskytnutá èástka ..........................................18.218.115
Nejèastìji zjiované psychické nebo zdravotní potíe:
Nespavost, dìsivé sny, poruchy pøíjmu potravy, èastý pláè, malátnost, zhorení zdravotního stavu  cukrovka, srdeèní slabost, bolesti na hrudi, strach z detì, z jarního tání, strach z vody obecnì.
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Problémy s poruenou infrastrukturou byly rovnì èasto zmiòovány:
patná dopravní obslunost, patné zásobování potravinami, patná informovanost v nìkterých obcích, znièené koly, kolky, zdravotnická støediska, sportovní a kulturní areály.
Problémy se zamìstnáním.
Nepouitelná humanitární pomoc, hlavnì nefunkèní elektrospotøebièe, pinavé a roztrhané oacení a neefektivní dovoz pouitého nábytku (drahá doprava, minimální zbytková cena nábytku).
Nedostaèující finanèní prostøedky na obnovu bydlení a infrastruktury, a samozøejmì ztráty na movitém, nemovitém i osobním
kulturním majetku (fotoalba, drobné upomínkové pøedmìty a dárky vzpomínky).

Priority potøeb obèanù ve sledovaných obcích  výsledky návtìv v 67 rodinách:
Potøeba psychologické pomoci............................................ 50 %
Rozvoz stravy ...................................................................... 10 %
Odvoz k lékaøi a nákup........................................................ 16 %
Úklid .................................................................................. 1,5 %

Jako nejpotøebnìjí pomoc bezprostøednì po povodních hodnotili
dotázaní nejèastìji
 pomoc pøátel, známých a sousedù
 humanitární pomoc
 dobrovolníci
 hasièi.

Interpretace získaných dat o potøebách cílové populace:
Ve sledovaných obcích byla kritická situace v dobì povodní øeena prunì a v rámci moností efektivnì ze strany vech zúèastnìných.
Po pùl roce se ji objevují první nedostatky pøi realizaci pomoci
 pomoc není poskytována rovnomìrnì, nebo jednotlivé pomáhající a podporující subjekty navzájem jenom minimálnì komunikují
a spolupracují. Navíc se vìtina z nich zamìøuje pouze na pomoc
v období bezprostøednì po katastrofì, ale ménì ji na øeení jejích
dlouhodobých následkù. Vìtina pomoci má podobu finanèní podpory, která je sice bezesporu dùleitá, avak za pøedpokladu, e rovnì nejsou a nebudou opomíjeny dalí dùleité aspekty. Právì s odstupem èasu se zaèínají výraznì pøipomínat dalí potøeby, které zatím nejsou zøetelnì obsaeny v plánech èi projektech ádné z kontaktovaných institucí. Jedná se pøedevím o psychologickou podporu potøebných jedincù, obnovení veøejného ivota a zájmu o nìj.
Podpora rozvoje místních aktivit. Dùleitá jen také otázka prevence
pro budoucí moné podobné situace.

Jako nejpotøebnìjí pomoc v dalím období hodnotili dotázaní
 charitativní pomoc
 humanitární pomoc
 rodina pøátelé
 obec, stát.
Vyhodnocení situace z dotazníkových etøení a øízených rozhovorù:
Vechny navtívené obce i èásti Mìlníka byly katastrofálnì
zasaeny povodní. Vìtina obyvatel pøila nejen o celé majetky, ale o pøedmìty rodinného ivota, fotografie, videonahrávky, pøedmìty zdìdìné po pøedcích. I kdy si velmi cení vekeré pomoci, vzpomínky na dobu pøed povodní se jim neustále
vracejí.
Za nejpotøebnìjí v souèasné dobì oznaèují potøebu finanèních
prostøedkù na stavbu nebo opravu domu. Nejvánìjí situace je v rodinách, které nemìly pojitìný dùm ani majetek.
I kdy o psychických problémech vìtinou nehovoøí  u je
vechno za námi  èasto se rozpláèí a hovoøí o ztrátách, o strachu
z vody, o snech, ve kterých vidí vodu, o strachu z budoucnosti, o bolestech zad a kloubù. eny èasto hovoøí o svých muích, kteøí situaci nesou velmi tìce. Mui se naopak obávají, e situace je pro jejich eny velmi tìká. Mnoho lidí oproti dobì pøed povodní výraznì zestárlo.
Velmi tìce snáejí svoji situaci obèané, jejich domovy byly demolovány. O nìco lépe skupiny obèanù, kteøí dùm zachránili, ale
pøesto v nìm nemohou zatím bydlet. Nìkteré rodiny opravy domu
uspìchaly a nyní s obavami sledují, jak zdivo zaèíná vlhnout a trhá
se. Nìkteøí obèané zatím neví, jaký osud s pøicházejícím jarem jejich
dùm postihne.
Studie ukázala, e psychický stav obèanù je váný a potøeba
odborné péèe nutná. V rámci tohoto etøení se ani jednou nestalo, e by obèané odmítli rozhovor. Naopak, v naprosté vìtinì
byli velmi potìeni návtìvou a velmi ochotnì mluvili o své situaci.
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Priority potøeb dle zástupcù elit
 obnova spoleèenského ivota
 psychologická pomoc
 zlepení informovanosti obèanù za vech situací, vèetnì krizových
 zlepit spolupráci mezi obcemi a nestátními organizacemi
 vzájemné informování se o ji poskytnuté pomoci jednotlivým
rodinám

Doporuèení aktivit na základì vyhodnocení studie:
 psychologická podpora
 dlouhodobá péèe o potøebné obèany, monost pravidelných i obèasných slueb pøímo v místì bydlitì
 technické poradenství s podpora
 obnova spoleèenského ivota v obcích
 pøíprava obèanù na krizové situace a zabezpeèení informovanosti obèanù
 èinnost dobrovolníkù
 podpora lokálních projektù
Závìrem
Správnì, cílenì a efektivnì organizovaná a poskytovaná psychosociální pomoc jako preventivní i sanaèní øeení problematiky posttraumatického stresového syndromu (dále jen PTSD) mùe významnì ovlivnit èetnost, strukturu a odbornou problematiku zásahù posádek zdravotnické záchranné sluby v lokalitì postiené mimoøádnou
událostí. Krizoví manaeøi ZZS by proto mìli znát monosti zajitìní této pomoci ve své spádové lokalitì a aktivnì zapojovat útvary krizových managementù (ÚKM) záchranné sluby do èinností v oblasti psychosociální podpory, zejména prostøednictvím tìchto aktivit
 edukaèní (výuka první pomoci pro pøípady mimoøádných událostí a po nich)
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 plánování prevence PTSD a spolupráce s institucemi veøejného
sektoru v dobì bìhem a v postkatastrofickém cyklu
 spolupráce s poskytovateli primární péèe pøi zajitìní problematiky PTSD
 zapojení zdravotnického operaèního støediska do operaèního øízení
nìkterých speciálních aktivit v rámci psychosociální pomoci (koordinace subjektù, umonìní komunikace, spojení a pøenos informací mezi vytypovanými subjekty atp.)
 prùprava a výcvik vlastních posádek a operátorek v technikách
prevence a zmíròování PTSD
 získávání odborných psychologických a psychiatrických dovedností k zvládání depresí, anxiet, pøípadnì dalích akutních psychiatrických stavù u jednotlivcù, pøípadnì abnormálních psychických
stavù skupin obèanù (panika, abnormání útlumová reakce apod.)
Moderní urgentní medicína musí podobnì jako ostatní etablované medicínské obory respektovat a naplnit holistický pøístup k pacientovi a akceptovat populaèní pøístup pøi zajitìní zdravotní péèe

DISKUZE – POLEMIKA

pro komunitu v dané obsluhované (spádové) oblasti. Koordinace
vlastních aktivit a moností ve spolupráci s poskytovateli psychosociálních slueb obìtem mimoøádných událostí je jednou s mnoha povinností krizového managementu ZZS pro naplnìní obsahu Listiny
základních lidských práv a svobod, je je souèástí ústavního poøádku Èeské republiky.
Literatura:
Centrum Dohody, Consulting & Development: Studie sociálního
programu Maltézské pomoci.Praha, bøezen 2003.
Batecká, B.: Psychosociální intervenèní týmy  kdo a co to je, co
to dìlá, k èemu to je. Hodonín, duben 2003.
Podìkování
Autoøi dìkují správní radì Maltézské pomoci o.p.s. za souhlas
k publikování výsledkù studie zadané a financované Maltézskou
pomocí o.p.s.

