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Ú V O D N Í

S L O V O

Slovo „terorismus“, s přívlastky i bez nich, a mnohá další související slova se skloňují
ve všech pádech. V přenesené realitě obrazových zpravodajství médií máme hmatatelné
výsledky teroristických aktů v přímém přenosu. Do života nám proniká pojem, který se dříve
zdál být jen ideologickou frází bez obsahu a hlavně bez vazby na normální život.

Nicméně New York, Madrid, Beslan a další útoky sice s menším počtem obětí, avšak s o nic
méně bolestným dopadem, nutí každého přehodnocovat vnímání reality. Svět se najednou zdá
být velmi, velmi naruby a není divu, že v něm leckdo ztrácí orientaci a tím více propadá děsu.
Jakou jinou emocí se dá reagovat na to, co se začalo odehrávat 1. září letošního roku v do té
doby zcela neznámé škole kdesi v ruském Beslanu... Už jen držení dětí jako rukojmí bylo výjimečně zrůdné, a to, co nastalo pak, je opravdu tak nepochopitelné, vždy děti vždy a ve všech
kulturách byly nedotknutelnými bytostmi. Když jsem slyšela na relaci BBC o zvratu v situaci, která pak vedla k masakru, přiznám se, že jsem po letech málem brečela, a v průběhu následujícího týdne, s upřesňováním zpráv a s podrobnějšími informacemi, ještě několikrát. Kdyby mi někdo před lety řekl, že budu s lítostí a soucitem vnímat to, co se bude odehrávat kdesi v Rusku,
měla bych ho za šíleného – ve vnímání mé generace byli TRusáci] vždy nejhorší nepřátelé. Také
by nás před 11. zářím před 3 lety nenapadlo, jak zranitelné jsou Spojené státy s celou svou ekonomickou mocí a vyspělými technologiemi nebo jakým způsobem dokáže hrozba barbarské
popravy rukojmí měnit politiku států.

Na jedné straně se civilizace dobírá stále širšího pojetí lidských práv pro stále širší skupiny (národnostní i jiným způsobem definované), zahrnuje do svých myšlenkových schémat i ohleduplnost k jiným tvorům i k přírodě jako celku, a na straně druhé vyplouvá středověká krutost bez hranic, avšak velmi účinně podporovaná právě oněmi vyspělými technologiemi včetně komunikačních, a včetně brilantního využívání médií. Tuto ambivalenci budeme muset chtě nechtě
pojmout do přístupu k dnešní realitě. Vzhledem k tomu, co děláme, se musíme naučit střízlivě vyhodnocovat rizika a smířit se s trvalou adaptací na nové jevy, s nekončícím přehodnocováním
zaběhnutých mechanismů (z nichž nejodolnější jsou ty myšlenkové). A ve zcela konkrétní rovině
musíme začít brát (a tvořit) traumaplány a krizové plány ne jako cár papíru, ale jako logicky svázaný postup, který nám usnadní jednat v situaci, o které si přejeme, aby nenastala.

Za redakci Vás zdraví
Jana Šeblová
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O cestì k oboru urgentní medicína
Jiøí Pokorný

Abstrakt
Autor pøedkládá vývoj lékaøství a veøejného zdravotnictví v 2.polovinì dvacátého století smìøující k budování neodkladné péèe pøednemocnièní a nemocnièní ve vazbì na rozvoj oboru anesteziologie a resuscitace ve svìtì i u nás. Poèínaje rokem 1974 dolo k pøestavbì èeskoslovenského zdravotnictví podle zásad diferencované péèe v nemocnicích i v pøednemocnièní etapì. Do zaèátku 90.let byla Rychlá zdravotnická pomoc budována jako souèást anesteziologicko-resuscitaèních oddìlení, od roku 1992 vznikají støediska Zdravotnické záchranné sluby (ZZS) jako samostatné právní subjekty.
Lékaøi zaøazení do ZZS pracovali bez oborové zátity a jejich práce nebyla uznávána ádným klinickým oborem jako odborná prùprava. To mìlo negativní vliv na úroveò jejich práce. Obor urgentní medicína umoòuje odborné vzdìlání nejen lékaøùm, poskytujícím odbornou pøednemocnièní neodkladnou péèi, ale té pracovníkùm na oddìleních urgentního pøíjmu nemocnic. V zahranièí i u nás dolo po zøízení oboru urgentní medicína ke zøetelnému zvýení odborné úrovnì péèe ve prospìch osob bezprostøednì ohroených na ivotì náhlým oslabením nebo selháním základních ivotních funkcí a ve prospìch postiených náhlým onemocnìním nebo úrazem.
Klíèová slova: neodkladná péèe pøednemocnièní a nemocnièní  anesteziologie a resuscitace  urgentní medicína  postgraduální vzdìlávání

Abstract
The author is submitting the development of medicine and public health system in the second half of 20th century tending to the raise of prehospital as
well inhospital Immediate Care in relation to the development of anaesthesiology and resuscitation worldwide and in the Czech Republic. Since 1974,
in the Czech Republic the health system has been reconstructed according to the principles od differenciated care in hospitals as well as prehospitally.
Till the beginnig of 1990ties, the Rapid Medical Service was built up as part of Departements of Anaesthesiology and Resuscitation. After 1992,
Centers for Emergency Medical Service (EMS) are buit up as independent legal subjects. Physicians of the EMS had to work without professional
background and their job was not acknowledged as professional training by any clinical specialization. This has proved to have negative influence on
the professional level of their working acitivities. The specialization Emergency Medicine offers professional education not only to EMS physicians
but also to physicians on Emergency Departements in hospitals. Abroad as well as in this country, thanks to the specialization Emergency Medicine,
professional level of the care for persons immediatly endangered on life through sudden insufficiency or failure of vital functions and for persons with
acute illness or injury has distinctly raised.
Key words: Prehospital and Inhospital Immediate Care  Anaesthesiology and Resuscitation  Emergency Medicine  postgraduate education

Urgentní medicína je relativnì mladým lékaøským oborem.
Její zaèátky se datují od sedmdesátých let v USA. V Evropì
dochází k zøizování UM jako oboru od 80. let.
Podle americké literatury je vznik oboru urgentní medicína
(Emergency Medicine) odpovìdí na tøi skuteènosti:
1/ na narùstající potøebu zøídit zdravotnickou záchrannou
slubu v reakci na poadavky obyvatel,
2/ na zmìny struktury nemocnic a nové metody léèebné péèe a
3/ na vývoj zdravotnické technologie: dostupnost rychlé diagnózy a správné terapie.
(Schwartz, G.R., 1978)1.
Vypracování metodiky kardiopulmo-cerebrální resuscitace
(neodkladné resuscitace  NR) v roce 1961, pouitelné i v rámci
první pomoci, bylo významným podnìtem ke vzniku nároku na
utváøení systému pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP), která by zajistila dostupnost kvalifikované pomoci za dobu co nejkratí  protoe vznikla reálná monost záchrany mnoha osob
bezprostøednì ohroených na ivotì selháváním dýchání a krevního obìhu, akutním infarktem myokardu, náhlou zástavou srdeèní, okem, náhle vzniklým bezvìdomím, duením, køeèemi,
úrazem apod.
Poskytování lékaøské péèe zpùsobem, kdy praktický lékaø je
zván ke svému nemocnému v kteroukoliv denní a noèní dobu
a podle své úvahy a svých moností pøijde nebo nepøijde ji
nestaèí. Rovnì nestaèí, e vozidla døívìjí Záchranné sluby
fungovala toliko jako dopravní prostøedky. Vezla postieného
bez oetøení za lékaøem do zdravotnického zaøízení.
4

Zaèátkem sedmdesátých let dolo v USA k vytváøení nemocnièních zdravotnických pracovi pro poskytování pomoci pøi akutním onemocnìní nebo úrazu. Na tato pracovitì
zprvu pøicházeli pracovat praktiètí lékaøi. Zprvu nebyly poadovány kontroly znalostí a dovedností nad rámec udìlené základní licence. Monost práce èásteèným úvazkem byla zajímavá pro nìkteré lékaøe jako dalí zdroj pøíjmu1.
Úroveò poskytované péèe byla velice variabilní, protoe
souvisela s odborností, úrovní výcviku a zkuenostmi jednotlivých lékaøù. S rozvojem nejdøíve emergency rooms  pøíjmových pokojù  a pozdìji Emergency Departments  oddìlení urgentního pøíjmu  dolo v americkém zdravotnictví
k hlubokým zmìnám. Odborný profil rodinného lékaøe a lékaøe primární péèe nebyl tehdy definován. Více lékaøù smìøovalo k definovaným specializacím (Spiro 1975) a praktikù
ubývalo. V té dobì byly bìné extrémnì dlouhé pracovní doby pro vìtinu lékaøù, které mìly za následek sniování úrovnì poskytované péèe. Vznik oddìlení urgentního pøíjmu s 24
hodinovým smìnným provozem znamenal zlepení jak provozních podmínek pro pracovníky, tak i úrovnì poskytované
péèe. Tento vývoj slouil zájmùm nemocných i lékaøù. Lékaøi
spádové oblasti  praktici i specialisté  oceòovali, e personálnì dobøe vybavené oddìlení urgentního pøíjmu jim poskytuje více èasu na odpoèinek. Èasným problémem oddìlení urgentního pøíjmu se stal velký pøíliv nemocných s postiením
nikoliv akutním, kteøí se doadovali rychlého a bezplatného
poskytnutí zdravotní péèe. Lékaøi oddìlení urgentního pøíjmu
byli pøetìováni nezávanými pøípady a obèasný výskyt nemocných a ranìných v tìkém stavu byl pro nì problémem.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004
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Variabilita pøípadù vedla k potøebì zlepovat pøipravenost lékaøù oddìlení urgentního pøíjmu na akutní onemocnìní a úrazy.Vývoj si vynutil v roce 1972 definování oboru urgentní
medicína. Lékaø urgentní medicíny byl tehdy definován jako
lékaø, který se specializuje na okamité rozpoznání, na akutní patofyziologii postiení a na poskytnutí péèe, dále na výuku a na výzkum vech orgánových systémù nemocných, kteøí
hledají urgentní péèi 1.
Námitka uvádìná proti odbornosti urgentní medicína: lékaø
na oddìlení urgentního pøíjmu pøichází do styku s akutními
stavy náleejícími do rùzných klinických oborù, ve kterých by
mìl být vzdìlán úplnì. Nicménì, jádrem urgentní medicíny
jsou dovednosti týkající se èasného stanovení diagnózy z dostupných pøíznakù a zahájení správného léèení pacienta vèetnì resuscitace, které jiné lékaøské obory a podobory nepoadují. Dále, toliko oddìlení urgentního pøíjmu je s to zajistit neprodlenì odbornou lékaøskou pomoc, vèetnì spolupráce konziliáøù. Druhou námitkou byl ohled na rodinné lékaøe a na jejich úkoly v péèi o náhlá onemocnìní. V øídce osídlených oblastech oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice umoòuje postieným kdykoliv poskytnutí péèe, i kdy jejich onemocnìní
není ivot ohroující. Teprve v roce 1976 byly v USA vydány
první standardy pro lékaøe na oddìleních urgentního pøíjmu.
Tlak na vznik oboru urgentní medicína byl dùsledkem vytváøení oddìlení urgentního pøíjmu. Pro zajitìní jejich provozu
byla dùleitá skuteènost, e lékaøi tohoto oddìlení nemají
svou praxi se svými pacienty, ale slouí vem potøebným, kteøí se dostaví nebo jsou dovezeni1.
V Èeskoslovensku vznikly podmínky pro budování pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP) v roce 1974 po vydání
metodických opatøení (MO) MZ ÈSR è.33 a 34 a v souvislosti se zavedením zásad diferencované péèe (MO MZ ÈSR
è.32) a s vydáním koncepce oboru anesteziologie a resuscitace (MO MZ ÈSR è.35).
Obor anesteziologie a resuscitace (AR) podle koncepce poskytuje:
● anesteziologickou péèi
● resuscitaèní péèi  na lùkových èástech ARO
● analgosedaci
● pøednemocnièní neodkladnou péèi  zøizování stanic Rychlé
zdravotnické pomoci (RZP)
Citované úkoly tvoøí ètyøi sloupy oboru anesteziologie a resuscitace. Anesteziolog je optimálnì pøipraven na ivot zachraòující výkony nezbytné pro poskytování PNP, pro odborné vedení anestézií ve vech operaèních oborech, pro poskytování resuscitaèní péèe a pro tiení nesnesitelných bolestí. Po
øadu let toto uspoøádání vyhovovalo3,4,6.
Lékaøi Zdravotnické záchranné sluby (ZZS) se setkávali
a stále setkávají s potøebou poskytovat neodkladnou resuscitaci pøiblinì v 3  5% výjezdù. V jejich kadodenní praxi významnì pøevaují jiné diagnózy jako dùvod pro výjezd a poskytování PNP. Na mnohé z nich anesteziolog není pøipravován vzdìlávacím programem svého oboru. Jsou to napø. extramurální porod, akutní stavy v gynekologii a porodnictví,
neklidný schizofrenik, pokus o sebevradu, dìtské akutní stavy, akutní infekèní onemocnìní, maligní srdeèní dysrytmie,
narkoman v krizi. Anesteziolog není pøipravován znát organizaci a provoz stanice zdravotnické záchranné sluby, není pøiURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004
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pravován na hromadný výskyt postiených následkem hromadných netìstí a katastrof a na organizování a øízení záchranných akcí 3,4.
Uvedená problematika je obsaena ve vzdìlávacím programu nástavbového oboru urgentní medicína (UM). Potøeba
zøízení oboru urgentní medicína se stala aktuální po vydání
vyhláky MZ ÈR è.494/1992 Sb. o zdravotnické záchranné
slubì.. Ke zøízení nástavbového oboru UM dal souhlas ministr zdravotnictví dne 1.10.1998 s platností od 1.1.1999.
Vývoj od anesteziologie a resuscitace k urgentní medicínì
v postgraduálním vzdìlávání lékaøù od zaèátku 50. let v Èeskoslovensku a po roce 1992 v Èeské republice je uveden
tab. è. 1.
Od Anesteziologie a resuscitace
k Urgentní medicínì
v postgraduálním vzdìlávání lékaøù
1952  anesteziologie nástavbovým oborem
základní obory: interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, pediatrie
1962  ILF  zøízena subkatedra anesteziologie pøi katedøe
chirurgie
1971  anesteziologie a resuscitace základním dvoustupòovým oborem
1973  ILF  zøízena katedra anesteziologie a resuscitace
1992  ILF  zøízeno výukové pracovitì pøednemocnièní
neodkladné péèe a medicíny katastrof
1997  IPVZ  zøízena subkatedra pøednemocnièní neodkladné péèe a medicíny katastrof
pøi katedøe anesteziologie a resuscitace
1998  urgentní medicína nástavbovým oborem
základní obory: anesteziologie a resuscitace, interna, chirurgie, pediatrie, veobecné lékaøství
1999  IPVZ  zøízena subkatedra urgentní medicíny a medicíny katastrof
pøi katedøe anesteziologie a resuscitace
2000  IPVZ  zøízena katedra urgentní medicíny a medicíny
katastrof
Tabulka è.1
V zahranièí vznikal obor urgentní medicína jako nezbytný pro lékaøe pracující na oddìleních urgentního pøíjmu
(OUP). Bylo tomu tak v zemích, kde nemohlo být poèítáno s lékaøi do PNP a do práce v ZZS  v USA, v Kanadì,
ve Velké Británii1. Oddìlení urgentního pøíjmu u nás jsou
realizována a v posledním desetiletí. Jejich vzniku dlouho
bránil pavilonový zpùsob budování naich nemocnic zdìdìný ji od XIX.století v zájmu ochrany nemocných pøed
íøením infekèních onemocnìní. Dùsledkem tohoto stavu je
nezbytnost rozváet nemocné podle rozhodnutí lékaøe ZZS
a do jednotlivých pavilonù podle umístìní pracovitì
vhodného pro dováeného akutnì postieného nemocného
nebo ranìného, kde èasto nejsou pøíznivé podmínky pro
plynulé pøevzetí nemocného v tìkém stavu.
Závaným problémem souèasných záchranných slueb
v celém svìtì je zajitìní plynulého pøechodu neodkladné
péèe o závanì postieného z pøednemocnièní do nemocnièní etapy neodkladné péèe. Na oddìlení urgentního pøíjmu je nepøetritá pøipravenost pro pøijetí nemocného, pro
5
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poskytnutí nemocnièní neodkladné péèe navazující bez
ztráty èasu na pøednemocnièní neodkladnou péèi zahájenou v terénu. Dále je na OUP zajitìno neodkladné pøesné
vyetøení laboratorními a zobrazovacími metodami a pohotovì jsou dostupná konsilia oborových specialistù.
Soustøedìní potøebného materiálnì-technického vybavení
a odborného personálu na jedno pracovitì v nemocnici,
k nìmu pøiléhají pracovitì návazné neodkladné péèe:
lùková èást ARO, oborové JIP, pohotovostní operaèní sál
a porodní sál zvyuje významnì úèinnost poskytované péèe a nutnì vede ke sníení mortality postiených a ke sníení nákladù na vybavení a provoz nemocnice.
Na oddìlení urgentního pøíjmu pøicházejí nemocní
s akutním postiením jakéhokoliv druhu, nemocní vech
vìkových skupin od nejmladích dìtí po seniory. Lékaø
oboru urgentní medicína musí být schopen rozpoznat podle klinických pøíznakù povahu postiení a rozhodnout
o dalím pro nemocného optimálním léèebném postupu6.
Z uvedeného vyplývá potøeba budování oddìlení urgentního pøíjmu v nemocnicích. Jsou hlavní kolicí základnou
pro lékaøe UM. Dalí nutné zkuenosti a dovednosti získávají na stáemi na ARO, na oborových JIP, pøedevím koronárním JIP s angioplastickým provozem, na traumatologickém centru, na pediatrické JIP a na porodním sále.
Zaøazení oboru urgentní medicína do soustavy neodkladné
péèe je uvedeno na tabulce è.2 3,6:
Neodkladná péèe
Intenzivní medicína = Intenzivní a resuscitaèní péèe
Etapy
Pøednemocnièní
Laická první pomoc  ÈK
Odborná pøednemocnièní
neodkladná péèe  ZZS
Nemocnièní 
Oddìlení urgentního pøíjmu
ARO
Oborová JIP
Operaèní sál
Porodní sál