Diskuzní příspěvek k článku:
„CAS a zneužívané psychotropní látky“
z čísla 4/2002
Doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc.
V èasopise Urgentní medicína è.2/2002 byl uveøejnìn mùj pøíspìvek Centrální anticholinergní syndrom (CAS) v urgentní medicínì. Svým pøíspìvkem jsem chtìl lékaøe Urgentní medicíny veobecnì seznámit s moností CAS u urgentních nemocných
a upozornit na snadnou pomoc podáním fyzostigminu, který v krátké dobì mùe obnovit cholinergní transmisi v centrální nervové soustavì (CNS).
V èísle 4/2002 Urgentní medicíny byl uveøejnìn pøíspìvek MUC.
Romana Skøipského: Centrální anticholinergní syndrom (CAS)
a zneuívané psychotropní látky. Ve veobecném popisu CAS autor
uvádí jako projevy CAS pøíznaky, které jsou typické pro periferní
úèinky tropanových alkaloidù. I kdy výrazné periferní projevy tropanových alkaloidù upozoròují, e i CNS mùe být postien a je tøeba myslet na souèasný CAS, je tøeba pøipomenout, e periferní projevy, kromì hyperpyrexie a pøípadných dechových obtíí, nejsou vyvolány cholinergní blokádou v CNS, ale dùsledkem periferních úèinkù anticholinergik. Jiná anticholinergika, ne tropanové alkaloidy,
nemusí vyvolávat podobné periferní pøíznaky, a proto diagnóza CAS
musí vycházet ze zmìny chování postieného a nikoliv z pøítomnosti periferních projevù. Na trhu jsou parasympatikolytika s periferním
úèinkem jako atropin, která ale obsahují v molekule ètyømocný dusík, a proto do CNS nepronikají. Nemohou proto vyvolat CAS.
Pøíkladem je brommethylatropin, nebo glykopyrronium (Robinul).
Autor správnì uvádí, e k obnovení cholinergní transmise v CNS
je tøeba inhibitor cholinesterázy, který proniká hematoencefalickou
bariérou, tj. fyzostigmin. Jak bylo opakovanì prokázáno, je tøeba respektovat optimální dávku, tj. 0,04 mg/kg hmotnosti, bez ohledu na
stav postieného, nebo vìk. Rozdíl v celkové dávce je tím dán a není proto na místì udávat odliné dávkování pro dospìlé a dìti. Fyzostigmin je v organizmu metabolizován bìhem jedné hodiny, a proto
tam, kde anticholinergikum do té doby nebylo z organizmu vylouèeno, je tøeba dávku po této dobì opakovat, bez celkového èasového
omezení (kupø. u otrav tricyklickými antidepresivy).
Protoe diagnóza CAS je moná pouze klinickou rozvahou, je tøeba vycházet z optimální dávky, má-li být správnost diagnózy potvr-
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zena, tj. e chování postieného se do 20 minut normalizuje. Mení
dávka, jak ji MUC. Skøipský uvádí, nezaruèuje obnovu cholinergní
transmise v CNS a její opakování jen podpoøí nejasný výsledek.
Rovnì je zbyteèné øedìní fyzostigminu do 150 ml F1/1 a podávání
po dobu 15 minut, tím se jen oddaluje efekt. Komerèní preparáty obsahují 1 mg v 1 ml. Veobecnì se jen doporuèuje, aby 1 mg byl nitroilnì podáván bìhem 1 minuty, aby se pøedela nausea. Nitrosvalové podání je také moné, kupø. u dìtí, kde nitroilní pøístup není
snadný a je èasovì nároèný. Odpùrci fyzostigminu, jak se
MUC. Skøipský o nich zmiòuje, nemìli monost seznámit se s rozsáhlými pracemi fyziologù a farmaceutù, kteøí po polovinì 19. století, kdy fyzostigmin (eserin) byl v Evropì k dispozici, provedli stovky
testù o úèincích tohoto novì objeveného rostlinného toxinu. Harnack
a Wítkovský v r.1876 shrnuli na 190 tìchto prací, ve kterých bylo mimo jiné dokázáno, e fyzostigmin není toxický pro myokard.
Uvádìt neostigmin (syntostigmin) jako moný inhibitor cholinesterázy v CNS není zcela na místì. Neostigmin obsahuje ètyømocný
dusík, a proto v ádném pøípadì nemùe projít hematoencefalickou
bariérou. Èeským anesteziologùm je znám inhibitor cholinesterázy
galantamin (Nivalin), který byl pouíván k ukonèení kurarizace periferních pøíènì pruhovaných svalù. Galantamin proniká hematoencefalickou bariérou, a proto souèasnì s periferním úèinkem mùe obnovit cholinergní transmisi v CNS. Fyzostigmin se vak jeví výhodnìjím: reaguje více s pravou cholinesterázou, která je v nervové tkáni, a ménì s cholinesterázou plasmatickou, která je v pøíènì pruhovaných svalech. Úèinná dávka v CNS je prakticky neúèinná ve svalech. Proto mùe být fyzostigmin podán i bìhem celkové anestézie
s relaxací pøíènì pruhovaných svalù, ani by tuto ruil a tak potom,
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pøípadnì souèasnì, musí být tato pøeruena plnou dávkou neostigminu.
Poznámka, e fyzostigmin mùe ochránit pøed otravami irreverzibilními inhibitory cholinesterázy, odpovídá pravdì. Vysvìtluje se
tím, e fyzostigminem obsazené receptory ji nepøijmou dalí irreversibilní inhibitory. Mìlo by to význam nejen za váleèných podmínek, ale i v zemìdìlství, kde se vak pouívají irreversibilní inhibitory cholinesterázy proti kùdcùm rostlin. Praktické vyuití je vak nereálné.
Mimoøádnì zajímavá je kazuistika, jak se odehrála v roce 2001
na Oddìlení centrálního pøíjmu dospìlých Fakultní nemocnice
Motol. Pøipomíná událost, která se pøihodila v Praze pøed 140 lety
(v roce 1864). Tehdy pøi úklidu vìzeòské oetøovny pìt vìzòù nalo
objemnou láhev, obsahující údajnì alkohol. Vìzni ji svornì vypili
a v krátké dobì upadli do hlubokého bezvìdomí. Obsahem láhve byl
toti koncentrovaný alkoholický roztok atropinu. Bìné oetøení
otrav, vèetnì výplachù aludku, nevedlo ku zlepení stavu, který hrozil ztrátou ivota vech pìti. Tehdejí mladý vìzeòský lékaø, Ludvík
Kleinwachter, vyprávìl o nehodì svému pøíteli, oftalmologovi. Oftalmologové v té dobì dostali nový úèinný lék k oetøování glaukomu,
který mìl zcela opaèný úèinek, ne atropin. Byl to odvar kalabarských bobù, obsahující fyzostigmin (eserin). Klenwachter se rozhodl, e antiatropinový úèinek odvaru vyzkouí u otrávených. Odvar
mu pøipravila ústavní lékárna Veobecné nemocnice a Kleinwachter
jej instiloval do aludkù otrávených. Ti se v krátké dobì probudili
z hlubokého bezvìdomí, byli zachránìni. L. Kleinwachter celou událost podrobnì vypsal a (do 14 dnù po události!) publikoval v Berlin.
Klin. Wochenschrift. Tím se stal prvním, kdo dokumentoval antiatropinový úèinek fyzostigminu v dobì, kdy jetì nikdo netuil existenci transmisi v CNS a jeho práce byla zaøazena do výsledkù testù
s fyzostigminem, publikovaných v r.1876.
Postiení, pøijatí ve Fakultní nemocnici v Motole v r. 2001, nemìli tìstí, e by jim byl podán fyzostigmin. Avak dnení intenzivní péèe je pøevedla do stadia, kdy vylouèili spontánnì toxické látky, bez
ohroení svého ivota. Bylo by zajímavé, kdyby ekonomové propoèítali, kolik stála ona intenzivní léèba a pøirovnali ji k úspoøe, kterou
by znamenalo podání fyzostigminu pøi pøijetí do nemocnice, s rychlou normalizací vìdomí (poèítáno spíe na minuty ne hodiny) a vyadující po té nejvýe nenároènou observaci a do doby, kdy by postiení spontánnì vylouèili toxické látky. Nehledì na zbyteèné obsa-
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zení lùek intenzivní péèe a subjektivní ulehèení pocitu trvajícího
tristního stavu postiených, i kdy pro CAS je typická amnezie na dobu jejího trvání. Byl by tento ekonomický rozdíl podnìtem pro ústavní lékárny, aby zahájily výrobu injekèního fyzostigminu pro své ústavy, jak to dìlají v Nizozemí, aby uetøily zdravotnické náklady?
Nebo, aby výroba léèiv v Èeské republice si uvìdomila, e zastavení
výroby levného fyzostigminu sice uetøilo registraèní poplatky, ale na
druhé stranì zatíilo zdravotnické rozpoèty v pøípadì, e by ampulovaný fyzostigmin musel být dováen ze zahranièí?
Anesteziologùm je odjakiva známo, e volba vhodného anestetika pro neobvyklé stavy u nemocných nezávisí tolik na jeho vlastnostech, popsaných v prùvodním letáèku, ale na zkuenosti anesteziologa s tím kterým anestetikem. A to platí tím spí pro lékaøe urgentní
medicíny pro stanovení diagnózy CAS a jejího oetøení fyzostigminem. Je proto nutné, aby lékaøi urgentní medicíny navázali styk s nejbliím anesteziologickým oddìlením, které má zkuenosti s diagnózou a oetøováním CAS. Není pravda, jak uvádí uèebnice anesteziologie Larsena, e po anestéziích se vyskytuje CAS jen asi v 1 procentu. Celá kapitola o CAS v Larsenovì anesteziologické uèebnici je
velmi nejasná, jak jsem kritizoval v èasopise Anesteziologie a neodkladná péèe è. 6/2002. Svìdèí o tom, e autor nemìl sám zkuenost
s diagnózou CAS a nesledoval sympozia, která byla vìnována CAS
a jeho oetøení fyzostigminem. Podle tìchto jednání je tøeba poèítat
s výskytem po celkových anestéziích pøi nejmením v 10 procentech,
po místních anestéziích se sedací asi ve 3 procentech. Po propofolu
(i.v.anestézie) vyskytuje se euforie, která reaguje okamitì na fyzostigmin (je to tedy CAS), a ve 45 procentech.
Literatura:
B. Dworacek, J.Ruprecht: Physostigmine: short history and its impact on anasthesiology of present days.
V: The History of Anaesthesia, Eisevier 2002, Str.87  93
E. Harwack, L.Witkowski: Arbeiten aus dem laboratorium fur experimentelle Pharmacologie
Zu Strassburg, 12. Pharmacologische Untersuchungen uber das
Physostigmin und Calabarin.
Archiv fur Experiment. Pathol. Pharmacol. V.Bd (1876) 402  454.
L. Kleinwachter: Beobachtung uber die Wirkung des Calabarextracts
gegen Atropin-Vergiftung Berl.Klin.Wochenschr. 1 (38) (1864)
369  371.