Indikace
- bezprostøední ohroení
ivota
- ostatní neodkladné
stavy

Poèet postiených
●

jednotlivci

hromadný výskyt
- omezený
- rozsáhlý
●

KATASTROFA

URGENTNÍ
MEDICÍNA

MEDICÍNA
KATASTROF

Tabulka è. 2
V zahranièí mnohá oddìlení urgentního pøíjmu plní úkoly naí Lékaøské sluby první pomoci. Ta je v souèasné dobì v transformaci. Nìkteré návrhy poèítají do budoucna ze
zaèlenìním návtìvní sluby lékaøù a LSPP do ZZS6.
Urgentní medicína se stala v ÈR nástavbovým oborem díky rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 1.10.1998
s platností od 1.1.1999. A dosud dosáhlo odbornosti v urgentní medicínì 255 lékaøek a lékaøù, mezi nimi 12 kolegyò a kolegù ze Slovenské republiky.
Vývoj neodkladné péèe v evropských státech v uplynulých dvou dekádách vedl k formování národních odborných spoleèností pro urgentní medicínu. V roce 1994 byla
zaloena Evropská spoleènost pro urgentní medicínu
(European Society for Emergency Medicine  EuSEM),
která vydává vlastní odborný èasopis European Journal
for Emergency Medicine.
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V roce 1998 uveøejnila EuSEM Manifest pro urgentní medicínu v Evropì2.
Manifest vyhlauje
urgentní medicínu za specializaci,
● právo kadého èlovìka na kvalifikovanou a vèasnou pomoc pøi jakémkoliv náhlém onemocnìní nebo úrazu,
● potøebu specifického kolení lékaøù povìøených poskytováním pøimìøené péèe.
Manifest se stal milníkem, který vzbudil v Evropì povìdomí o urgentní medicínì.
●

V roce 2002 vydala Evropská spoleènost pro urgentní
medicínu oborový rámcový vzdìlávací program5. V roce
vstupu Èeské republiky do Evropské unie byl vydán zákon
è.95/2004 Sb., který upravuje podmínky pro získávání
a uznávání zpùsobilosti a specializované zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaøe, zubního lékaøe a farmaceuta, který vyaduje inovaci vzdìlávacích programù ve
vech lékaøských oborech.. Vzdìlávací program pro obor
urgentní medicína byl novelizován a upraven té s pøihlédnutím k citovanému evropskému dokumentu.

Závìr
Urgentní medicína se vyvinula jako specializace následkem významných evoluèních zmìn v medicínì a s ohledem
na hluboké zmìny ve spoleènosti. Zmìny v technologickém vývoji dosáhly takového rozsahu, e oddìlení urgentního pøíjmu mùe nabídnout a poskytnout nemocným a poranìným speciální výhody. Lékaøi urgentní medicíny, kteøí
pracují v ZZS, vyvíjejí nové testy a stimulují klinický výzkum, který upøesní èasnou diagnostiku. U nás jetì potrvá
nìjaký èas, ne lékaøi urgentní medicíny obdrí samostatná
pracovitì v nemocnicích a na lékaøských fakultách, jako
je tomu napø. ji nìkolik let v sousedním Polsku. Jestlie
odborníci oboru urgentní medicína dokáí, e mohou zlepit úroveò poèáteèní fáze neodkladné péèe o nemocné
a jestlie poskytnou hodnotné výsledky z výzkumu, na jeho základì budou dosahovat vìdeckých a pedagogických
hodností, bude obor bezpeènì ustaven. Nelze zastavit vývoj, jeho èas pøiel.
Literatura:
1/ Schwartz, Safar, Stone, Storey,Wagner: Principles and
Practice of EMERGENCY MEDICINE B. Saunders
Comp., 1978
2/ Manifesto for Emergency Medicine in Europe. Eur.J.Emerg.Med. 1998, 5:389-390
3/ J.Pokorný: Vývoj smìrem k urgentní medicínì. Sborník
prací ze Symposia o urgentní medicínì, Praha 21.3.1999
4/ J.Pokorný: Urgentní medicína a vojenské zdravotnictví
 Voj.zdrav.listy 67, è.6, 179-181,1999
5/ EUSEM Core curriculum for Emergency Medicine. Eur.J.Emerg.Med. 2002, 9::308-314
6/ J.Pokorný a spol.: Urgentní medicína.  Galén Praha
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Rizika

vyplývající z charakteru prùmyslu, uskladnìní a zneuití
toxických a radioaktivních látek, opatøení zdravotnického
systému
Josef torek

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha,
Oblastní støedisko ZS Pøíbram, ÚSZS Støedoèeského kraje
Hazardous Material  HAZMAT
Svìt dospìl pøed poznání, e i malá skupinka odborníkù je
schopna sehnat úvodní suroviny a vyrobit materiál  patøící
do skupiny vysoce nebezpeèných látek  HAZMAT
(Hazardous Material)  a e právì malé skupiny  buòky
 unikají informaèním systémùm a síti výzvìdných slueb,
stejnì tak monitorovacím systémùm státù.
Reálné nebezpeèí zneuití B-agens akcelerovalo vývoj
a pøípravu systémù detekce a identifikace jednotlivých patogenù, tvorbu integrovaných systémù odezvy a scénáøe moné odpovìdi (rùzné typy plánù, zejména tzv. krizových).
Zdravotnické systémy se dopracovávají k pochopení, e
hlavními medicínskými obory, které ve spolupráci s nezdravotnickými záchrannými slubami, uplatòují pøi zvládání katastrofických dopadù HAZMATu na populaci, jsou:
Epidemiologie
Hygiena
Intenzivní medicína
Toxikologie
Urgentní medicína
vyzbrojené nejnovìjími poznatky a poadavky medicíny katastrof:
● pøipravenost,
● secvièenost,
● znalost klinických pøíznakù, patofyziologie
● terapie.
Hlavní tématika, která tvoøí vrchol støechy problematiky, je
pro nasazení do prostoru a rozvinutí adekvátní péèe zvládání
zásad a pravidel:
dekontaminace
ochrana personálu
triage
Ostatní postupy jsou modifikací péèe o akutní stavy  traumatologie, intoxikace, epidemiologie, popáleninová medicína, psychologie a psychiatrie apod.
Z hlediska nezbytnosti, tj. aby nevznikla zbyteèná èasová
prodleva, je rozhodující zvládnutí postupù základní a rozíøené resuscitace v zónì kontaminace  TOXALS.
Jedná se o TOXI  specifikaci ABC systému:
A: zásadnì platí pravidlo jedná se o riziko pro záchranáøe
B: zásadnì se vyhýbáme auskultaci fonendoskopem  zraková kontrola
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C: zpravidla vyaduje stavìní krvácení a øeení akutních dysrytmií
D: reim dekontaminace a disability (postiení pohyblivosti)
E: Evakuace (evacuation)
 primárnì ze zóny kontaminace do zóny dekontaminace
 se zøetelem na bezpeènost záchranáøù,
 sekundárnì ze zóny dekontaminace do zóny èisté k pøípravì na transport.

Hromadná netìstí v prùmyslu
Ze statistik vech velkých prùmyslových havárií jsou definovány dva základní druhy prùmyslových hromadných
netìstí:

Akutní hromadná netìstí v prùmyslu
Je charakterizováno toxickým pùsobením témìø na vechny tìlesné systémy jedovatou látkou, která proniká do organismu rùznými cestami  vzduch, potrava, voda, a tak dochází ke kontaminaènímu efektu, jeho následek na zdraví je odvislý od chemického sloení jedovaté látky.
Rizika prùmyslu jednoznaènì odhalily dvì katastrofy
20. století:
1. Bhópál v Indii  1984  520 000 osob postiených metylizokyanátem, kyanovodíkem a dalími látkami pro výrobu pesticidù.
Ve formì smrtícího mraku uniklo 40 tun metylizokyanátu
dne 3. prosince 1984 pìt minut po pùlnoci z tanku è.610, který se pøehøál a vybuchl, protoe v rámci úsporných opatøení
byla vypnuta chladící jednotka (úspora 40 USD /den), a zasáhly spící mìsto. Nikdo nebyl varován, protoe poplané sirény byly vypnuty!
Pøiblinì 2 500 lidí zemøelo ihned ve spánku nebo bìhem
nìkolika málo hodin, dalích 8 000 bìhem následujících tøí
dnù. V ulicích mìsta se potácely tisíce lidí s poleptanýma oèima a plícemi a hledali pomoc.
Pøeívající osoby trpí dodnes v dùsledku rapidního poklesu imunity na zánìtlivá onemocnìní dýchacích cest a jejich
komplikace a je reálné riziko následkù na následující generaci. Tito lidé se svým psychickým traumatem byli ponechání
napospas svému osudu s trvalým postiením zdraví.
Odbìry vzorkù v chemièce jetì v roce 1999 prokazují kontaminaci chemièky a jejího okolí toxickými látkami  rtu
a chlórorganické látky  v pùdì a ve vodì milionkrát pøekra-
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èují limity WHO, voda ze studní v okolí uívaná lidmi páchne jako øedidlo.

(Prototyp ekologické katastrofy s pøímým dopadem na zdravotní stav
populace ijící v postieném území. Pøechod aktuální katastrofy v katastrofu chronickou, s dalekosáhlými dopady na její likvidaci a odstranìní následkù, zejména na zdraví populaèního celku.)

Chronické hromadné netìstí
v prùmyslu
Je charakterizováno plíivým vývojem klinických obrazù
systémového postiení, ale kontaminaèní efekt jedovaté látky
není zøejmý na první pohled; proto následky na zdraví se vyznaèují typickou chronicitou:
2. Minamata  Japonsko 1956  první nemocný s neurologickými potíemi, hodnocenými jako následek infekce.
Poèet nemocných vak narùstal a trvalo 3 roky, ne se zaèalo uvaovat o otravì rtutí ze zátoky, kam byl vypoutìn
odpad z blízké továrny.
V roce 1960 byla identifikována ve vodì zátoky organická
rtu, v roce 1963 vláda oznaèila továrnu za moný zdroj a pøíèinu onemocnìní  intoxikace rtutí, ale a do roku 1968 pokraèoval spor o zdroj otravy, kdy se podaøilo prokázat, e rtu
pochází z výrobny acetaldehydu dané továrny.
Výsledek: 50 000 obìtí, na konci 20.století jetì v léèení
více jak 2 000 osob, v 28 pøípadech potvrzeno kongenitální pokození v podobì cerebrální paralýzy.
(viz: ÈR roku 2003  Spolana NERATOVICE a pøítomnost PCB
po povodních na postieném území .)