Vybraná abstrakta – 13th World Congress
on Disaster and Emergency Medicine, Melbourne
6. – 10. 5. 2003
Ing. Vlasta Neklapilová, Informační středisko medicíny katastrof,
Úrazová nemocnice v Brně
Aitken P., Townsville Hospital, Australia:
A review of disaster preparednes of Australian Emergency Departments
(Pøehled o pøipravenosti urgentních pøíjmù v Austrálii na katastrofu)
Výzkum pøipravenosti urgentních pøíjmù pro dospìlé a pro dospìlé i dìti  dotazníky byly rozeslány 78 oddìlením, návratnost
78%. Dotazník hodnotil pøipravenost na katastrofu z mnoha hledisek  analýza rizik, plány pøipravenosti, vzdìlávání a cvièení personálu, vybavení, financování, dopad událostí ve svìtì, vlastní hodno-
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cení pøipravenosti. Zjitìny velké rozdíly  vìtinou jsou pøipraveny
plány, ale vzdìlávání a cvièení jsou zanedbávány. Nejlépe dopadlo
hodnocení v provinciích Victoria a New South Wales, významný
vliv na pøipravenost mìla olympiáda.
Bar-Dayan Y. et al., Ben Gurion University, Israel:
An earthqauke disaster in India: An overview of the Israeli Defence Forces field hospital in Bhuj  Jan 2001
(Zemìtøesení v Indii: Polní nemocnice Izraelské armády ve mìstì
Bhuj leden 2001)
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Zemìtøesení o síle 7,9 st. Richterovy stupnice, mnoho tisíc mrtvých
a pøes 10 tisíc poranìných. Znièená infrastruktura, vyslána zahranièní pomoc. Izraelská mise dorazila do mìsta Bhuj 5 dní po zemìtøesení (100 zdravotníkù a 80 èlenù dalího personálu). Polní nemocnice
fungovala jako klinika primární péèe i jako centrum, do kterého posílaly pacienty dalí mezinárodní týmy i místní nemocnice, pokud byly èásteènì v provozu. První dva týdny to byla jediná monost hospitalizace a fungující OP sál. V tomto období (den 5 a 19 po katastrofì) bylo oetøeno 1200 pacientù, 127 (10,6%) bylo hospitalizováno na
24 hod. a 1 týden, 54 pacientù bylo operováno a narodilo se 13 dìtí.
Unikátní kulturní prostøedí v Indii navodilo specifický vztah lékaøe
a pacienta. Indové mají na vechno dost èasu, jsou skromní a mají
magickou schopnost snáet utrpení a ztráty. Projevují velký soucit
a pomáhají si navzájem. Jako pacienti Indové nechtìli být hospitalizováni ani pøi velkých potíích a pøáli si jít domù i po infarktu myokardu èi s rozsáhlým infikovaným poranìním. Zaznamenali jsme
i pøípady tetanu, které na Západì ji jsou vzácné. Místní zdravotníci
i dobrovolníci pomáhali pøi oetøování a povzbuzování pacientù.
Manger A. et al., University Tübingen, SRN:
Decontamination of injured persons after chemical incidentsfundamentals and frontiers
(Dekontaminace poranìných po chemické havárii  principy
a meze)
Více ne osm let po sarinovém útoku v Tokiu je zde stále více otázek ne odpovìdí ve vìci øeení tìchto postiení u civilního obyvatelstva. Kromì problémù spojení a spolupráce záchranných sloek
pøedstavovaly v Tokiu velký problém nedostatky v poskytování urgentní lékaøské péèe, neexistující plán pro hromadný výskyt kontaminovaných postiených a selhání záchranných týmù z hlediska sebeochrany (chybìjící ochranné vybavení).
Díky grantu Národního fondu pro ochranu pøed katastrofou a civilní ochranu byl vytvoøen plán souèinnosti záchranné sluby a hasièù. Tyto sloky budou spolupracovat v dekontaminaèním prostoru. V naem plánu je definováno nutné osobní ochranné vybavení,
dalí potøebné vybavení a materiál a úplný výèet postupu pøi dekontaminaci pacienta. Vichni poranìní musí být zaregistrováni
a projít tøídìním, kde se zhodnotí jejich stav a stupeò chemického
postiení. Bìhem tohoto tøídìní je významné první oetøení pacienta jetì pøed dekontaminací. Toto oetøení (zajitìní základních ivotních funkcí, dekontaminace ran, podání antidot) budou provádìt
zvlátní týmy. Poté budou pacienti dekontaminováni vodou s ohledem na jejich zdravotní stav (chodící, na nosítkách). Za dekontaminaèní linií se o pacienty postará záchranná sluba.
Feigenberg Z. et al., Magen David Adom, Israel:
Pre-hospital management of 1392 victims of blast injuries
(Pøednemocnièní péèe o 1392 poranìných pøi explozích)
Od srpna 2001 do ledna 2003 oetøila izraelská záchranná sluba
Magen David Adom (MDA) 1392 poranìných pøi 22 teroristických
sebevraedných útocích pomocí výbunin (v prùmìru 63 poranìných pøi 1 útoku). 175 lidí zemøelo na místì (13%), 281 pøípadù bylo oznaèeno jako urgentní (21%).
Mechanismus úrazu  exploze znaèné síly. V autobusu 6 pøípadù
 mortalita 18%, uzavøený prostor 7  mortalita 14,3%, venku
9  mortalita 7,9%. Ve vìtinì pøípadù kovové pøedmìty vloené
do náloí (høebíky, rouby) znaènì zvýily závanost úrazù.
Nasazení MDA: prùmìrnì 42 vozidel pøi 1 incidentu, 116 èlenù
týmù. Dojezd prvního vozu na místo prùmìrnì za 4,6 min. Odvoz
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prvních poranìných prùmìrnì za 11,5 min., odvoz posledního urgentního pacienta prùmìrnì za 28,3 min.
Tøídìní: úroveò ALS (odborná lékaøská pomoc) 61,5%. 281 pøípadù celkem vytøídìno jako urgentní, z toho 32 (11,4%)  mrtvi pøi
pøíjezdu (D.O.A), 176 (62,5%) tìká poranìní (ISS nad 16),
73 (26,1%) støednì tìká poranìní..
ivot zachraòující postupy na místì byly provádìny v 68 pøípadech (32,7% z tìce poranìných)  intubace 48x, hrudní drená 7x,
zástava arteriálního krvácení 13x. Ve 45 pøípadech se podaøilo zajistit pøeití.
Transport do nemocnic: 116 urgentních pøípadù na úrovni ALS
(42%).
6 útokù se stalo v oblasti, kde nejsou trauma centra, 49 pacientù
bylo pøevezeno do nejbliích nemocnic (63% sekundárnì pøevezeno do trauma center).
16 útokù v regionech, kde je trauma centrum  celkem 127 tìce
poranìných, z toho 90 (71%) pøevezeno pøímo do TC, 37 do nejblií nemocnice (sekundární transport do TC ve 40%).
Závìr: Národní systém záchranné sluby oetøující roènì 50 tis.
pøípadù poranìní zvládá urgentní situace dobøe. Záchranná sluba je
vybavena 450 vozidly (100 na úrovni ALS), má 1200 zamìstnancù
a 7500 dobrovolných spolupracovníkù.
Gonèarov S., Centrum medicíny katastrof Zaèita´, Rusko:
Children´s field hospital  new model of organization of medical assistance to the children in extreme situations
(Dìtská polní nemocnice  nový model organizace lékaøské péèe
o dìti v mimoøádných situacích)
Po r.1995 byl zdravotnický systém v Èeèensku vìtinou znièen
a poskytoval pouze první nejzákladnìjí pomoc. Proto vznikla první dìtská polní nemocnice v regionu Gudermes. Sestávala z diagnostické èásti s RTG, ultrazvukem, endoskopy a laboratoøí, z operaèní èásti a oddìlení s 50 lùky, resuscitaèní odd. a ambulance. Nemocnice byla zásobována léèivy, mìla vlastní elektroagregát i zdroje kyslíku. Spojení bylo zajitìno satelitní anténou. Lékaøi mìli specializaci v oboru pediatrie, chirurgie, neurologie atd.
Za rok èinnosti (duben 2001duben 2002) bylo v nemocnici oetøeno 32 300 pacientù ambulantnì a 2 645 dìtí bylo hospitalizováno.
Bylo provedeno 2 054 operací, 339 dìtí bylo léèeno na resuscitaèním
odd. a 44 zemøelo. U 64 nejzávanìjích pøípadù byl postup konzultován telemostem s nejlepími klinikami v Moskvì a na severním
Kavkaze. 73 dìtí bylo pøevezeno do specializovaných nemocnic.
Závìr: Koncepce dìtské polní nemocnice je funkèní a mùe poskytovat odbornou lékaøskou pomoc dìtem za mimoøádných situací.
Cooper D., Monash University, Australia:
Planning for mass gatherings in a terrorist threat environment
(Pøíprava velkých shromádìní pøi ohroení terorismem)
Teroristický útok na Bali (øíjen 2002) zmìnil názor Austrálie
na její zdánlivé bezpeèí a izolovanost  pøes 80 Australanù bylo
zabito a více ne 100 poranìných bylo evakuováno do Austrálie.
V Sydney jsou èasto poøádány velké sportovní a kulturní akce
a kadoroènì i velké oslavy Nového roku s úèastí milionu osob.
Pro podobné akce je tøeba zajistit bezpeèný prùbìh a nenaruit je
pøitom, aby to úèastníky neodradilo. Je tøeba provést zodpovìdnou analýzu rizik a vyhodnotit také kapacity místního zdravotnictví (odhad prùbìhu oetøení 3000 poranìných v prvních 24 hodinách). Je kladen dùraz na fungující spojení a spolupráci úøadù, policie atd.
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Holst J, Kulling P, ministerstvo zdravotnictví, védsko:
B, C and NR programme of the Swedish Nationald Board
of Health and Welfare
(Program ABC ochrany védského ministerstva zdravotnictví
a soc.vìcí)
Na 12. kongresu WCDEM pøedvedlo védské MZ svùj program ochrany pøed biologickým, chemickým a radiaèním ohroením (ABC), od té doby byla uskuteènìna dalí zlepující opatøení v rámci pøipravenosti na tato ohroení. Nyní ji byly vytvoøeny skupiny zdravotnických expertù pro vechny tøi oblasti,
které lze pøivolat po 24 hod. dennì. Byly sestaveny manuály postupù, jak øeit tyto situace na místì incidentu. Plány pro vechny tøi ohroení byly zahrnuty do okresních havarijních plánù.
Vláda obhospodaøuje sklady léèiv, vakcín a dalího vybavení.
V zemi pracují centra pro výzkum a expertizy. V minulých dvou
letech bylo jak Centrum mikrobiologické pøipravenosti, tak
i Centrum nukleární medicíny pøi katastrofách vyuito pro konzultace. Souèástí Centra mikrobiologické pøipravenosti je i lùkové oddìlení pro vysoce infekèní pacienty, pøièem se poèítá
i s leteckým transportem tìchto pacientù. Na podzim 2002 bylo
vytvoøeno i centrum pro øeení chemických katastrof. Byly vytvoøeny monosti spolupráce s policií i tajnými slubami, aby
pøi analýze rizik a ohroení spolupracovali kompetentní odborníci.
Dekontaminace na místì havárie (katastrofy) je stále jetì problémem, který bude øeen ve spolupráci se slokami záchranného systému.
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Velmi dùleitá je mezinárodní spolupráce kvùli pøedávání informací, výmìnì zkueností a podpoøe z hlediska zdrojù.
Ohashi N., Tsukuba Medical Centre Hospital, Japonsko:
A preparedness against chemical disasters in Japan
(Pøipravenost na chemické katastrofy v Japonsku)
V Japonsku mají za posledních 10 let zkuenost s nìkolika závanými chemickými incidenty. Byly to sarinové útoky (Matsumoto
1994, Tokio 1995) a otrava arsenikem ve mìstì Wakayama v roce
1998. Tehdy neznámy útoèník namíchal arsenik do potravin bìhem
letního festivalu. Pøi otravì bylo 67 postiených, 4 osoby zemøely. Po
tìchto zkuenostech uskuteènilo ministerstvo práce a zdravotnictví
tato ochranná opatøení:
1. 50 jednotek intenzivní péèe a urgentní lékaøské péèe bylo vybaveno analytickými laboratorními pøístroji (HPLC, fluorescenèní RTG analyzátory).
2. Ve vech prefekturách bylo doplnìno vybavení osobními
ochrannými prostøedky a vybavení pro dekontaminaci.
3. Byla zlepena spolupráce úøadù a záchranných sloek podílejících se na øeení pøípadného ohroení zbranìmi hromadného nièení (ABC)  hasièi, policie, zdravotní úøady, správní úøady, nemocnice, toxikologická informaèní centra, pobøení hlídka a civilní ochrana).
4. Byl vytvoøen systém dokumentace pro kadou toxickou látku.
5. Pravidelnì jsou poøádány semináøe týkající se ABC zbraní a terorismu.