Ji v roce 1991 upozornila WHO na existenci miliónù tzv.
èasovaných chemických bomb po celém svìtì ve formì
SKLÁDEK ODPADU (chemického a radioaktivního),
charakterizovaných:
a) nedokonalostí skládek
b) neexistencí technologie recyklace
Riziko skládek je tak urèováno nebezpeèím úniku skladované látky.
Èernobyl na Ukrajinì  1986  výbuch vodíku znièil 1 ze
4 jaderných reaktorù, roztavily se tyèe palivových èlánkù a radioaktivní záøení zaèalo volnì unikat do prostoru s kontaminací okolí krátce po pùlnoci dne 26. dubna 1986. Jaderná katastrofa si bezprostøednì vyádala podle sovìtských úøadù 32
ivotù, ale záchranáøi a obyvatelstvo v okolí byli vystaveni
dlouhodobému úèinku záøení; v okruhu 30-ti km kolem reaktoru se ocitlo rázem na 135 000 lidí ve stavu bezprostøedního
ohroení ivota!
V koneèném dùsledku byla zamoøena plocha kolem
2 000 km2, poèty zemøelých na následky ozáøení dosáhly
v prùbìhu 5-ti let po havárii 7 000 osob a genetická postiení postihnou nìkolik generací.
Jen na dìtské populaci je pøedpoklad, e postihla kolem
90 000 dìtí, z toho je kadé 5. nemocné. V celém bývalém
SSSR je dnes pøiblinì 800 000 dìtí ohroených leukémií;
navíc se pøíznaky moného ozáøení (títná láza) zaèínají objevovat i ve vzdálenìjích místech  Polsko!
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Chemické postiení
Prùbìh postiení organismu chemickými prostøedky sleduje nìkolik základních stádií, která mají své medicínské zákonitosti:
Stadium sekund

první známky intoxikací

období poskytování první
pomoci, vèetnì snahy opustit
zamoøený prostor, strach,
panika, chaos

Stadium minut

rozvoj pøíznakù intoxikace

tìké, støední a lehké otravy
období mobilizace
záchranných sloek
a zahajování neodkladných
výkonù, vèetnì resuscitace

Stadium hodin

plný rozvoj intoxikací

období ivot zachraòujících
výkonù

Stadium prvního dne

obraz kritických stavù

období péèe o kritické stavy, ménì
kritické stavy, rané komplikace
a následky poranìní,

Stadium druhého dne

nástup pozdních pøíznakù
po uplynutí latence a rozvoj
klinických stavù

období identifikace následkù
intoxikace v oblasti veøejného zdraví
a øeení problémù s tím spojených

Taktika zvládání respektuje charakteristiku HAVÁRIE a je
soustøedìna na úzký koridor vyvádìní postiených osob
z prostoru nejvyího zamoøení pøes meziprostor dekontaminace do bezpeèného prostoru, kde je zahájena zdravotnická
pomoc a prvotní péèe, provede se roztøídìní a uskuteèòuje se
zdravotnický transport (zajitìný i nezajitìný) do cílových
míst (cílová zdravotnická zaøízení) v závislosti na závanosti
stavu postieného; a to procesem tøídìní za vyuití metodiky
START.
Základním poadavkem na TRIAGE je bezpodmíneèné odmoøování  v rozsahu hygienicko  epidemiologické oèisty
 pøi respektování priority resuscitace a výkonù ivot zachraòujících, kam patøí i podávání antidot (viz pøíloha).
Vekerá pøijímaná opatøení ZZS (zdravotnickými záchrannými systémy) jsou tedy odvozována od zákonitostí chemické havárie obecnì a moného zdroje  místnì pøísluného
 konkrétnì, pøi respektování pravidel a zásad havarijní pøipravenosti (místnì pøísluného teritoria a resortu jako celku).
Na prvním místì je transport postiených osob z RED zóny do zóny BLUE, na místo odmoøení v reimu hygienickoepidemiologické oèisty:
Pøevaující smìr vìtru
RED ZONE horká
zóna  smrtící zóna  zóna
s nejvyím zamoøením

CHEMIÈKA

VLZ

BLUE ZONE teplá
zóna  zraòující zóna 
zóna dekontamitace

odmoøování

resuscitace

GREEN ZONE studená
zóna  èistá zóna

transport

(Obdoba mechanismu pøechodu akutní katastrofy v katastrofu
chronickou ).
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úplné vysvleèení  obuv, aty, prádlo atd.,
oèista v závislosti na chemické látce
m intenzivní vyplachování oèí
m intenzivní vyplachování úst

Hned následuje záchrana ivota a zdraví prostøednictvím stabilizace stavu:
● resuscitace a stabilizující výkony ivot zachraòující
A navazuje zajitìný transport do cílového zdravotnického
zaøízení:
● transportní zaøazení
Vzhledem ke skuteènosti, e jde o proces hygienicko-epidemiologické oèisty, je tento reim práce v pùsobnosti  výhradní  zdravotnických pracovníkù. Ti musejí pracovat
v ochranném odìvu  obuvi  maskách; doporuèení je na
3 páry rukavic, které postupnì v prùbìhu oèisty svlékají.
Základem je metodika TOXALS  viz výe. DEKONTAMINACE se dotýká nejen obìtí, ale i personálu a techniky.
(Popis modelu ideálního, realita si bude vynucovat mnohdy resuscitaci jetì pøed dekontaminací, i dekontaminaèních míst nemusí
být dostatek v dané situaci).

Poznámka:
Japonské zkuenosti za posledních 10 let (sarin  Matsumoto
1994, Tokio 1995, arsenik  Wakayama 1998) vedly ministerstvo práce a zdravotnictví k pøijetí opatøení:
n 50 jednotek intenzivní péèe a urgentní péèe vybaveno analytickými laboratorními pøístroji (HPLC, fluorescenèní rtg.
analyzátory),
n ve vech prefekturách probìhlo vybavení osobními ochrannými prostøedky a prostøedky na dekontaminaci,
n prohloubila se spolupráce místních úøadù a záchranných
sloek,
n vytvoøena byla dokumentace pro kadou toxickou látku,
n nastolen pravidelný cyklus semináøù na téma ABC prostøedkù, zbraní a terorismus
(Ojashi,N., Tsukuba Medical Centre Hospital Japonsko: Pøipravenost na chemické katastrofy v Japonsku. Abstrakta
13. World Congress on Disaster and Emergency Medicínì,
Melbourne, 6.  10. 5. 2003).
(ABC  Atomové,Bilologické, Chemické; dnes fenomén CRBNE
 Chemické, Radiaèní,Biologické,Nukleární a Explozivní prostøedky masivního nièení).

Distribuèní schéma CHEM postiených
 poznatky pro ZZS a NEM:
Výbìr nemocnic je klíèovým momentem práce ZZS, vycházející s plánovací úvahy v rámci traumatologického plánu, kde
jsou vybírána lùková zaøízení podle platného kritéria
 druh, rozsah a místo poskytování zdravotní péèe  na cílové
zdravotnické zaøízení, tj. zaøízení schopné zvládat daný druh
postiení v komplexu slueb a kompletu postupù a výkonù.
Jde o závìr odsunového ramena z místa havárie a o výstavbu plynulého pøechodu PNP do NNP (i pøi absenci urgentních
pøíjmù). Právì proto je výbìr odborné zpùsobilosti nemocniURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004

ce klíèovým momentem plánovaných opatøení; o kterých ale
nemocnice musí být informována pøedem v rámci plánování,
aby byla schopna se pøipravit.
Nemocnice ve svém algoritmu èinnosti navazuje na tøídìní
z PRE-HOSPITAL linie a ihned vyèleòuje lehce postiené
osoby, které buï pøevádí do péèe praktických lékaøù (pokud
odklon tìchto stavù neprobìhl pøímo z místa havárie) nebo do
pøíjmu nemocnice na odpovídající oddìlení; stejnì tak zemøelí jsou pøímo pøedávány pohøební slubì (uloení do márnic).
Jde o tzv. TRI-MODULÁRNÍ TØÍDÌNÍ NEMOCNICÍ s cílem rychle vyhledat postiené ve skupinách:
m lehké otravy (LP  lehký stupeò postiení)
m støední otravy (SP  støední stupeò postiení)
m tìké otravy (TP  tìký stupeò postiení)
m dìti
m kombinace s poranìním
LP = silnì heterogenní skupina tvoøená napø. pøedávkovanými antidoty, traumata èi psychická reakce. Spoleèným a klíèovým znakem je SCHOPNOST CHODIT!! Zpracovat takovou skupinu postiených je nutno TÝMEM SPECIALISTÙ NEMOCNICE v ambulantním reimu a s pøedáním na
lùkové oddìlení podle pøevaujícího typu poruchy zdraví.
DÌTI = vìková skupina do 10 let v plné kompetenci PEDIATRIE
intubované na dìtské ARO/ JIP nebo i na ARO/
JIP pro dospìlé pod vedením pediatra a doplnìný TÝMEM
PSYCHOLOGÙ ke zvládnutí emocionálních traumat.
SP = skupina postiení s poruchou dýchání, ale se schopností dýchat bez asistence, co si vyaduje NEAMBULANTNÍ PÉÈI; dále sem patøí dyspnoe, inkontinence moèi a stolice, poruchy vidìní, pøedávkování atropinem s komatem a halucinacemi, co si vyaduje ASISTOVANÉ DÝCHÁNÍ
TP = skupina postiených bez spontánního dýchání a s potøebou INTUBACE a DÝCHACÍCH PØÍSTROJÙ.
ANTIDOTA  i.v. cestou, popø. i.t., i.m., i.o.,

Speciální zdravotní péèe o osoby
ozáøení radioaktivním záøením
(§ 46 zákona è.18/1997 Sb.,
ve znìní zákona è.13/2002Sb)

Základ tvoøí systém Støedisek speciální ZP
(seznam støedisek schválený MZ ÈR dne 25.2.2002)
FN Hradec Králové  oddìlení klinické hematologie
II. interní kliniky
● FNKV Praha 10
● VFN Praha 2
● FTNsP Praha 4
●

Systém je napojen na SÚJB (Státní úøad pro jadernou
bezpeènost) a jeho regionální centra, SÚRO (Správa úloi radioaktivního odpadu) a SÚJCHBO (Státní úøad pro
jadernou, chemickou a biologickou ochranu).
Klíèovou v systému je pùsobnost FN Hradec Králové:
Pøíjem a léèba ozáøených osob dávkou > 1 Gy,
Metodické pracovitì pro problematiku péèe o ozáøené a kontaminované
9
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Konzultaèní pracovitì pro ostatní zdravotnická pracovitì a jiné subjekty
Støedisko se aktivuje na základì poadavku pøísluného zaøízení  JEZ (JETE  jaderná elektrárna Temelín), JEDU  jaderná elektrárna Dukovany) a slubu konající lékaø aktivuje
pracovitì (plán svolání) a postupnì se roziøuje kapacita
péèe o ozáøené:
1. OHIP  oddìlení hematologické intenzivní péèe.
2. JIP  uvolòované pøekladem na standardní interní kliniku.
3. Interní klinika jako celek.
4. Klinická onkologie (integrovaná klinika onkologie) = speciální radiohygienický reim pro kontaminované osoby
5. Klinika onkologie jako celek
 základem specializované péèe je poadavek DEKONTAMINACE na místì nehody;
 pøi pøíjmu v nemocnici stavy bezprostøedního ohroení
ivota (poruchy ivotních funkcí) øeit záchranným
systémem nemocnice v reimu urgentní medicíny (UM)
v prostoru urgentního pøíjmu (UP) v pravomoci pøijímajícího lékaøe, který urgentnì svolává konziliáøe pro odbornou a specializovanou lékaøskou péèi z pracovi
v non-stop provozu;
 ve standardním nemocnièním reimu tyto SBO øeit
z hlediska zajitìní stabilizace ivotních funkcí a umonìní dekontaminace;
 ostatní stavy ozáøení v reimu vyetøení, dosimetrie, laboratoø apod., pøi respektování zásady tøídìní = triage
s urèením místa poskytování zdravotní péèe:
 a) do 1 Gy = ambulantní péèe
 b) nad 1 Gy = hospitalizace na standardním oddìlení
s reimem volné izolace;
 c) nad 2 Gy = hospitalizace na OHIP;
 d) ozáøení a kontaminovaní = IKO
Vedoucí metodou práce zdravotnického zaøízení je tak monitoring vèasných známek známých stupòù akutní nemoci
z ozáøení; a jejich dynamika urèuje terapeutické postupy a na
hranici pøesunu do péèe Kliniky nemocí z povolání VFN
Praha 2.