„Záchrana 2003“ – Martin, SR,
ve dnech 4. – 7. 9. 2003
MUDr. Dana Hlaváčková, ÚSZS Středočeského kraje – ZS Mělník
Odborné metodické zamìstnání slovenských posádek RLP s názvem Záchrana se kadoroènì koná ve Slovenské republice a poøadatelem akce bývá vítìz minulého roèníku. Záchrana 2003 se proto konala ve slovenském mìstì Martin, jeho ZZS loòský roèník v Koicích vyhrála. Jinak je celá odborná akce velice podobná metodickému zamìstnání posádek ZZS Rallye Rejvíz, která je
poøádána pod zátitou katedry UM a MK IPVZ v ÈR. Slovenská akce vak bohuel nemìla tak èetné zahranièní zastoupení, jako její èeská sestra, pøesto poskytla nìkolik dalích doprovodných akcí navíc. Z èeských posádek se soutìe zúèastnily ZZS Karlovy Vary,
Pardubice, Vykov, Jeseník a jako pozorovatel ÚSZS Støedoèeského kraje, ZS Jablonec nad Nisou a Brno venkov.
Poznatky z odborné konference  excerpta z nìkterých pøednáek:
imák: Záchranná sluba na rázcestí.
Konstatoval ve své pøednáce, e ustanovení oboru urgentní medicína na Slovensku v roce 2002 je jednoznaènì krokem vpøed, chybìjí vak právní normy, podle kterých je tato péèe zajiována. K tomu
se pøidává problematika budování IZS ve Slovenské republice.
Souèasný stav proto pøináí i spoustu otázek a alternativ:
 jak dál organizovat ZZS, kam a sahá celistvost urgentní medicíny
 budovat sí direktivnì nebo ji ponechat trhu
 otázka dalí garance státu
 otázka státních a privátních subjektù
 krajská koordinaèní støediska IZS  selhávají v praxi v krajích!!!
 redukovat zdravotnická operaèní støediska (dále jen ZOS)? Jaký je
pak vak minimální standard a oblast spádu pro tato integrovaná
ZOS?
 dalí financování PNP a jeho omezené monosti
 zaèlenìní ZZS pod resort MZ nebo MV?
 jak øeit smìs majetkovì právních subjektù poskytovatelù v PNP
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Dobiá: SWOT analýza v ZZS.
Silné stránky
 rovnost ancí
 rychlost a operativnost
 prokazatelná efektivita
 rychlá pozitivní zpìtná vazba
 dùvìra pacientù
 vzdìlávání (bakaláøské a pomaturitní studium v UM  v SR ji pøipravené)
Slabé stránky
 nedostateèné nebo ádné sledování výsledkù péèe PNP v NNP
 uspokojení z monopolu
 sklon k rutinì
 neatraktivnost vzdìlávání
 absence výzkumu
 nekvalitní vedení dokumentace
 nedostateènì zajitìná informatika a IT  zejména na dispeèinku
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 výchova pacienta na místì místo léèby nebo pøed léèbou
 nedostatek kmenových lékaøù
Pøíleitosti
 zvyování poètu klientù
 nemocnièní versus domácí léèba
 redukce lùkového fondu
 ovlivòování jiných specializací
 urgentní pøíjmy/oddìlení
Ohroení
 útlum financování
 kompetenèní spory
 nedostateèná legislativa
 sníení kvality
Kovalèík: Zabezpeèenie LSPP. Zkuenosti z Bratislavy a okolí.
 kadý 7.8. obèan vyhledá LSPP
 jak dál pohlíet na LSPP?
 jedná se o nadstandard ?
 je nutností pro imobilní obèany? Neregistrované obèany?
 je to doplnìk nebo náhrada ZZS? Záloha ZZS?
 má mít nepøetritou dostupnost? Mùe ji nahradit nemocnice
svými ambulancemi?
 co hodnotit jako zneuití LSPP ?
 jaké spektrum chorob je vùbec lékaø v LSPP ambulanci schopen
øeit ?
Z bloku soudnì lékaøské problematiky:
Tento blok odbornì zatítili pøednáející odborníci oboru soudního
lékaøství. Stalo se ji tradicí, e odborníci urgentní medicíny na Slovensku s tìmito medicínskými kapacitami úzce spolupracují a navazují na jejich zkuenosti s èinností lékaøù v terénu. V pøednákách byly opìt zmínìny chybné a správné postupy zejména pøi urèení èasu
úmrtí  nemusí být vdy urèeno pøesnì, staèí interval od  do, je to
vhodnìjí i pro pozdìjí soudní spory. Dále byly uvedeny konkrétní
pøípady následujících pochybení
 lajdácky odbytá prohlídka zemøelého
 chyby v administrativních úkonech
 neidentifikování nebo chybné identifikování mrtvého v úmrtním
listu
 nesprávný poèet listin
Zopakována byla definice causy mortis a monosti jejího urèení, èi
postup pøi rozpacích pøi urèování. Posluchaèi byli upozornìni na patné pouívání MKN, vdy je nutné do Listu o prohlídce zemøelého
uvádìt celý trojèíselný kód. Diskutovány byly také monosti lékaøe
ZZS pøi odesílání ostatkù na patologickou èi soudní pitvu. V této souvislosti bylo konstatováno, e smrt beze svìdkù není prvotní pøíèinou
úmrtí, avak musí být pøivolána policie, která rozhodne, zda bude vyádána soudní pitva. Pøednáející také dùraznì upozornili na nutnost
pøiloení doprovodné zprávy k pitvì podepsané ohledávajícím lékaøem. Na závìr byly diskutovány problémy z oblasti trestnì právního
postihu lékaøe ZZS, oblast morálnì etická (pozùstalí). Zajímavá byla
kazuistika trestního stíhání lékaøky ZZS, která poskytla KPR lege artis, pøesto byla díky monostem a situaci v právním systému SR postavena pøed soud. Pøípad doposud není uzavøen.
Faglic: Resuscitácia 2003 a èasná defibrilace.
Prezentovány výsledky zahranièních studií.
Pøeití pøi NZO
2%
chybí èasná defibrilace i KPR
8%
probìhla KPR, ale chybìla èasná defibrilace
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20 %

èasná KPR a èasná defibrilace poloautomatickým defibrilátorem (=APD)
30  40 %
èasná KPR a èasná defibrilace automatickým defibrilátorem (=AED)
Souèástí kongresu bylo také odborné zasedání sekce SZP, kde se
pøedevím øeily problémy kompetencí slovenských záchranáøù
v PNP a jejich vzdìlávání pre- a postgraduální.
Veèer probìhlo zasedání výboru slovenské odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof za úèasti èeského zástupce výboru ÈSUM ÈLS. Probìhla bilaterální výmìna zkueností a názorù
na souèasný stav a budoucí pojetí ZZS v obou zemích, zejména otázky legislativního prostøedí ve zdravotnictví, zkuenosti s IZS, vzdìlávacími systémy atp. Problematika v obou zemích je velice podobná svým spoleèensko ekonomickým rámcem, který není vdy v konsensu s názory odborníkù PNP prosazujícími smìrování èeské a slovenské urgentní medicíny a jejich poskytovatelù mezi vyspìlé evropské zdravotnické systémy.
Veèer dále probìhlo losování startovního poøadí a slavnostní sliby
posádek a rozhodèích.
V pátek 5.9.2003 dopoledne nejprve vypracovali soutìící v jednotlivých kategoriích (lékaø  SZP  øidiè RLP) odborný test, a poté
ji probìhlo veøejností i sdìlovacími prostøedky se zájmem sledované souèinnostní cvièení sloek IZS. Legenda hovoøila o teroristickém
útoku na zásobníky plynu s následným výbuchem, výronem plynu
a poranìním zasahujících hasièù a asi stovky cestujících v kolem projídìjícím vlaku, který zaèal hoøet. Dobøe pøipraveného cvièení se
úèastnili i vojáci civilní ochrany, která na Slovensku patøí k základním slokám IZS. Úkolem zdravotníkù bylo správnì vytøídit ranìné,
urèit poøadí odsunu, na shromaditi ranìných pak dalí oetøení poranìných a jejich odsun do nemocnic prostøedky ZZS. I pøes znaèné
zlepení kvality odborného provedení celého zásahu ve srovnání
s podobnými akcemi v minulosti, opìt se projevovaly chyby pøedevím v organizaci zdravotnické èásti zásahu, ale i patnì vytøídìní èi
pozdì odsunutí ranìní. Podobné praktické zkuenosti dokazují, jak
dùleité je cvièit podobné souèinnostní zásahy, a to nejenom kvùli
výuce a zkuenostem ze souèinnosti s dalími slokami IZS, ale pøedevím kvùli souèinnosti mezi jednotlivými ZZS na místì. V rámci
cvièení byly pouity jednotné identifikaèní karty postiených a vysílaèky, které poskytli organizátoøi. Je zøejmé, e pøi pouití tìchto pomùcek v jednotlivých záchranných slubách obvyklých, by úspìch
celé akce zdaleka nebyl tak pøesvìdèivý.
V noèních hodinách zaèaly starty dvou noèních etap, na které druhý den v 8 hodin ráno navázaly dvì etapy denní. Soutì se jela podle pøipravených itineráøù za platných dopravních pøedpisù a v aktuálním dopravním provozu. Jednotlivé úkoly byly umístìny do ulic
mìsta Martin, domácností obyvatel i do nádherné krajiny mezi Malou a Velkou Fatrou. Jako hlavní rozhodèí jsem mìla monost sledovat nìkolik posádek na jednotlivých úkolech a srovnat jejich výkon
se správným øeením pøipraveným organizátory. Z nejzajímavìjích úkolù mohu zmínit vyetøení a oetøení eny s laktaèní psychózou v noèním lese, havárii osobního vozidla se ètyømi postienými,
z toho tøemi bezvìdomými, kteøí nemìli ádné zjevné známky zranìní. Dùvodem byla ve vozidle nezajitìná tlaková bomba s unikajícím kyslièníkem uhlièitým, která zpùsobila intoxikaci posádky a následnou dopravní nehodu. Zajímavý byl také úkol s nìkolika podchlazenými osobami na poruené lanovce, inhalaèní popáleninové
trauma, intoxikace organofosfáty, dále úkol, který provìøil diferenciálnì diagnostické uvaování lékaøù u staré zmatené eny s povrchním poranìním tváøe, spinální poranìní horolezce ve skalách a koneènì zlatý høeb kadé podobné soutìe  provedení kompletní KPR
u pacienta v bezvìdomí s komorovou fibrilací. Na tomto úkolu byly
odborné výkony a postupy u jednotlivých posádek znaènì rozdílné
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a rozhodnì mne pøekvapilo, e aè mìly vechny posádky k dispozici
bifázický defibrilátor, jen s obtíemi jej nìkteøí záchranáøi umìli pouít a potøebovali nápovìdu od pøítomného odborníka. Z tohoto pohledu se jeví jako jednoznaènì uiteèné pravidelné kadoroèní vyhodnocování KPR v rámci Rallye Rejvíz, zachycení a vyhodnocení
trendù úspìnosti KPR pøi tomto metodickém zamìstnání, je dává
postupnì lepí výsledky pøi kadoroèním hodnocení. A v tomto
smyslu patøí proto velký dík MUDr. Milanì Pokorné ze ZS HMP,
která opakovanì jako rozhodèí hodnotí kvalitu KPR u posádek
na Rallye Rejvíz a má snahu vycházet z pøípadných nedostatkù, jejich øeení poté rozebírá se soutìícími a umí jejich novì nabyté
znalosti opìt provìøit v praxi na pøítím roèníku rallye. koda, e podobnì nemohou postupovat sloventí kolegové. Speciální úkol byl
pøipraven pro SZP  základní resuscitace u tonoucího dítìte. Vechny
úkoly byly pøipraveny na základì skuteèných zásahù ZS Martin a byly perfektnì pøipraveny pro soutìící posádky. Výkony figurantù i jejich maskérù byly neuvìøitelnì vìrohodné a výkony rozhodèích byly
naprosto objektivní a korektní. Souèástí rallye byla samozøejmì také
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jízda zruènosti, èi provedení výmìny pneumatiky øidièem RLP. Celé
metodické zamìstnání vyvrcholilo slavnostní jízdou kolony zásahových sanitních vozidel ulicemi mìsta Martin a okolními vesnicemi,
dále pak veèerním slavnostním vyhláením vítìze, jím se stala
ZS túrovo. Rovnì byl vyhláen nejlepí lékaø, nejlepí SZP a nejlepí øidiè. Celá akce probìhla za mimoøádného zájmu lokálních
i centrálních sdìlovacích prostøedkù a v závìru i za zájmu politikù.
V prùbìhu tøí dnù konání metodického zamìstnání byl i zájem o informace a názory èeských úèastníkù. Dotazy politikù i médií byly
smìrovány na srovnání systému zajitìní PNP v SR a ÈR, na úroveò
a kvalitu posádek ZZS SR a celé soutìe, na zkuenosti èeského IZS
v dobì povodní a na rozdíly financování PNP v SR a ÈR.
Nejenom obìtavé výkony organizátorù a soutìích, ale i krásná
krajina Turca a pøíjemné poèasí pøispìli k úspìnému prùbìhu Záchrany 2003, za co patøí dík pøedevím primáøce poøádající ZS
Martin MUDr. Annì Vargové a organizaèním nadencùm z øad jejích kolegù ze záchranné sluby, nemocnice i terénních lékaøù
v Martine.