Hazmat objekt
Za stávající míry rizika a zátìe ivotního prostøedí prùmyslem je klíèovým místem a také poèátkem záchranného
øetìzce stav pøipravenosti kadého jednotlivce, a v rámci rodiny, práce, zájmu, obce, firmy, podniku apod., ve
smyslu umìt si poradit v èase bezprostøednì nasedajícím
na událost, která vede k pøímému ohroení ivota a zdraví, navozuje chaos a nepøehlednost v situaci a znemoòuje uplatnìní standardních postupù k poskytnutí pomoci.
Jde o reálné naplnìní Zásad poskytování první pomoci ze
strany obèana a o splnìní oèekávání ze strany lékaøù v rozsahu Lékaøské první pomoci a to do doby pøíchodu organizované pomoci reprezentované systémem Zdravotnické záchranné
sluby, popø. silami Integrovaného záchranné systému pøísluného teritoria (viz platné Standardy první pomoci, ÈÈK
Praha 2002, Lékaøská první pomoc, Galén 2003).
K tomu vemu slouí takové nástroje jako je Zákoník práce a jeho poadavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi
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práci (zásadnì smìrem k èinnostem, které jsou na pracovitích provádìny a na které je vyadováno zvládnutí první pomoci, ale také zásady poární ochrany, vèetnì pravidel evakuace pøi poáru a poskytnutí první pomoci postieným) jako
projev odpovìdnosti a pøipravenosti zamìstnavatele.
Ne formální podpis pod prohláení o prokolení, ale skuteèné zvládnutí návykù chování jsou zárukou efektivní ochrany a moné záchrany ivota nebo zdraví.
V tomto smìru je zde zásadní role Závodní preventivní
péèe v plném slova smyslu § 18a) zákona 20/66 Sb., o péèi
o zdraví lidu, v platném znìní, který stanovuje:
Závodní preventivní péèe zabezpeèuje ve spolupráci se
zamìstnavatelem prevenci, vèetnì ochrany, zdraví zamìstnancù pøed nemocemi z povolání a jinými pokozeními zdraví z práce a prevenci úrazù.
Je v zájmu zamìstnavatele, ale i v pùsobnosti závodního
péèe, analyzovat moná rizika nemocí a úrazù, vèetnì tìch rizik, která vyplývají z návazných opatøení jako jsou poární
pøedpisy, havarijní pøedpisy apod., ústící do tvorby havarijního plánu objektu.
Na uvedené spektrum rizik je pak pøed závodní péèí úkol
umìt vypracovat Postupy poskytování první pomoci, které
vytváøí zdravotnický základ havarijního plánu v té èásti, která øeí vnitøní problematiku objektu do okamiku nutnosti pøizvat ke zvládnutí situace pomoc z venku, kterou pro zdravotnictví reprezentuje Zdravotnická záchranná sluba jako nositel odborné pøednemocnièní neodkladné péèe.
Ale i v tomto pøípadì je støedem zájmu záchranných slueb
ta skupina postiených, která vyaduje neodkladnou péèi, a na
starosti objektu a jeho systému zùstává péèe o tu skupinu postiených, která vyaduje oetøení v rozsahu první lékaøské
pomoci bez nutnosti okamitého transportu na lùková zaøízení.
Stává se i v objektovém systému metodikou práce zásada
tøídìní  START  snadné tøídìní a rychlá terapie, která
umoòuje snadné roztøídìní vìtího poètu postiených osob
podle závanosti stavu, a tím je urychlena i usnadnìna èinnost záchranných sloek. V principu jde o to, e i objekt se
dopracovává k výstavbì záchranného øetìzce se vemi
pravidly a zásadami od místa výskytu postiení osob, pøes
místa soustøedìní postiených a k místu naloení na odpovídající transportní prostøedek zdravotnického systému
k odsunu do cílového zdravotnického zaøízení, spolu s bází
zdravotnické pomoci pro netransportovatelné osoby, a to
pod zásadou øízení prvku havarijní nebo krizové pøipravenosti objektu (havarijní komise objektu, popø. krizový
táb objektu), kde svou odbornou úlohu sehrává i povìøený
lékaø.
K tomuto úèelu vyuívají povìøení § 35a) cit. zákona a to ve
smyslu:
Zaøízení závodní preventivní péèe provádìjí odbornou poradní èinnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální
pohody zamìstnancù, pravidelnì kontrolují pracovitì podnikù, zjiují vliv práce a pracovních podmínek na èlovìka pøi
práci, vykonávají preventivní lékaøské prohlídky zamìstnancù, spolupracují s pøísluným orgánem a zaøízením ochrany
veøejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchovì v oblasti ochrany a podpory zdraví.
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zvyujícím se nebezpeèím importu nebezpeèné nákazy nasmìrovaly pozornost i zdravotnických systémù na reálné nebezpeèí vysoce virulentních nákaz, vèetnì bioterorismu.

Pøíloha: CHEM
Prostor výskytu
chemické kodliviny
a obìti zasaení
Bezpeènostní
hranice

Zdravotnická
základna

Prostor vyvedených osob s první pomocí (PPP)

Orientaèní tøídìní  START 

TRIAGE
vedoucí
tøídící lékaø

Detekce stavù se ivotem
nesluèitelných  IV.  stavy
bez spontánních vitálních
funkcí po dobu delí ne
15 minut a stavy
neresuscitovatelné

Detekce stavù bezprostøedního
ohroení ivota ABC (Safar)
masivní krvácení a páteøe  I.
 okamitá pomoc a péèe na místì

Detekce stavù
ménì významných  mimo ABC
bezvìdomí  II.  vèasná pomoc
do 2 hodin

Detekce stavù poranìní
s normálními fyziologickými
pochody  III.  odloitelná
pomoc nad 2 hodiny
IV.

III.

II.

I.

Dekontaminace postiených
 hygienicko-epidemiologická oèista

TRANSPORT NA CÍLOVÉ MÍSTO  I., II., III., IV.

Biologické postiení
Do 11.9.2001 byl bioterorismus zvaován toliko jako teoretická monost, a to z toho dùvodu, e biologické zbranì se
pouívaly ve velice omezené míøe a jetì s pøedpokladem, e
v budoucnosti zøejmì pouity nebudou (viz Úmluva o zákazu
biologických (bakteriologických) a toxinových zbraní, sledována v naem právním øádì zákonem è. 281/2002 Sb. a vyhlákou è. 474/2002 Sb.).
Útok na WTC v NY vak ukázal, e svìt se dostal na poèátku 21.století do zcela nové situace, kdy sice nehrozí celosvìtový váleèný konflikt, ale terorismus dosáhl takového
stupnì nebezpeènosti, e se posunul na první místo bezpeènostních rizik, a vechny národy jsou nuceny se reálnou
hrozbou pouití nejen biologických, ale i chemických, radiaèních a explozivních prostøedkù urychlenì a vánì zabývat.
Dùvod: Terorismus prokázal, e nemá naprosto ádné morální zábrany a je schopen obìtovat nejen tisíce cizích ivotù,
ale v zájmu svých ideálù a své ideologie s potìením obìtuje
i ivoty svých pøísluníkù. Toto poznání v rámci rozíøení antraxu vedlo k celosvìtové hysterii a strachu. V souèasné dobì
terorismu nejde o vyhlazení obyvatelstva celého svìta, ale
pøedevím o vyvolání atmosféry rozsáhlé a intenzivní paniky
a strachu, zpùsobení znaèných hospodáøských ztrát a odklonìní pozornosti bezpeènostních systémù.
K tomuto úèelu slouí i taktika diversních akcí a lokálního
pouití a zpùsob disperzního rozíøení biologického agens.
Mnohoèetné potovní zásilky s biologickou kodlivinou
antrax od roku 1997 po institucích a úøadech USA spolu se
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V celkovém pøehledu moného pouití B agens terorismem je
poøadí nebezpeènosti následující:
1. Antrax  plicní forma
2. Mor  plicní forma
3. Variola
4. Hemoragické horeèky (Ebola, Lassa, Dengue, Marburg)
5. Tularemie  plicní forma
6. Bruceloza
7. Bøiní tyfus
8. Cholera
9. Otrava botulotoxinem
Nejpravdìpodobnìjí a nejúèinnìjí zpùsob íøení B-agens
je biologický aerosol, prioritnì vak urèený pro váleèný konflikt.
Z hlediska ohroenosti populace stojí na prvním místì netovice, které díky svému pøenosu z èlovìk na èlovìka, vysokou nakalivostí a delí inkubaèní dobou 7-17-21 dní, jsou naprosto nevyzpytatelné a v neprooèkované populaci by mohly zpùsobit celosvìtovou pandemii, která by si vyádala pøiblinì 30% úmrtnosti nakaených osob!
Následky biologického napadení
Záludnost importované nákazy, bioterorismu èi biologického napadaní tkví v obtínosti rozpoznat takou situaci a spustit
informaèní systém o výskytu infekèního onemocnìní, které se
vymyká standardnímu epidemiologickému procesu. Pøitom právì odlinost epidemiologického procesu oproti pøirozenì probíhajícímu procesu je dominantní:
a) pomnoení mikrobu ve vnitøním prostøedí hostitele je nahrazeno kultivací na médiích,
b) vyluèování mikrobu pøirozenou cestou je nahrazeno dopravením biologického prostøedku na vyhledaný cíl,
c) pøirozené íøení je nahrazeno zámìrným íøením v cílové
populaci.
To znamená, e zpùsob íøení, faktor pøenosu , vektor pøenosu je vdy volen cílenì a nemusí odpovídat pøirozenému
mechanismu íøení.
Navíc, umìle navozené nákazy ztrácejí v dùsledku náhrady
pøirozeného prostøedí øadu svých obvyklých klinických a epidemiologických charakteristik, vèetnì zmìny inkubaèní doby,
ztráty sezónnosti, klinických obrazù atd.
Existence takové reálné hrozby  import vysoce nebezpeèné nákazy jednotlivcem èi zámìrné biologické napadení  si
vynucují rozsáhlá epidemiologické opatøení, která vak musí
být sputìna vèas, mají-li být efektivní.
Pøi reálném pøedpokladu, e importující nosiè èi biologické
napadení mùe zùstat skryt a zjitìní bude a na základì retrospektivní analýzy hromadného výskytu infekèních onemocnìní, zvyuje se poadavek na odbornou zpùsobilost lékaøù první linie zachytit atypické obrazy infekèního onemocnìní, a to je moné pouze za pøedpokladu, e na takovou
eventualitu je v kadodenní praxi pamatováno!
Import nebezpeèné nákazy  zavleèení pùvodce do zemì
cestou infikovaného cestovatele nebo zvíøete, potraviny, vo11
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dou. Pøímý dùsledek cestovního ruchu, zrychlení dopravy,
volného pohybu osob a zboí, úèasti naich obèanù v rùzných
zahranièních misích apod. Klíèovou je zde cestovní anamnéza pacienta s obrazem infekèního onemocnìní.
Bioterorismus  úmyslné zneuití biologického prostøedku
k vyvolání onemocnìní osob nebo zvíøat k prosazení èi dosaení vlastního cíle. Klíèovou je deklarace cílù s odùvodnìním
teroristického aktu.
Biologické napadení (válka)  zámìrné pouití mikroorganismù nebo toxinù v podobì zbranì (biologické zbranì) k vyvolání onemocnìní nebo úmrtí osob, zvíøat nebo rostlin. Klíèové je pouití biologické zbranì, která má charakteristiky:
 selektivní pùsobení na ivou sílu,
 vysokou bojovou úèinnost,
 monost skrytého napadení,
 existence èasové prodlevy mezi okamikem napadení
a vznikem poadovaného úèinku,
 velký psychologický efekt úspìného napadení,
 ale i vysoký stupeò ohroení vlastních vojsk.
(Srovnání charakteristik importu, teroristického napadení
a biologické války  viz pøíloha BIO).
V souèasné dobì sada uvaovaných pùvodcù jako agens biologického napadení
ANTRAX (Snìï slezinná) Bacillus anthracis
VARIOLA (Pravé netovice) Paxvirus variolae
HEMORAGICKÉ HOREÈKY
(Lassa) Virus Lassa
(Ebola) Virus z rodu Filovirus
DENGUE (Dandyho horeèka) Virus Dengue ze skupiny B togavirù
BRUCELÓZA Brucella abortus
MOR Yersinia pestis
CHOLERA Vibrio cholerae
HEMORAGICKÁ HOREÈKA S RENÁLNÍM SYNDROMEM
(Hantaviry, napø. typ Puumala, Hantaan .)
TULAREMIE Francisella tularensis
BOTULOTOXIN Clostridium botulinum
Q-HOREÈKA Coxiella burneti
BØINÍ TYFUS Salmonela typhi
RUSKÁ JARO-LETNÍ ENCEFALITIDA virus z rodu Nairovirus
TOXIN CLOSTRIDIA PERFINGENS Clostridium perfringens
STYFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKÓZA
Styphylococcus aureus
BACILÁRNÍ DYZENTÉRIE Shigella sonnei, Sh. Flexneri

è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, a provádìcí vyhlákou è. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky pro
pøedcházení vzniku a íøení infekèních onemocnìní a hygienické poadavky na provoz zdravotnických zaøízení a ústavù
sociální péèe.
Je doplnìna Národním pandemickým plánem pro pøípad
pandemie chøipky novou variantou chøipkového viru dle doporuèení WHO.
A specifikovaná o úroveò speciální Systémem øeení detekce, diagnostiky a likvidace rizikových a vysoce rizikových biologických agens a toxinù a následkù jejich pouití. (Usnesení vlády ÈR è. 1039 ze dne 10.10.2001  výraz zaøazení ochrany veøejného zdraví mezi bezpeènostní zájmy
Èeské republiky).
Smyslem systému je:
m Rychlá orientaèní detekce a identifikace biologického agens;
m Laboratorní diagnostika  výhledovì celého moného
spektra bio agens; která mohou být na území státu zavleèena popø. zneuita;
m Klinická diagnostika a léèení takových infekcí;
m Ochranná opatøení  izolace a léèení suspektních onemocnìní a jejich kontaktù, evakuace a soustøedìní osob z ohnisek, apod.;
m Dekontaminace osob, dezinfekce pøístrojù, pøedmìtù a prostøedí;
m Pøíprava a výcvik specialistù pro detekci a diagnostiku;
m Vzdìlávání  pregraduální a postgraduální  zdravotnických
pracovníkù v této oblasti, zejména první linie kontaktù;
m Dostupnost diagnostik, léèiv, oèkovacích látek, prostøedkù
osobní ochrany, vybavenost technikou a technologií, úpravy
objektù zaøazených pro úroveò BL 3  4
m Mezinárodní spolupráce, vèetnì poplachového hláení
(Early Warning System  EWS)
Pøíloha BIO
Míra závanosti
B agens
pøi rozíøení

Základní cíle

Cílové skupiny

Ochranu
zajiuje

Èasové
pùsobení

IMPORTOVANÁ
NÁKAZA

Zpravidla náhodné, ale
mùe být i zámìrné
zavleèení nákazy

Celá populace

Civilní
zdravotnické
instituce

Krátkodobé
s omezeným
íøením

Civilní
bezpeènostní
a zdravotnické
instituce

Dlouhodobé
s dlouhou
inkubaèní dobou,
s omezeným
íøením

Speciální
armádní
instituce
(jednotky)

Krátkodobé
s krátkou
inkubaèní dobou,
ale rychlou smrtí
a rychlým íøením

prolong

PROSTØEDEK
TERORISMU

Nastolení paniky, strachu,
nejistoty, pøi vyuití
Civilní populace
mediální sledovanosti
vývoje úmrtí

PROSTØEDEK
KONFLIKTU

Znièení ivé síly
protivníka - smrtícím
èi zneschopòujícím
úèinkem

explos

Charakteristika jednotlivých onemocnìní  epidemiologie, klinický obraz, diagnostika, léèba, epidemiologická opatøení
 tvoøí základ odborné zpùsobilosti praktických lékaøù z hlediska:
vèasného záchytu,
hlásné sluby,
diagnostiky,
izolace,
léèby
a úèinných protiepidemických opatøení.
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Principy lékaøské péèe u radiaèních havárií
Military Medicine, Mar 2003, 168, 3, pp. 219-222
V. Meineke

Úvod
Havárie znamená neplánovanou situaci. Je bìné, e lidé
jsou pøipraveni spíe na situace, se kterými se setkávají èastìji,
napø. dopravní nehody nebo poár, na vzácnì se vyskytující mimoøádné situace vak pøipraveni nejsme.
Radiaèní havárie mohou mít rozlièný prùbìh. V extrémním
pøípadì mùe jít i o teroristický útok s pouitím radioaktivních
látek. Pøestoe monost tohoto ohroení byla zvaována u
pøed útokem 11. záøí 2001, byla vdy povaována za krajnì nepravdìpodobnou. Nyní se vak i na tuto problematiku pohlíí
jinak.
Èlánek analyzuje dvì nedávné radiaèní havárie a snaí se vyvodit nìkteré principy, které by pomohly lékaøùm peèujícím
o pacienty s podobnými pøíznaky. Pøestoe havárie v TokaiMura v Japonsku a v Lilo v Georgii, USA, nebyly rozsáhlé, lze
na nich poukázat na charakteristické znaky i na klinický prùbìh
postiení, a vyvodit pouèení.

Radiaèní havárie v Lilo
V Lilo (Georgia, USA) lo o typický pøípad osamocených
zdrojù radiace. Z pøípadu je zøejmé, jak mùe dojít ke znaènì
opodìnému stanovení správné diagnózy. V dobì od kvìtna
1996 do srpna 1997 trpìlo 11 vojákù pohranièní stráe ve výcvikovém táboøe netypickými veobecnými potíemi jako je
nevolnost, bolest hlavy, celková únava a slabost. Vichni mìli
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dále potíe, které byly pozdìji diagnostikovány jako koní radiaèní syndrom. Na rùzných místech tìla se objevily erytémy
a koní léze, pacienti mìli po tìle jeden a 33 vøedù. Léèba si
vyádala nìkolikamìsíèní hospitalizaci. U nìkterých pacientù
se dále objevil reversibilní hematologický radiaèní syndrom.
Skuteèná pøíèina tìchto potíí, nejprve akutní a potom chronická nemoc z ozáøení, byla odhalena a v èervnu 1997, tedy nìkolik mìsícù od prvních lékaøských vyetøení.
Pùvod radiace nebyl známý, záøièe byly nalezeny a v záøí
1997. Zdroji záøení bylo 12 záøièù137 Cs, jeden60 Co a asi 200 záøièù226 Ra. Nìkteré z nich byly skryty v pùdì na území výcvikového støediska, dokonce i tam, kde vojáci trávili volný èas
(napø. na fotbalovém høiti).
Pøíèinou koních projevù radiace byl úlomek záøièe, bez
ochranného obalu, který byl v kapse vojenského plátì jednoho
z pacientù. Plá si pùjèovalo vech 11 postiených bìhem
sluby a pouívali ho také v noci jako pøikrývku.
Odhadovaná støední úèinná dávka radiace se pohybovala mezi 0.5 a 1.7 Gy. Pro nestejnou radiaèní expozici a nejasný èasový prùbìh bylo pro stanovení dávky nutno pouít speciální techniky. Problémem u pøípadu v Lilo byla nepøipravenost na podobné situace, v Georgii neexistoval plán pro øeení radiaèních havárií a nebyli k dispozici specialisté na léèbu tìchto postiení.
Nedostatek vìdomostí o pøíznacích nemoci z ozáøení zpùsobil
znaènou prodlevu ve stanovení správné diagnózy. V dùsledku toho se nìkteøí z pacientù stále léèí pro koní komplikace.
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Radiaèní havárie v Tokai-mura, Japonsko
Pøekroèení kritické hladiny mùe vést k nekontrolované øetìzové reakci a úniku velkého mnoství radiace. Pøi radiaèní
havárii v továrnì na zpracování jaderného paliva v Tokai-mura
dne 30. záøí 1999 byli tøi dìlníci vystaveni velkým dávkám záøení ekvivalentním a 20 Gy neutronové a gama radiace pøi celotìlovém postiení a místním koním dávkám a 61.8 Gy.
U pacientù se projevily klinické symptomy akutního radiaèního syndromu s poèáteèními pøíznaky jako jsou neurologické
komplikace (napø. ztráta vìdomí, záchvaty), zvracení a prùjem.
Pozdìji u dvou více postiených dolo k multiorgánovému selhání, hlavnì hematologického a koního systému.
Vichni pacienti byli oetøeni v podmínkách moderní intenzivní péèe, vè. transplantace HLA  identických periferních
krevních kmenových bunìk a u dvou z nich i pupeèníkové krve a extenzivní transplantace pokoky. Terapie hematologických komplikací byla úspìná, ale bylo zde extrémní radiaèní
pokození dalích orgánù, zvlátì pokoky. Terapie byla medicínsky i ekonomicky velmi nároèná. Tato havárie byla øeena
na úrovni díky existující japonské národní síti pro léèbu radiaèních postiení, kde zodpovìdnou institucí je Národní ústav radiologických vìd.
Na rozdíl od døívìjích radiaèních havárií, po incidentu
v Tokai-mura byly poprvé pouity vekeré moderní metody klinické diagnostiky s vyuitím nejnovìjích objevù radiobiologie. Bohuel pøes vekeré úsilí a intenzivní terapii dva postiení zemøeli. U dvou ze tøí pacientù se dlouhodobé pøeití nedalo
pøedpokládat. Intenzivní péèe a interdisciplinární pøístup umonily jednomu ze tøí tìce postiených pacientù dosáhnout pøeití 210 dnù, podobného výsledku nebylo dosud nikdy dosaeno, zvlátì u takto vysokých radiaèních dávek.

Pouèení z havárií
Pøipravenost
V Japonsku existuje dobøe fungující sí osob a institucí pøipravených na øeení organizaèních i lékaøských problémù radiaèních havárií jak malého, tak i velkého rozsahu. Právì nìkolik
mìsícù pøed uvedenou havárií vytvoøil Národní ústav radiologických vìd sí specialistù z více ne 10 nemocnic a institucí
pøipravených spolupracovat s Národním ústavem.
V Georgii v USA zøejmì nikoho ani nenapadla monost radiaèní havárie. Z pohledu vojenského lékaøství lze vyvodit pouèení, e jednotka pøesunující se na nové pùsobitì nesmí pøedpokládat, e zde nehrozí radiace. To znamená, e jednotka prohlíející nové místo musí najít cesty a prostøedky pro otestování pozemku z tohoto hlediska.

Rozpoznání pokození zdraví vlivem radiace
V Japonsku bylo zøejmé, e zdravotní dopady byly zpùsobeny
pøekroèením kritické hladiny øetìzové reakce. Lékaøský tým udìlal ve pro co nejrychlejí transport pacientù do Tokia do nemocnic kompetentních pro léèbu tìkých radiaèních postiení.
V Georgii, USA, a u dalích podobných havárií (Mexiko
1962, Alírsko 1978, Estonsko 1994 a Moskva 1995) nebylo
vèas rozpoznáno, e zdravotní problémy jsou zpùsobeny radiací. Lze si vzít pouèení, e lékaøi by mìli pøi stanovení diagnózy poèítat i s touto moností. Pøíznaky a symptomy radiaèního
pokození by mìly být souèástí vzdìlávání lékaøù.
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Lékaøské zhodnocení symptomù vyvolaných radiací
V Japonsku bylo lékaøské vyhodnocení provedeno profesionálnì. Lékaøský tým neopomnìl ádný postup pro stanovení
expozièní dávky a typu radiace (napø. vyhodnocení pomocí sodíku 24, krevní obraz, veobecné symptomy...). Závìry byly
vyvozeny korektnì, napø. lékaøské nálezy indikovaly tìkou
èasnou lymfopenii, tìkou poèáteèní granulocytózu s kompletní pancytopenií granulocytù a lymfocytù bìhem 5  6 dní. Tyto
pøíznaky jsou typické pro nevratné pokození krvetvorby, proto bylo správné provést transplantaci kmenových bunìk co nejdøíve.
V Georgii trvalo lékaøùm týdny a mìsíce, ne doli k závìru,
e koní pokození (ulcerace) jsou zpùsobeny radiací. To bylo
pozdìji potvrzeno i specialisty z Moskvy. Laboratorní výsledky
(jako je krevní obraz) byly vyuity nedostateènì. Ukázalo se
vak uiteèné udìlat aspoò chromozomální analýzy, indikující
pøítomnost chromozomálních aberací zpùsobených radiací.

Principy léèby
V Japonsku bylo jasné, e jde o akutní radiaèní syndrom.
Léèba byla vedena jak z hlediska systému krvetvorby, tak i pokoky a dalích orgánù. V tìchto pøípadech bylo jasné, e je
nutná intenzivní péèe a konzultace s rùznými specialisty podle
vývoje pøíznakù. U terapie krvetvorby je nutno rozhodnout, zda
transplantovat kmenové buòky a který typ.
Po incidentu v Georgii byly správné principy léèby pouity
a po transportu pacientù do Vojenské nemocnice v Ulmu,
SRN, a dvou vhodných nemocnic v Paøíi. Teprve potom byl
vìdecky vyhodnocen stav pacientù a zvolena vhodná léèba.

Vzdìlávání
Jakmile se po radiaèní havárii projeví klinické symptomy,
byl ji ztracen drahocenný èas, kdy mohla být zapoèata léèba.
Proto je pro lékaøe velmi dùleité znát základy patofyziologie
radiaèních reakcí. Podobné kolení by mìlo zahrnovat nejen
diagnostiku radiaèního postiení, ale (a to hlavnì) principy péèe o tyto pacienty.
V literatuøe je tento výcvik èasto popsán jako cvièení, jako
výcvik pro pøípad katastrofy. Je poadováno, aby toto kolení
bylo provádìno pravidelnì a profesionálnì. Je ale otázka, co je
dùleitìjí, zda samotný výcvik nebo optimální pohotovost, zahrnující bdìlost a pøipravenost.
Lékaøi obecnì by mìli mít základní povìdomí o radiaèní
i chemické toxikologii; skuteèný radiaèní výcvik by vak mìl
být souèástí prùbìného dalího vzdìlávání odborníkù v oboru
urgentní medicíny i vojenských lékaøù. Proto navrhujeme graduovaný kurs lékaøského oetøení u radiaèních havárií ukonèený certifikátem. Lékaøùm z oborù urgentní a interní medicíny, chirurgie, dermatologie atd. by mìlo být doporuèeno absolvovat tento prakticky zamìøený kurs, trvající 4  5 dní.

Vyuití nových technologií k léèbì pacientù s radiaèním pokozením
Instituce z celého svìta by mìly spolupracovat pøi zavádìní
nových technologií k lékaøskému vyhodnocení radiaèních
pokození, vè. civilnì  vojenské spolupráce. Napø. v rámci
NATO musíme zkusit vytvoøit sí odborníkù a institucí zamìøených na radiaèní pokození, která by se vìnovala výzkumu

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004

KONCEPCE - ORGANIZACE - ØÍZENÍ
i odbornému kolení v kombinaci s novými pøístupy léèby.
K tomu je nutná interdisciplinární, ale i mezinárodní spolupráce.
Radiaèní medicína a radiobiologie jsou velmi specializovaná
odvìtví, a to nejen z hlediska komplexity patofyziologie radiaèních reakcí (dodnes jetì málo známých). Speciálnì v tomto
pøípadì je jen málo dostupných studijních zdrojù pro vìdce
a lékaøe pracující jen v nìkolika málo institucích ve svìtì.
Rutinní radiaèní medicína provozovaná na oddìleních radioterapie jistì mùe být modelem pro studium reakcí tìla na
radiaci in vivo. Dávky a jejich rozloení uívané pøi radioterapii tumorù mohou vak být srovnávány jen v omezeném rozsahu s radiaèním pokozením pøi haváriích, protoe v tìchto pøípadech je expozice vìtinou nehomogenní. Chybí zde tedy zcela zøejmì klinické modely.
Dalím aspektem je fakt, e patofyziologie radiaèních pokození mùe být s jiným poranìním srovnávána jen omezenì.
Klinické a snad také histologické koreláty radiaèního pokození mohou odpovídat klinickému obrazu obvyklých typù pokození tkánì (popáleniny, poleptání, úrazy ..). Pøíkladem mùe
být charakteristika radiaèního pokození kùe jako radiaèní
popáleniny. Jsou zde vak rozdílné a speciální vlastnosti pøi
pokození tkánì ionizaèním záøením, jako napø. opodìné a nìkdy neplánované vlivy (napø. radiaèní vøedy vzniklé a dlouho
po radioterapii) èi karcinogenní a genetické vlivy. Jsou prostudovány také jen èásteènì. Zdlouhavý a pøeruovaný proces
uzdravování vøedù u pacientù z Lilo v Georgii to opìt potvrdil.
Po proputìní z nemocnic v Nìmecku a ve Francii byli nìkteøí
pacienti z Lilo léèeni v ruském Centru radiaèní urgentní zdravotní péèe WHO v Obninsku. Nìkteré vøedy, které vypadaly jako úspìnì zahojené, se obnovily po letech od pùvodní radiaèní expozice.
V Tokai-mura v Japonsku lo o jeden z prvních pøípadù radiaèní havárie, kdy se vyuilo moderních postupù klinické diagnostiky, léèby i nejnovìjích poznatkù radiobiologie. V posledních desetiletích dolo k pokroku léèby radiaèních pokození soubìnì s celkovým pokrokem medicíny obecnì.
Zkuenosti z radio  onkologické léèby mohou být pøínosem
i pro léèbu radiaèních pokození, i kdy jde o zcela odliný druh
radiaèní expozice s lokalizovanými a omezenými poli a s vyími
dávkami oproti ozáøení celého tìla nebo jeho èásti støedními nebo nízkými dávkami radiace.