Druhý středomořský kongres Urgentní medicíny
Sitges/Barcelona 13 – 17. 9. 2003
prim. MUDr. Milan Ticháček, ZZS Opava
Na organizaci kongresu se podílely tøi hlavní organizace: EUSEM (European Society for Emergency Medicine), AAEM
(American Academy of Emergency Medicine) a hostitelská Sociedad Espaòola de Medicine de Urgenciasy de Emergencias.
Poøadatelé vybrali pro konání kongresu hotel v blízkosti moøe,
take prostøedí bylo velmi pìkné. Kongresu se zúèastnilo více ne
1000 úèastníkù, sylabus obsahuje asi 1000 abstrakt, pøitom nìkterá
abstrakta se do sylabu nedávala. Bìhem vech dní probíhal soubìnì program v 5  7 místnostech, take øada zajímavých témat se pøekrývala a nebylo moné je vyslechnout.
Organizátoøi oslovili øadu národních odborných spoleèností, poádali o podporu akce a souèasnì nabídli oficiální prezentaci zemì. K akci se takto pøipojilo asi 30 zemí. Naí republiku oficiálnì reprezentovala Èeská spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof. Mimo
ni na kongresu za Èeskou republiku vystupovala skupina s názvem:
The Czech Academic Emergency Medicine Group (CzAEMG).
Bohuel, aè se podle názvu moná zabýváme blízkou problematikou, dozvìdìli jsme se o existenci této skupiny a v zahranièí a nebyli jsme schopni øíct o koho se jedná, koho reprezentuje, jaký má
program, kde byla zaloena, zda a jak existuje, atd. Kadopádnì se
nepodaøilo ani zpìtnì zjistit jakoukoliv aktivitu skupiny v rámci
Èeské republiky.
Souèástí podpory národních organizací byla mimo jiné i prezentace oboru ve vlastní zemi podle pøedem urèeného zadání tak, aby
pro posluchaèe byla monost srovnávat. Program se jmenoval: EM
System Around the World a bìhem tøí dní se vystøídalo asi 52 prezentací z rùzných zemí vech kontinentù.
Ve struènosti lze shrnout, e vzniká velký mezinárodní zájem, aby
tato odbornost byla základní a ne nástavbová a za samozøejmost se
povauje, e je vázána pøedevím na nemocnice a lùka. Tuto okolnost, imperativní potøebu oborového lùkového nemocnièního zaøízení si uvìdomujeme od zaèátku a je vyjádøena v koncepci oboru
zpracované pøed nìkolika lety výborem odborné spoleènosti.
Na kongresu bylo pøítomno 6 lékaøù z Èeské republiky a vichni
mìli aktivní úèast, tedy pøednáku, ústní poster, atd. Jmenovitì se
jednalo o kolegy Knora, Staòu, Mareèka, Pokorného ml., Pokornou
a Ticháèka.
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Z odborného hlediska probìhlo v souvislosti s kongresem nìkolik satelitních výukových, bohuel placených kurzù, napø.: ultrazvuk, trauma, neinvazivní ventilace, zajitìní dýchacích cest, chemický terorismus.
Ze zajímavých témat, která jsme staèili sledovat a z nich se èást
novinek objeví na 10. Dostálových dnech, se prezentovaly práce potvrzující, e pøehnané medikace v souvislosti s kardiopulmonální resuscitací nezlepuje pøeití nemocných, jen poèet ivì pøivezených
do nemocnice. Dokonce moná sniuje poèet pøeivích a proputìných. Údaje se týkaly amiodaronu, pufrù, dokonce i adrenalinu. Také hyperventilace bìhem KPR byla konstatována jako chyba jednoznaènì související se patným výsledkem KPR. Komplex pøednáek
byl nazván: Ménì je více.
Dalí okruh se vìnoval technice KPR s dùrazem na nepøíznivý
vliv umìlé ventilace na obìh bìhem KPR. Jednotlivé týmy pøehodnocují nutnost ventilace bìhem KPR, kdy pracují s pomìry komprese/ventilace 50:2 a dokonce 100:2. Výsledky, které ale nemají zatím formu standardu nebo doporuèeného postupu, vedly pøednáející k názoru, e 6  8 umìlých vdechù/ minutu bìhem KPR by bylo
pro obìh výhodnìjí a pravdìpodobnì dostaèuje.
Akcentace dùrazu kladeného na význam zevní masáe srdeèní,
kterou bylo mono pozorovat u v konsensu doporuèených postupù
v roce 2000, se prokazuje v øadì souvislostí. Prezentovaná práce
o úspìnosti KPR telefonem pod vedením pracovníka operaèního
støediska, který vede a øídí volajícího pøi provádìní oivovacích postupù, statisticky prokázala lepí výsledky tam, kde laik zachránce
byl veden jen k zevní srdeèní masái a nebyla mu komplikována situace výkladem o tom, jak má provádìt umìlý vdech. Pokud to laik
neumí, v této vypjaté situaci to nepochopí a jen ztrácí èas, který jinak mùe vìnovat snaze o zajitìní alespoò nìjaké cirkulace krve.
Tøetím okruhem prací kolegù z Norska bylo zdùraznìní pøíznivého vlivu hypotermie na úspìnost KPR. Prezentovali tøi velké skupiny resuscitovaných z rùzných území Norska, kde jednoznaènì
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nejlepí výsledky byly v lokalitì Stavangeru a bìhem vyhodnocování zjistili, e tito pacienti mìli nejnií tìlesnou teplotu pøi pøíjmu. Na pøíznivém vlivu hypotermie se shodovalo více pøednáejících s tím, e zatím nelze definovat jaká teplota má být dosaena,
jakým zpùsobem a na jak dlouhou dobu. Z hlediska ochrany mozku pacienta by to bylo pochopitelnì nejvýhodnìjí ji pøed zástavou obìhu.
Pøi sledování kasuistik, pouité diagnostické techniky a léèby pøedevím amerických kolegù je tøeba si uvìdomovat, e tyto údaje pocházejí vìtinou a z lùkového zaøízení, obvykle z Emergency. To
je zpùsobeno tím, e do terénu vyjídìjí výhradnì paramedici s konkrétními pravomocemi a pracující podle nauèených postupù a diagnostika a léèba pak probíhá pøedevím a na Emergency
Department nemocnice. Nìkdy je pak obtíné bez kontaktu autora
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upøesnit si význam pøednáeného jako v pøípadì prezentace kolegù
z Utahu, kdy prezentovali Národní registr provedených intubací,
který sleduje poèet, úspìnost, komplikace, pouití a nepouití farmak pøi tracheální intubaci, atd. A v osobní debatì jsme se dozvìdìli, e údaje jsou z Emergency Department a nevztahují se k pøednemocnièní péèi.
Kvalita jednotlivých vystoupení byla z hlediska odborného pøínosu rozdílná. Úèast na takovémto mezinárodním setkání je nutností.
Jednací øeèí je angliètina. Je tøeba konstatovat vynikající jazykovou
vybavenost vìtiny zahranièních úèastníkù, z nich mnozí zjevnì
absolvovali studijní pobyty v anglicky mluvících zemích. Výborná
znalost jazyka a schopnost publikovat v angliètinì jsou podmínkou
jak pro odbornou diskusi, tak pro zaøazení se do svìtových odborných spoleèností.