Závìry a doporuèení
Poèátkem pøi øeení radiaèní havárie je plánování. Proto poznatky z minulých havárií mohou být pøínosem. Klíèová je
koncepce jednoduché sítì, kterou lze pøizpùsobit rozlièným situacím. Nejprve je nutno provést analýzu moných scénáøù radiaèní havárie, dalím krokem je zváení vech moných zdrojù a potøeb.
Sestavené plány musí být dostupné vem institucím, kterých
se týkají. Pøi vlastním øeení radiaèních havárií má znaèný význam vèasné rozpoznání situace a rychlé poskytnutí péèe postieným. Scénáøe by mìly zahrnovat nejen pøípady havárie s vysokými dávkami radiace jako v Tokai-mura, ale i pøípady se
støední a nízkou dávkou radiace a nehomogenní, kontinuální
nebo èasovì rozloenou expozicí jako v Lilo. Pøíkladem druhého typu expozice je ozáøení izolovanými zdroji, napø. pøi tzv.
nedestruktivním testování materiálù.
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Incident v Lilo ukázal, e vojáci mohou být i vysoce rizikovì ohroeni radiací, pokud se setkají se starými vojenskými nebo prùmyslovými zdroji záøení. Pak lze ztratit drahocenný èas,
ne je stanovena správná diagnóza. Pøi péèi o postiené radiací
je tøeba spolupráce více specialistù oboru interna, chirurgie,
koní lékaøství, intenzivní péèe a dalí. Také radiaèní dosimetrie je specializace, vyadující úzkou spolupráci vìdeckých
ústavù, spolupracovat musí klinická i neklinická pracovitì.
Pøestoe dva ze tøí postiených v Tokai-mura nemìli anci na
dlouhodobé pøeití, tøetí pacient pøeil 210 dní díky intenzivní
péèi a mezioborové spolupráci, co se v podobných pøípadech
a pøi tak vysoké dávce ozáøení dosud nepodaøilo. Bude mono
zvýit hodnotu støední letální dávky, která byla dosud akceptována jako 3-4 Gy (za pøedpokladu kvalitní intenzivní péèe).
Dalím poznatkem z Japonska je nutnost intezivního vyuití
zdrojù. Péèe tøeba jen o jediného pacienta s vysokou dávkou radiace mùe absorbovat kapacity témìø celé nemocnice na nìkolik mìsícù. S tím je nutno poèítat pøi plánování péèe po
radiaèním postiení pro vìtí mnoství pacientù.
Dalím poznatkem z havárie v Tokai-mura je výskyt multiorgánového selhání u tìchto vysokých dávek a posun od hematologických problémù k dalím orgánùm, zvlátì pokoce.
Intenzita pokození pokoky ukázala na nutnost mít dostatek
koních transplantátù, pøípadnì vyvinout jejich náhradu. To si
vyádá dalí výzkum.
Bude tøeba pøipravit konkrétní doporuèení a koncepci pro
diagnostiku a terapii postiených pacientù. Postupy zaloené na
klinických kategoriích a postiených orgánech budou cenným
pokrokem na cestì ke standardizaci péèe.
Centrální sbìr dat o pøípadech radiaèního postiení by byl
pøínosem pro pøípravy plánù na øeení katastrof a zdrojem informací, který by nahradil nedostatek pacientù pro výzkum
a výuku.
Øeení radiaèních havárií si vyaduje nejuí spolupráci na
mezinárodní, národní i místní úrovni. Je samozøejmì dobøe,
e radiaèní havárie se vyskytují jen vzácnì, z lékaøského hlediska je vak nevýhodou, e jen málo specialistù má zkuenosti s léèbou tìchto pacientù. Z ekonomického hlediska je
pak otázkou, zda investovat do vzdìlávání poèetného personálu a specialistù.
Pravdìpodobnost vzniku radiaèní havárie v kterékoli zemi je
relativnì nízká, proto je velmi dùleitá mezinárodní spolupráce
v této oblasti. Byla ji vytvoøena celosvìtová sí expertù pøi
Mezinárodní organizaci pro atomovou energii: Centra spolupracující s WHO, která poskytují cennou pomoc pøi vzniku radiaèní havárie. Vojenská medicína nemusí být z této spolupráce vylouèena.
Civilní kapacity jednotlivých zemí jsou malé, proto by krizové plány mìly umonit vyuití armádních logistických kapacit. Nedávné teroristické útoky ukázaly, e by mìly být pøi pøípravì plánù moných ohroení vyuity i vojenské údaje o jaderných explozích.
Vìtí dùraz je tøeba klást na výcvik lékaøù i zdravotního personálu z hlediska péèe o postiené pøi radiaèní havárii a rozíøit výzkum v oblasti radiobiologie.
Pøeklad: Ing. Vlasta Neklapilová
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof
Úrazová nemocnice v Brnì
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz
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Systém reakce na chemickou katastrofu v Japonsku
Prehospital and Disaster Medicine, 2003, 18 (3): 189-192
Okumura T, Ninomiya N, Ohta M.

Úvod

Ji v období 2. svìtové války (1944  1946) bylo více ne
5000 japonských dìlníkù pracujících na výrobì chemických
zbraní postieno jejich úèinky. Po likvidaci programu výroby chemických zbraní se Japonsko setkalo s tímto problémem a pøi teroristických útocích v 90. letech. Èlánek informuje o chemickém terorismu v Japonsku a o vybudovaném systému reakce na pøípadný dalí útok.

Nedávné teroristické útoky vyuívající chemické
bojové látky
První útok chemickými zbranìmi byl proveden 27. èervna 1994, kdy èlenové sekty Óm inrikjó rozptýlili sarin
z nákladního auta v hustì obydlené èásti mìsta Matsumoto,
kde zemøelo 7 osob a 586 dalích bylo postieno otravou. Po
necelém roce, 20. bøezna 1995, sekta rozptýlila výpary sarinu v pìti vlacích tokijského metra, pøièem zemøelo 12 osob
a postieno bylo více ne 5 500 lidí. V roce 1995 sekta dále
dvakrát rozmístila pøístroje produkující kyanidový plyn celkem na 5 stanicích metra a eleznice v Tokiu, natìstí se pokadé podaøilo je vèas nalézt a odstranit.
V roce 1998 bylo hláeno více ne 30 podezøení na únik
chemických látek v Japonsku. Dne 25. èervence 1998 byl ve
zlém úmyslu vmíchán arsenik do rýe s kari koøením, podávané na letním festivalu ve Wakajamì, kde zemøeli 4 lidé
a dalích 58 osob bylo postieno. V Niigatì dne 8. srpna
1998 byl do èajové konvice pøidán azid sodný, na otravu
zemøelo 9 osob. Po iroké medializaci tohoto pøípadu
v Japonsku následovalo 5 dalích podobných útokù s pouitím této chemikálie. Dne 31. srpna 1998 neznámý pachatel
otrávil v Naganu konev èaje kyanidem, jedna osoba zemøela.

Systém rychlé reakce na chemickou katastrofu
v Japonsku
Sarinový útok v tokijském metru v roce 1995 byl podnìtem pro vytvoøení systému rychlé odezvy na chemické havárie. Po tomto útoku a dalích meních incidentech v roce
1998 se zaèalo pracovat na zlepení systému odezvy zvlátì
z tìchto hledisek:
1) vymezení místa netìstí
2) urgentní lékaøská péèe
3) hromadná dekontaminace
4) osobní ochranné vybavení
5) chemická detekce
6) pøedávání informací a koordinace
7) vzdìlávání a výcvik
Setkání státù G8 v roce 2000 v Japonsku dalo dalí impuls
japonské vládì k propracování systému reakce na chemické
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havárie. Jako hostitelská zemì se Japonsko muselo pøipravit
na moný teroristický útok s pouitím chemických, biologických nebo jaderných kodlivin.

Vymezení místa netìstí
Pøed útokem v tokijském metru v roce 1995 bylo pøi úniku
chemických látek místo havárie rozdìleno na dvì èásti  nebezpeèná zóna (kontaminovaný prostor) a bezpeèná zóna (nekontaminovaný prostor). Po zkuenostech z Tokia bylo rozhodnuto vydìlit na místì netìstí jetì prostor pro dekontaminaci postiených i záchranáøù. Nyní se tedy vymezuje hot
zóna (kontaminovaný prostor), warm zóna (prostor dekontaminace) a cold zóna (nekontaminovaný prostor).

Urgentní lékaøská péèe
Do roku 1995 nebyli lékaøi na místì netìstí vybaveni autoinjektory s protilátkami na nervové agens. Po útoku v tokijském metru byli lékaøi japonské armády (Japanese SelfDefense Forces) pøíslunì vybaveni a vykoleni. Je vak
tøeba jetì øeit øadu nedostatkù. Za prvé, podle japonských
zákonù mùe na místì netìstí provádìt endotracheální intubaci a podávat léky pouze lékaø. Pøes zkuenosti z Tokia mají záchranáøi  paramedici stále zakázáno provádìt tyto ivot
zachraòující zákroky. Za druhé, lékaøi v Japonsku primárnì
sídlí v nemocnicích a bìnì nespolupracují pøi záchranných
akcích v terénu. Navíc japonská koncepce týmù lékaøské pomoci pøi katastrofì je nová a teprve se zaèíná ovìøovat její
funkènost. Za tøetí, japonské armádì vèetnì lékaøù zákon
nepovoluje úèast na záchranných akcích pøi chemickém teroristickém útoku, pokud nedá místní guvernér povolení
(tzv. civilian-control dogma).

Hromadná dekontaminace
Pøed útokem v tokijském metru nikde v Japonsku nemìl hasièský záchranný sbor vybavení pro hromadnou dekontaminaci, pouze prostøedky na dekontaminaci záchranáøù. Po roce
1995 úøady rozhodly, e také nemocnice musí být schopny dekontaminovat pacienty, kteøí pøijdou do nemocnice jinak ne
pomocí záchranné sluby. Proto bylo 130 nemocnic v celém
Japonsku vybaveno tìmito prostøedky. Dále se zamýlí vybavit
hasièský záchranný sbor mobilními dekontaminaèními systémy, sestávajícími ze samonafukovatelných stanù se dvìma dekontaminaèními linkami (pro pacienty ambulantní a neambulantní), pøívodem teplé vody, sbìrem odpadní vody, osvìtlením
a klimatizací.

Osobní ochranné vybavení
Za války byli japontí dìlníci z chemických továren naprosto nechránìni pøed úèinky kodlivin. Pøed rokem 1995
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nemìli dostateèné vybavení ochrannými prostøedky záchranáøi v terénu ani nemocnice. Poté úøady rozhodly o nutnosti
vybavení na vech úrovních podílejících se na záchranných
akcích. Nyní jsou hasièi, policie i armáda dostateènì vybaveni co do typu i mnoství osobních ochranných prostøedkù.
Podobnì byly tìmito prostøedky vybaveny nemocnice v celém Japonsku (pouze 4 sety do kadé nemocnice).

Chemická detekce
Poèátkem 90. let byly monosti detekce chemických látek
v Japonsku jen omezené. Pøi útoku sarinem v tokijském metru mìl Tokijský metropolitní hasièský sbor odborníky i vybavení pro analýzu, nebyl vak schopen sarin identifikovat,
protoe tato látka nebyla uvedena v jejich seznamu moných
kodlivin. Tokijský metropolitní policejní sbor byl schopen
sarin identifikovat bìhem tøí hodin po útoku díky informacím získaným z útoku v Matsumotu v roce 1994. Pøi pouití arsénu ve Wakajamì v roce 1998 trvalo 8 dní, ne byla stanovena diagnóza otravy arsénem (nejprve se pøedpokládalo,
e jde o otravu jídlem, pak byl v podezøení kyanid). Tyto
události ukázaly nutnost vytvoøit laboratoøe schopné rychlé
detekce chemických látek pøi pøípadném teroristickém útoku. V roce 2000 vybavila japonská vláda 73 center v celém
Japonsku pøístroji vè. plynové chromatografie / hmotové
spektrometrie, vysoce výkonné kapalinové chromatografie
a technologie pro plasmovou hmotovou spektrometrii. Dále
v 8 nejvìtích mìstech jsou vytvoøeny týmy pro odezvu na
NBC ohroení s nutným vybavením policejních laboratoøí.
Také armáda má vlastní laboratoøe pro detekci chemických
kodlivin.

Pøedávání informací a koordinace
Pøestoe v Japonsku byla dvì toxikologická informaèní
centra i pøed tokijským útokem, neexistoval ádný systém
pøedávání informací pro pøípad chemické katastrofy. Po útoku byl vytvoøen seznam nejdùleitìjích øídících pracovníkù, kteøí by organizovali záchranné akce a konají se pravidelné schùzky tohoto krizového tábu. Byl sestaven elektronický seznam klinických toxikologù. Podobnì byly vytvoøeny i nevládní seznamy tìchto odborníkù, zahrnující
i postupy pøi výmìnì informací o chemických otravách
v Japonsku. Japonská vláda také vytvoøila model koordinace záchranných akcí  na místní úrovni øídí akce velitelství
na místì katastrofy a na celostátní úrovni rozhoduje Japonské toxikologické informaèní centrum. Dle tohoto modelu místní dispeèink záchranné sluby shromaïuje faxové
informace o stavu postiených z nemocnic a pøedává je faxem do Japonského toxikologického informaèního centra.
Centrum pak stanoví monou pøíèinu otravy a pøedá informace faxem zpìt dispeèinku, který informuje nemocnice. Pøi
arsenovém incidentu ve Wakajamì v roce 1998 byli pacienti rozvezeni do nemocnic ve mìstì. Informace o úmrtí jednoho pacienta se vak nedostala do ostatních nemocnic, kde
se lékaøi stále domnívali, e jde o otravu jídlem, která není
smrtelná. Pøítí den pak zemøeli dalí ètyøi pacienti.