9. výroční konference
Společnosti popáleninové medicíny
MUDr. Renata Tůmová
Ve dnech 15  17. 9. 2003 probìhla 9. výroèní konference spoleènosti popáleninové medicíny u pøíleitosti 50. výroèí zaloení
popáleninového centra 3. LF UK a FN KV v Praze.
V úvodních pøednákách pøipomnìla prof. MUDr. Königová
a MUDr. Bro léèbu popálenin v 1. polovinì 20. století (pùsobivé
byly ukázky starých chorobopisù), zaloení 1. popáleninového centra v Praze v r.1953, organizaci péèe o popálené, vznik dalích center a rozvoj péèe o popálené jako multidisciplinárního oboru.
Autoøi z Ústavu soudního lékaøství 3. LF UK prezentovali 50 let
spolupráce s klinikou popálenin sdìlením zamìøeným na mechanismus vzniku, rozsah, komplikace a pøíèiny vzniku u popálenin.
O nezbytné spolupráci anesteziologù, zavedení nových postupù,
farmak pro inhalaèní a intravenózní anestezii i analgezii, resuscitaèní péèe, nových ventilaèních programech hovoøili ve svých pøednákách MUDr. turma a prof. Pachl.
Zajímavé bylo i sdìlení MUDr. Vránkové z ústavu mikrobiologie
FN KV o bakteriologických kontrolách popálených ploch, o semikvantitativní otiskové metodì.
Dalí blok byl zamìøen na epidemiologii a léèbu popálenin
u dìtí. (Varující je vzestup opaøení dìtí do 1 roku vìku.) Sdìlení
lékaøù z Brazílie mapovala tamní pøíèiny popálenin a výsledky
léèby.

Dalí obtíe popálených nastínily pøíspìvky Dr. Masselise, Bláhy,
prof. Königové, Dr. Kempného o psychologické péèi, zapojení rodiny, rehabilitaci, rekonstrukèních výkonech a prevenci vývoje hypertrofických jizev u popálených. Následovala sdìlení z oblasti inhalaèních traumat, koních transplantátù, výivy popálených i pøíspìvky sester o oetøovatelské péèi. Jeliko termické trauma je spojeno s oblastmi váleèných konfliktù a katastrofami, pojednával závìreèný blok o tìchto problémech. Pøíspìvky Dr. Kleina, Dr. Hoka
a Èápa o zahranièních misích AÈR vèetnì kazuistik, prof. Pokorného o vztahu urgentní a popáleninové medicíny, Dr. torka o bezpeènostním systému ÈR a medicínì katastrof, Dr. Dvoøákové o práci koní banky.
Popáleninové trauma je pro pacienta velmi závané, protoe zasahuje do jeho fyzických schopností, psychiky, sebevìdomí, a znaènì mìní jeho vztahy k okolí.
Dva dny perfektnì pøipravených a kvalitnì organizovaných pøednáek a pøíspìvkù ukázaly, kolik problémù je tøeba u popáleninového traumatu øeit, jak velké mnoství oborù se podílí, se stále rostoucí kvalitou, na zmírnìní následkù termického traumatu pro pacienta. A koneènì pøedvedly, jak velkých úspìchù dosáhla èeská popáleninová medicína v posledních 50 letech v oblasti péèe o popálené pacienty a zlepení kvality jejich ivota.