Vzdìlávání a výcvik
Pøed sarinovým útokem v Tokiu neprobíhalo v Japonsku
vzdìlávání ani výcvik zamìøené na øeení chemické kaURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004

tastrofy. Po roce 1995 se situace zmìnila. Japonské toxikologické informaèní centrum poøádalo semináøe na toto téma pro lékaøe a kursy laboratorní analýzy pro laboranty. V bøeznu 2001 byl
centrem poøádám tøídenní semináø pro lékaøe v Tokiu a Osace,
který zahrnoval pøednáky i procvièování (opakuje se kadý
rok). Japonská spoleènost klinické toxikologie také poøádá vzdìlávací a výcvikové kursy pro laboranty. Japonská spoleènost
aktivní medicíny provádí výcvik lékaøù zamìøený na dekontaminaci a pouití osobních ochranných prostøedkù a Japonská spoleènost medicíny katastrof vydala vzdìlávací videofilm ukazující integrovanou odezvu na chemickou katastrofu s únikem neznámé plynné substance. Film pøedvádí, jak v parku kolabuje øada postiených a na pomoc jsou pøivoláni místní hasièi. Nejprve
není jasné, zda jde o náhodný únik nìjaké kodliviny nebo o teroristický útok. Zásahu se úèastní hasièi, policie, záchranná sluba a armáda. Hlavní záchranné postupy japonského systému
odezvy, které ukazuje i video, jsou uvedeny v tabulce 1. Video
má pomoci pøi irím vzdìlávání záchranáøù v celé zemi.

Závìr:
Teroristické útoky s pouitím chemických kodlivin daly
podnìt k vytvoøení systému rychlé reakce na chemickou katastrofu, kde spolupracují hasièi, policie, záchranná sluba
nemocnice, armáda, laboratoøe, øídící táb na místì a Japonské toxikologické informaèní centrum. Pøes øadu zmìn
od roku 1995 je tøeba systém jetì zdokonalit.
Tabulka 1. Zásady systému rychlé reakce na chemickou
katastrofu v Japonsku
vyslání hasièù vybavených ochrannými prostøedky úrovnì A na místo katastrofy
hasièi vymezí hot, warm a cold zónu
● ve støední (warm) zónì se umístí dekontaminaèní zaøízení
● v bezpeèné (cold) zónì se vytvoøí øídící stanovitì
● jednotné spoleèné velení a øízení z tohoto stanovitì  zahrnuje hasièe, policii,
záchrannou slubu i armádu
● pøedávání informací pøes toto øídící stanovitì
● identifikace kodliviny
● nalezení a záchrana postiených v hot zónì  hasièi s ochranným vybavením A
● evakuace postiených do støední warm zóny, nejzákladnìjí podpora dýchání
● tøídìní postiených v primárním tøídícím prostoru ve warm zónì
● smìrování lehce postiených k dekontaminaci pro ambulantní pacienty
a vánìjích pøípadù k dekontaminaci pro pacienty vyadující hospitalizaci
● poskytnutí základní péèe pro udrení ivotních funkcí v primárním tøídícím
prostoru
● dekontaminace ve warm zónì
● bìhem dekontaminace ochrana soukromí a osobních vìcí, a prevence
podchlazení
● bìhem dekontaminace poskytnutí akutní lékaøské péèe vè. podání antidot po
identifikaci dané kodliviny
● pøeprava dekontaminovaných do bezpeèné cold zóny
● sekundární tøídìní pacientù do kategorií èervená, lutá a zelená podle
závanosti jejich stavu v sekundárním tøídícím prostoru v cold zónì
● prioritní transport dekontaminovaných pacientù do nemocnic dle výsledkù
tøídìní pomocí záchranné sluby
● akutní lékaøská péèe dle tøídících priorit pacientùm v cold zónì, kteøí èekají na
transport
● dekontaminace pacientù, kteøí se dostali do nemocnice jinak ne pomocí
záchranné sluby  probíhá pøed vstupem do budovy nemocnice
● dekontaminace ivotního prostøedí v hot zónì vojáky japonské armády,
vybavenými ochrannými prostøedky úrovnì A
●
●

Pøeklad: Ing. Vlasta Neklapilová
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof
Úrazová nemocnice v Brnì
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz
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Rozíøená neodkladná resuscitace
první zkuenosti s interponovanou abdominální kompresí
pøi zevní masái srdeèní
Milana Pokorná

Zdravotnická záchranná sluba hl.m.Prahy  ÚSZS
Spolupráce: Ústav patologické fyziologie 1. LFUK, Ústav soudní lékaøství a toxikologie

Abstrakt
Typ práce: Prospektivní sledování 5 pacientù se zástavou obìhu u kterých byla provádìna interponovaná abdominální komprese v prùbìhu rozíøené
neodkladné resuscitace (Advanced Cardiac Life Support-ACLS).
Cíl:
1. Získat první praktické zkuenosti s interponovanou abdominální kompresí (Interposed Abdominal Compressions IAC) bìhem rozíøené neodkladné resuscitace.
2. Zjistit, zda nedochází k poranìní nitrobøiních a nitrohrudních orgánù, zejména jater a plic.
3. Sledováním hladin PETCO2 zjistit úèinnost této alternativní techniky zajitìní obìhu.
Metoda: Vichni pacienti byli resuscitováni v pøednemocnièní péèi. Rozíøená neodkladná resuscitace byla provádìna ètyøèlenným týmem zdravotnické záchranné sluby vedeným lékaøem. IAC byla zahájena v okamiku, kdy byl pacient zaintubován a utìsnìna maneta ET rourky. U pøeivích
pacientù byla okamitì po pøijetí do zdravotnického zaøízení provedena USG bøicha. U pacientù, kteøí byli odesláni na pitvu bylo v prùvodním listu
k pitvì zdùraznìno, e byla provedena IAC s poadavkem zpìtného zaslání pitevního protokolu.
Výbìr pacientù: Vzhledem k tomu, e se jedná o alternativní techniku, kterou popisuje velmi málo klinických studií, byla IAC zahájena u pacientù
s minimální ancí na pøeití tj. u pacientù u kterých byl buï dlouhý èasový interval od vzniku zástavy do zahájení ACLS nebo kondice pacienta pøed
zástavou dávala minimální anci na dlouhodobé pøeití.
Výsledky:
Hladina PETCO2
U dvou z pìti pacientù dolo k vzestupu PETCO2 pøi provádìní IAC
U tøí z pìti pacientù zùstala hladina PETCO2 stejná.
U ádného z pacientù nedolo k poklesu PETCO2
Komplikace pravdìpodobnì související s IAC:
1x subkapsulární hematom jater
1x drobné krevní výrony v omentu a mezenteriu
1x zvracení
Závìr:
Interponovaná abdominální komprese je technika slouící k zajitìní obìhu, která si pravdìpodobnì najde své místo v rozíøené neodkladné resuscitaci. IAC mùe provádìt pouze zkuený a dobøe sehraný profesionální tým. Pøi správném provedení není tøeba se obávat závaných komplikací. Zda
je tato metoda úèinnìjí ne technika standardní je tøeba potvrdit dalími studiemi.
Klíèová slova: Neodkladná rozíøená resuscitace  interponovaná abdominální komprese  náhlá zástava obìhu  oxid uhlièitý

Abstract
A prospective study of 5 patients with cardiac arrest in which interposed abdominal compressions (IAC) was used as a part of ACLS.
Objectives:
1. To gain the first practical experience with the technique of interposed abdominal compressions (IAC) as a part of ACLS.
2. To study the possible abdominal and thoracic organs injury (especially liver and lung trauma)
3. To study the effects of this alternative technique of circulation management by PetCO2 levels monitoring
Methods:
All referred patiens were provided ACLS in the prehospital care. Four member team lead by physician provided ACLS. IAC was started immediately
after intubation. Abdominal ultrasonography was made after admission in patients with primary successful ACLS. Using of IAC during ACLS was
documented in dead patients and an application to send a copy of section results was attached to documentation.
Inclusion criteria:
As IAC is an alternative technique with a few literary references it was used only in patients with small survival expectations, that means in patients
with a long response time of starting ACLS or with poor health condition.
Results:
PetCO2 levels: In 2 patients of 5 there was an increase of PetCO2 levels during IAC
In 3 of 5 patients the mentioned level remained the same
In no patient we found a decrease of PetCO2 level
Possible complications of IAC:
1 times subcapsular liver hematoma
1 times small hematomas in omentum and mesenterium
1 x vomitting
Conclusions: Interposed Abdominal Compressions is a technique of management of circulation which will probably prove its effects during ACLS.
IAC must be provided by well trained and coordinated team. Using a correct technique of IAC there are no serious complications. More studies are to
be held to prove if this method is more effective compared to standard chest compressions.
Key words: Advanced Cardiac Life Support  ACLS  Interposed Abdominal Compressions, IAC  Cardiac Arrest  carbon dioxide
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Úvod:
Rozíøená neodkladná resuscitace (Advanced Cardiac Life
Support ACLS) je soubor na sebe navazujících postupù (A-airway, B-breathing, C-circulation, D-defibrillation, E-EKG monitorace, F-Farmakoterapie) slouících k neprodlenému obnovení
obìhu okyslièené krve. Sdìlení se vìnuje zajitìní obìhu (C-cirucation) v období zástavy.
Nejèastìji pouívaným zpùsobem zajitìní obìhu v období zástavy je provádìní standardních hrudních kompresí rytmickým
stlaèováním sterna nataenými horními konèetinami zachránce
(Standard Chest Compression S-CPR).
V platných doporuèeních jsou uvedeny také alternativní zpùsoby zjitìní obìhu, které byly vyvinuty s cílem zvýit minutový objem a zajistit lepí perfuzi nejvýznamnìjích orgánù. Jednou
z tìchto alternativních metod je IAC (Interposed Abdominal
Compressions). Bylo pomìrnì obtíné najít dostupné informace
o tom, jak v praxi tento zpùsob zajitìní obìhu provádìt. Nìkteré
dùleité informace (napø.: jak pacienta optimálnì ventilovat) se
najít nepodaøilo.

Cíl:
1. Získat první praktické zkuenosti s interponovanou abdominální kompresí (Interposed Abdominal Compressions IAC) bìhem rozíøené neodkladné resuscitace.
2. Zjistit, zda nedochází k poranìní nitrobøiních a nitrohrudních
orgánù, zejména jater a plic.
3. Sledováním hladin PETCO2 zjistit úèinnost této alternativní
techniky zajitìní obìhu.

Hypotéza:
1. IAC je na praktické provedení nároènìjí ne standardní hrudní komprese
2. Pøi správném provedení by mìla IAC být úèinnìjí, protoe lze
pøedpokládat
 lepí ilní návrat
 lepí plnìní koronárních artérií zpìtným tokem krve v umìlé diastole
3. Mechanismus provádìní IAC by teoreticky mohl vést k pokození nitrobøiních a nitrohrudních orgánù zpùsobeném
 tlakem na epigastrium
 simultánním provádìním komprese hrudníku, èi epigastria
a inspiria.
4. Sledování hladin PETCO2 jsme zvolili jako ukazatel úèinnost této alternativní techniky zajitìní obìhu z následujících dùvodù:
Jsme-li schopni mìøit hladiny PETCO2 pøi zástavì obìhu a provádìní rozíøené neodkladné resuscitace znamená to e:
 bunìèný metabolismus nebyl zastaven
 jsme schopni transportovat CO2 z bunìk do plic (= zevní masá srdeèní je úèinná)
 jsme schopni transportovat CO2 z plic do atmosféry (= umìlá plicní ventilace je úèinná).
Platí-li vìta první a zajistíme-li umìlou plicní ventilaci automatickým pøístrojem s konstantními ventilaèními parametry, potom zmìny hladin PETCO2 budou závislé na úèinnosti zevní
masáe srdeèní.

Metoda:
A) Soubor pacientù
Vichni pacienti byli resuscitováni v pøednemocnièní péèi.
Vzhledem k tomu, e se jedná o alternativní techniku, kterou popisuje velmi málo klinických studií, byli pro IAC vybráni pacienti s pøedpokládanou minimální ancí na pøeití tj. pacienti u kterých byl buï dlouhý èasový interval od vzniku zástavy do zahájení ACLS, nebo kondice pacienta pøed zástavou dávala minimální anci na pøeití.
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B) Interposed Abdominal Compressions IAC  praktické
provedení IAC
 IAC jsme zahájili a v okamiku, kdy byl pacient zaintubován, endotracheální rourka zafixovaná a utìsnìna manetou.
Do ukonèení výe uvedených krokù jsme provádìli standardní hrudní komprese.
 Ihned po dokonèení intubace bylo nasazeno èidlo kapnometru a od této chvíle kontinuálnì sledovány hladiny PETCO2.
 Pacienty jsme ventilovali automatickým pøístrojem Oxylog
(Volume Control Ventilation) s parametry FiO2 l,0, dechová
frekvence (RR) 12  l4/min, dechový objem (TV) cca 7ml/kg
nezávisle na provádìných kompresích.
 Pracovali jsem ve ètyøèlenném týmu (1. hrudní komprese,
2. zajitìní dýchacích cest, ventilace a ordinace lékù, 3. ilní
vstup, pøíprava a podání lékù, 4. provádìní abdominálních
kompresí event. defibrilace).
 Støídali jsme v prùbìhu resuscitace dvì techniky: standardní
hrudní komprese a IAC (kombinace standardních hrudních
kompresí s interponovanou abdominální kompresí).
 V èasovém intervalu, kdy jsme provádìli IAC jsme pøidali
abdominální kompresi v okamiku, kdy zachránce provádìjící kompresi hrudníku ukonèil stlaèení hrudníku.
 Komprese hrudníku v prùbìhu celé resuscitace pokraèovaly
bez pøeruení.
 Podávána byla bìná medikace, dle stavu pacienta.
 Defibrilace byla provádìna, byla-li indikována.
C) Zpìtná kontrola
 U pacientù pøeivích transport do zdravotnického zaøízení
byla okamitì po pøijetí do zdravotnického zaøízení provedena USG bøicha.
 U pacientù, kteøí byli odesláni na pitvu bylo v prùvodním listu k pitvì zdùraznìno, e byla provedena IAC s poadavkem
zpìtného zaslání pitevního protokolu.
 Vzhledem k výbìru pacientù jsme neoèekávali dlouhodobé
pøeití. Pøeití, èi kvalita pøeití nebyly v tomto pøípadì vybrány jako kritérium úspìnosti této metody.