Vztah mezi urgentní a popáleninovou medicínou
Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.,
katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
Kolébkou urgentní medicíny je v zahranièí i u nás obor anesteziologie a resuscitace. Od sedmdesátých let minulého století zabezpeèoval organizaènì i odbornì Rychlou zdravotnickou pomoc, pøedchùdkyni soudobé Zdravotnické záchranné sluby (ZZS). Anesteziologové jsou optimálnì pøipraveni na poskytování kvalifikované péèe pøi stavech vzniklých následkem oslabení nebo selhávání základních ivotních funkcí z jakékoliv pøíèiny.
V prvních fázích postiení pomáhají tìce popáleným následovnì:
Problematika tìkého popáleninového úrazu staví pøed anesteziolon poskytováním úèinné a bezpeèné analgezie,
gy ojedinìlé problémy:
n léèením popáleninového oku,
1/ Pøednì zpùsob zabezpeèení prùchodnosti dýchacích cest pøi open vedením anestézie pøi chirurgickém oetøování popálených na operaèních výkonech na oblièeji. Po skonèení 1. svìtové války vyøeraèním sále.
il tento závaný problém úspìnì britský anesteziolog Ivan MaPo celých 50 let existence specializované péèe o tìce popálené
gill. Zavedl dnes bìné tracheální rourky, jimi prochází vdech
u nás se soubìnì od nejskromnìjích zaèátkù vyvíjela té anestezii výdech, vypracoval techniku endotracheální intubace nosem poologie a resuscitace.
slepu a zdokonalil nástroje a postupy pro laryngoskopii a endotra-
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cheání intubaci za kontroly zrakem, co mìlo obrovský význam
pro vojáky postiené za války popálením oblièeje po zasaení plamenomety, aby mohli být operování v celkové anestézii,
2/ Vypracování èasné protiokové terapie, která umoòuje pøeití
tìce popálených a odùvodnìní nezbytnosti jejího zahájení ji
v pøednemocnièní etapì.
3/ Vypracování postupù resuscitaèní a intenzivní péèe uplatòovaných na specializovaných pracovitích nemocnièní neodkladné péèe pro popálené
Urgentní medicína je u nás nástavbovým lékaøským oborem teprve pátým rokem. Nyní má 239 odborníkù, z toho 12 ze SR. Pøeváná vìtina odborníkù pracuje v ZZS, pøípadnì v nemocnicích
na oddìleních urgentního pøíjmu, která jsou postupnì budována.
Nárùst jejich poètu se oèekává v dalím období transformace zdravotnictví. Oddìlení urgentního pøíjmu je nejvhodnìjím pracovitìm pro
zajiování plynulého pøechodu tìce ranìných a nemocných z pøednemocnièní do nemocnièní neodkladné péèe specializovaného druhu.
Èím je obor urgentní medicína prospìný tìce popáleným ?
Urgentní medicína v ZZS navazuje na poskytnutí první pomoci
popáleným odbornou pøednemocnièní neodkladnou péèí. Je mezièlánkem mezi laickou první pomocí na místì postiení a specializovanou péèí v popáleninových centrech.
Pøínosem urgentní medicíny základního významu pro osud tìce
popálených je zvýení odborné úrovnì pomoci poskytované pracovníky ZZS na místì postiení brzo po úrazu. Na místo úrazu vyjídìjí stále èastìji ve výjezdových skupinách RLP odborní lékaøi
oboru urgentní medicína. Jejich nejbliími pomocníky jsou zdravotniètí záchranáøi.
Pokud byla postieným poskytnuta laická první pomoc, navazují
èlenové výjezdové skupiny RLP na ni. Nezøídka vak jsou prvními,
kteøí poskytování pomoci zahajují. Díky organizaci, modernímu vybavení ZZS a kvalifikaci mohou nejèastìji pøijídìt na místo nehody
do 15 minut od tísòové výzvy a provádìt na místì postiení výkony
odborné pøednemocnièní neodkladné péèe, zejména:
l instrumentální zajitìní prùchodnosti dýchacích cest endotracheální intubací nebo, v pøípadì nezbytí, koniotomií,
l zajitìní úèinného dýchání pacienta oxygenoterapií a umìlou plicní ventilací,
n rychlé zajitìní vstupu do krevního øeèitì, nejèastìji nabodnutím
jedné nebo více periferních il. Nelze-li zjednat vstup do periferní
íly punkcí, má lékaø ZZS k dispozici soupravu B.I.G. pro rychlý
vstup do kostní døenì, aby mohla být zahájena resuscitace krevního obìhu pøevodem infúzních roztokù krystaloidních nebo koloidních co nejdøíve po úraze a aby byla umonìna úèinná aplikace naléhavì indikovaných léèiv, pøedevím analgetik, kortikosteroidù,
protiokovì a protiedémovì úèinných farmak,
l chlazení a septické krytí pokozených míst,
n provedení uvolòujících náøezù kùe na krku pøi cirkulárním hlubokém postiení kùe k zabránìní intrakraniální hemostázy
Soudobé zpùsoby spojení linkovými a mobilními telefony umoòují pøi tísòovém volání obèanùm vyrozumìt operátorky Zdravotnického operaèního støediska (ZOS) o výskytu poranìní a potøebì
pomoci velice rychle po nehodì. Moderní vybavení ZOS umoòuje neprodlenì reagovat na tísòové volání a optimálnì vyuívat technických prostøedkù pro poskytnutí rychlé a kvalitní pøednemocnièní neodkladné péèe pøi jednotlivém i pøi hromadném výskytu popálených. Pokrytí celého státního území mobilními prostøedky záchranné sluby, pozemními a leteckými, dovolují, aby tìce popá-
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lený pacient kdekoliv na území republiky byl v co nejkratí dobì
pøevzat do odborné zdravotní péèe ji na místì postiení pracovníky ZZS a dopraven pøímo na místo definitivní specializované pomoci  tedy do jednoho ze tøí center pro popáleniny (Praha, Brno,
Ostrava).
V minulých 50 letech zajiovala Záchranná sluba podle svých
moností rychlou dopravu tìce popálených a jiných tìce ranìných
a závanì nemocných z místa postiení do nejblií nemocnice. Vybavení tehdejích sanitních vozidel umoòovalo toliko pøevoz a oetøení nebo sledování stavu pacienta jen minimálnì. Lékaøi ZZS mohli na jeho stav toliko dohlíet. Pro práci v pøednemocnièní etapì nebyli koleni a postaèovala jim základní odbornost v jakémkoliv oboru. Proto se od nich oèekávalo toliko poskytnutí první pomoci.
Pro tento systém se dnes pouívá anglický termín: scoop and
run (nalo a spìnì odvez).
V roce 1974 vydalo ministerstvo zdravotnictví 4 metodická opatøení základního významu, která byla východiskem pro pøebudování zdravotnictví podle zásad diferencované péèe a pro budování
sluby Rychlé zdravotnické pomoci  pøevánì pøi ARO. Ve výjezdových skupinách RZP vyjídìli k tìkým pøípadùm anesteziologové. Zaèala realizace zásady: stay and play (zdr se na místì
a oetøuj). Tato zmìna pøinesla výraznì lepí výsledky péèe o postiené v tìkém stavu. Záchranná sluba se stává vysunutou rukou
nemocnice. Lékaø vyjídí za pacientem k poskytnutí èasné lékaøské
pomoci.
Materiální vybavení sanitních vozù a vrtulníkù bylo postupnì
zdokonalováno na moderní úroveò, která umoòuje oetøení tìce
popálených na místì prostøedky oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice.
Dolo ke zøízení odbornosti zdravotnický záchranáø pro støedokoláky od roku 1995 a ke zøízení nástavbového lékaøského oboru
urgentní medicína od roku 1999.
Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví organizuje a realizuje od roku
1994 vzdìlávací kurzy metodika a nácvik neodkladné resuscitace
pro vechny lékaøe a  základy urgentní medicíny pro lékaøe pracující v ZZS, kteøí pøi práci ve vlastním oboru se hlásí ke spolupráci do støedisek ZZS, aby byli pøipraveni na náhlé stavy ohroující ivot, se kterými se ve vlastním oboru nesetkávají. Od podzimu 2001
katedra organizuje a realizuje pro lékaøe vech oborù pøed atestací
1.stupnì povinné kurzy Lékaøská první pomoc a pro zdravotnické
pracovníky-vysokokoláky nelékaøe povinné kurzy Neodkladná
první pomoc.
Od zøízení nástavbového oboru urgentní medicína poøádá katedra
kadoroènì specializaèní kurzy pro uchazeèe o dosaení odbornosti. Je tøeba dodat, e toliko v tomto lékaøském oboru jsou obsaeny
kapitoly z medicíny katastrof, které pøipravují lékaøe na organizování a øízení záchranné akce pøi hromadném výskytu ranìných.
V roce 1992 vyla Vyhláka MZ ÈR O Zdravotnické záchranné
slubì. Od té doby vznikají okresní a územní støediska ZZS oddìlenì od nemocnic jako samostatné právní subjekty. Mají moderní
autopark a logistickou základnu, podmínky pro rychlou organizaci
záchranné akce pøi jednotlivém a hromadném výskytu postiených,
moderní Zdravotnické operaèní støedisko, vazbu na Leteckou záchrannou slubu a vlastní personál, vèetnì lékaøù. Dodnes je ZZS
takto organizována v 75% bývalých okresù.
Dosaená úroveò zajiování vysoké úrovnì poskytování pomoci
v pøednemocnièní etapì je v souladu se soudobou úrovní zdravotnictví a s technickou úrovní ve spoleènosti.
Spolupráce oborù anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína s popáleninovou medicínou je tìsná a prospìná.

43