Výsledky: viz jednotlivé kasuistiky
Pacient 1: ena, 74 let

Tísòová výzva: Diabetes mellitus-bezvìdomí
Struèná anamnéza: Léèena pro diabetes mellitus závislý na inzulinu. Manel volá ZZS, protoe nemùe enu probudit. Èas,
kdy dolo k bezvìdomí nelze zjistit. Po obnovení obìhu doplnìna
anamnéza od manela: dnes cca 2 hodiny pøed pøíhodou bolest
v epigastriu, zvracela, pak si la lehnout.
Celkový stav pacientky pøed zástavou: Léèena pro diabetes
mellitus. Samostatná v dobrém stavu, peèovala o invalidního
manela.
Objektivní nález pøi pøíjezdu ZZS: Bezdeí, koma, mydriáza,
EKG: agonální rytmus
Farmaka podaná bìhem ACLS: Adrenalin 2 mg do ET,
Adrenalin á 1 mg i.v. celkem 6 mg, Atropin á 0,5 mg celkem 3 mg.
Pøi pøedání: TK 118/70, SR, P 123/min, SpO2 99%, PETCO2
26 mmHg
Pøíèina zástavy: Akutní IM
Doba pøeití: 22 hodin
Komplikace IAC: ádné
Graf 1:
Komentáø ke grafu:
IAC jsme zahájili ve 12. minutì a provádìli dvì minuty, potom jsme pøeli zpìt na standardní hrudní komprese. Dále jsme
IAC a standardní hrudní komprese støídali. IAC jsme provedli
v prùbìhu této resuscitace celkem 4x, z toho 3x dolo k vze19
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stupu hladin PETCO2 (vzestup hladin by svìdèil pro lepí úèinnosti) a 1x hladiny zùstaly stejné. K obnovení spontánní cirkulace (Restoration of Spontaneous Circulation  ROSC) dolo ve 23. minutì.
Graf 1:

Komentáø ke grafu:
IAC-CPR byla zahájena ve 20. minutì resuscitace. Po zmìnì
S-CPR na IAC-CPR podaøilo docílit vzestupu PETCO2 na dobu
cca 2 minut, potom dolo opìt k poklesu hladin PETCO2. K obnovení spontánní cirkulace (ROSC) nedolo.

Pacient 3: mu 71 let pøíèina nezjitìna

Pacient 2: mu 69 let

Tísòová výzva: bezvìdomí
Struèná anamnéza: pøed 8 roky IM bez klinických pøíznakù,
potvrzen pouze na EKG. Pøiblinì 30 minut pøed zástavou
obìhu pacient udával bolest v epigastriu, 15 minut pøed zástavou nevolnost. Manelka la pacientovi uvaøit èaj. Po návratu: bezvìdomí, bezdeí.
Celkový stav pacienta pøed zástavou: poèínající senilní demence, pomalejí, hodnì zapomínal.
Objektivní nález pøi pøíjezdu ZZS: extrémní obezita, bezdeí,
koma, asystolie, mydriáza, obtíná kanylace periferní íly.
Farmaka podaná bìhem ACLS: Adrenalin 2x2mg do ET,
Adrenalin 3x1mg i.v., po podání adrenalinu se objevuje komorová fibrilace, defibrilace 4x neúspìná, potom Cordarone
150 mg, defibrilace 2x, objevuje se srdeèní rytmus se irokými QRS komplexy, hemodynamicky neúèinný. Dále Noradrenalin frakcionovanì i.v., Aspégic 500 mg, Heparin 10 000j.
Pøi pøedání: Exitus na místì
Pøíèina zástavy: Chronická nedostateènost srdce v exacebraci. Trombóza obkruujícího raménka levé vìnèité
tepny.
Komplikace IAC: pitva  Drobný pláovitý subcapsulární
krevní výron cca 10 cm.
Graf 2:

Tísòová výzva: V kempu chtìjí lékaøe
Struèná anamnéza: Den pøed pøíhodou øídil celou noc osobní
vùz z Francie do ÈR. Kolem poledne v den pøíhody, vypil álek
Whisky. Potom sedìl v kempovém køesle vedle manelky a dívali se na Vltavu. Náhodní kolemjdoucí zjistili, e pacient má
zvrácenou hlavu a nereaguje. Volána ZS.
Celkový stav pacienta pøed zástavou: sportovec, jezdil na kole, ve velmi dobrém celkovém stavu.
Objektivní nález pøi pøíjezdu ZZS: sedící v køesle, mydriáza,
asystolie, bezdeí. Pod køeslem hnízdo vos. Pøi snaze uloit pacienta do horizontální polohy pacient masivnì zvrací.
Farmaka podaná bìhem ACLS: Adrenalin 2 mg á 2 minuty
celkem podáno 14 mg, krátkodobì komorová fibrilace 1x DF,
Atropin 2 x 1 mg i.v, Heparin 10 000j i.v., po obnovení obìhu:
Noradrenalin frakcionovanì á 0,2 mg i.v, F 1/1 500 ml +
Tensamin i.v., Oikamid 3 amp. do inf., Celaskon 3 amp. i.v.
Pøi pøedání: TK 75/50, P 130/min, SpO298%, PETCO2 23 mm
Hg,
Pøíèina zástavy: Nezjitìna
Doba pøeití: Po cca 6 týdnech repatriace do Francie  apalický
stav.
Komplikace: Zvracení
Graf 3:

Komentáø ke grafu:
IAC byla zahájena ve 20. minutì. Dolo k významnému vzestupu PETCO2 s následným obnovením obìhu.

Pacient 4: ena 76 let, suspektní aspirace

Tísòová výzva: bezvìdomí
Struèná anamnéza: pacientku sledovala sousedka z balkónu.
la po chodníku, náhle se zaèala opírat o stojící auto, sousedka
zala do bytu vrátila se asi po 5 minutách a vidìla pacientku leící na chodníku. Sebìhla dolù ze 3. patra a s náhodnými svìdky
zahájila KPR. Pøi zahájení laické KPR vypadl pacientce z úst
bonbón.
Celkový stav pacienta pøed zástavou: samostatná, ale trpìla øadou chorob.
Objektivní nález pøi pøíjezdu ZZS: asystolie, fixovaná mydriáza, horizontální poloha laici provádí zevní masá srdeèní bez UPV.
Farmaka podaná bìhem ACLS: Adrenalin2 mg do ET, Adrenalin
2x1 mg i.v. , Atropin, 4x0,5 mg i.v., Noradrenalin 2x1 mg i.v.
20
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Pøíèina zástavy: suspektní aspirace
Doba pøeití: Exitus na místì
Komplikace: Nezjitìny

Graf 5:

Graf 4:

Komentáø ke grafu:
IAC jsme zahájili ve 12. minutì ACLS. Dolo pouze k pøechodnému mírnému vzestupu PETCO2.

Pacient 5: mu 48 let AkIM

Tísòová výzva: dunost, stenokardie
Struèná anamnéza: pacient v restauraci vypil 1 pivo, potom se
necítil dobøe, mìl bolest na hrudi, byl duný. Cca 30 po vzniku
obtíí volána ZZS. Dunost se rychle zhorovala, proto chtìl pacient vyjít na èerstvý vzduch pøed restauraci. U dveøí upadl do
bezvìdomí.
Celkový stav pacienta pøed zástavou: stp. IM pøed 4 roky
(2x stent), diabetes mellitus na PAD
Objektivní nález pøi pøíjezdu ZZS: v bezvìdomí, kamarádi drí pacienta v poloze vsedì, aèkoli byl v bezvìdomí a nedýchal.
Na místì první RZP: uloen do horizontální polohy, ventilace
AMBU, masá srdeèní. První zachycený EKG rytmus komorová fibrilace
Farmaka podaná bìhem ACLS: defibrilace celkem 4x, Adrenalin 2mg do ET, Adrenalin 1 mg i.v. á 3 min celkem 12 mg,
Aspegic 500 mg, Heparin 10 000j, Noradrenalin frakcionovanì
á 0,25 mg celkem 5 mg, Atropin celkem 9 mg
Pøíèina zástavy: aterosklerotická okluze proximální èásti pravé
vìnèité tepny, víceèetné aterosklerotické stenózy sestupné
a obkruující vìtve levé a kmene pravé vìnèité tepny. Recentní,
prakticky transmurální, infarkt posteroseptální a posterolaterální
stìny levé komory srdeèní.
Doba pøeití: exitus na místì
Komplikace: drobné krevní výrony v omentu a mesenteriu
Graf 5:
Komentáø ke grafu:
IAC jsme zahájili ve 13. minutì ACLS na dobu 4 minuty
a opakovali 42. minutì a v 62. minutì. Dolo k mírnému vzestupu PETCO2.

Výsledky  souhrn
Tabulka: (viz str. 22)
Z prvních zkueností se zdá, e není tøeba se obávat závaných
poranìní zpùsobených kompresemi epigastria. Dá se pøedpokládat vìtí riziko aspirace, kterému vak lze pøedejít vèasnou endotracheální intubací. Zhodnocení úèinnosti vyaduje vìtí soubor pacientù.
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Diskuse:
a) Poèet zachráncù:
Poèet zachráncù mùe být pro tuto techniku limitujícím faktorem. Ètyøi zachránci se jeví jako optimální poèet pro provádìní IAC. Dva zachránci jsou pro tuto techniku nedostaèující.
b) Praktické zkuenosti s interponovanou abdominální kompresí IAC:
 IAC je moné zahájit a po intubaci pacienta pro riziko
zvracení a aspirace
 IAC je mimoøádnì nároèná na souhru týmu a rychleji dochází k vyèerpání zachráncù.
 Pøi kvalitní souhøe se jeví velmi úèinná, ale pokud dojde
k dyskoordinaci zachráncù provádìjících komprese hrudníku a epigastria, stává se ménì úèinnou ne standardní hrudní komprese.
 Pokud k dojde k dyskoordinaci kompresí hrudníku a epigastria je dùleité, aby zachránce, který provádí hrudní komprese pokraèoval bez pøeruení v hrudních kompresích a zachránce provádìjící komprese epigastria masá pøeruil. Po
krátkém odpoèinku se zachránce provádìjící komprese epigastria musí pøizpùsobit rytmu zachránce, který provádí
komprese hrudníku.
 Pøi provádìní IAC je velmi obtíné dosáhnout pøi IAC poadované frekvence hrudních kompresí 100/minutu.
 je obtínìjí zajistit ostatní postupy (pøíprava lékù, defibrilace)
 Zdá se, e kontinuální provádìní IAC v prùbìhu celé resuscitace je velmi obtíné. Zatím se zdá pøijatelnìjí støídání
S-CPR a IAC CPR v urèitých èasových intervalech.
c) Zajitìní ventilace:
Jak správnì ventilovat pacienty pøi provádìní interponované
abdominální komprese je obtínou otázkou. V dostupných
materiálech jsem tuto informaci nenala. Pacienty jsme ventilovali stejným zpùsobem, jakým to provádím u ostatních resuscitací. Po ukonèení intubace: Volume Control Ventilation
automatickým pøístrojem Oxylog s paremetry FiO2 l,0, dechová frekvence (RR) 12  l4 dechù /min, dechový objem (TV)
cca 7 ml/kg nezávisle na provádìných kompresích. I kdy nedolo k ádným komplikacím ve smyslu barotraumatu, pravdìpodobnì tento zpùsob ventilace není ideální.
d) Komplikace IAC:
1x subkapsulární hematom jater
1x drobné krevní výrony v omentu a mezenteriu
1x zvracení
U ádného z pacientù nedolo k barotraumatu plic, které by
bylo moné prokázat pitevním nálezem.
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e) Zajitìní obìhu:
Pravdìpodobné výhody:
 pravdìpodobnì dochází k lepímu plnìní koronárních tepen,
protoe vytváøíme umìlou diastolu
 pravdìpodobnì dochází k lepímu plnìní pravého srdce
Nejasné:
 absolutní poèet kompresí hrudníku za minutu klesá na cca
80/min na druhé stranì je tøeba vzít v úvahu, e mezi hrudními kompresemi provedeme cca 80/min kompresí epigastria.
f) Jak potvrdit èi vyvrátit úèinnost této alternativní metody:
Bude obtíné bude i sestavení studie, která by potvrdila èi vyvrátila lepí úèinnost IAC ve srovnání s S-CPR. Sledování hladin PETCO2 se jeví jako jedna z moností.

Závìr:
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pouze zkuený a dobøe sehraný profesionální tým. Pøi
správném provedení není tøeba se obávat závaných komplikací.
Je tøeba dalích studií klinických zamìøených na:
 indikace a kontraindikace
 zjitìní optimální frekvence kompresí hrudníku a epigastria,
aby byl obìh úèinný
 upøesnìní zpùsobu ventilace pøi zajitìní obìhu IAC.
Podìkování Ústavu soudního lékaøství za spolupráci.
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Interponovaná abdominální komprese je technika slouící k zajitìní obìhu, která si pravdìpodobnì najde své místo v rozíøené neodkladné resuscitaci. IAC mùe provádìt
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Praktický pohled na závané potápìèské nehody
Ondøej Franìk 1, Pavel Urbánek 2, tìpán Novotný 3
1

Zdravotnická záchranná sluby hl.m. Prahy  ÚSZS, 2 ÚSZS Brno, p.o., 3 HBOx Kladno
Abstrakt
Potápìní je jedním ze sportù, jim se celosvìtovì vìnuje stále více osob a spolu s tím vzrùstá i poèet potápìèských nehod. V podvìdomí zdravotnických
pracovníkù je èasto potápìní spojeno prakticky pouze s rizikem dekompresní (kesonové) nemoci se závanými projevy.Tento text si klade za cíl upozornit na specifické závané stavy související s potápìním, s nimi se mùe posádka ZZS u nás setkat, a s odbornou pomocí pøi nich.Èlánek pøináí struèný a praktický návod pro posádky záchranné sluby, jak k potápìèským nehodám pøistupovat, upozoròuje na jejich etiologii, diagnostická vodítka a moné komplikace a pøináí informace o doporuèovaných zpùsobech léèby. Na závìr je doplnìna kazuistika smrtelné potápìèské nehody.

Abstract
Diving is more popular wolrdwide and one of the consequences is an increase of accidents associated with diving. In a case of emergency even health
care professionals think only of a risk of decompression with severe symptoms. The objective of this paper is to describe specific emergencies assocaiated
with diving and to explain management of these accidents. A brief and practical comments on care in diving emergencies for EMS teams, etiology,
diagnostics, possible complications and recommended treatment are presented here. A case report of a fatal divind accident is presented in the end.
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Úvod

Potápìní je jedním ze sportù, jim se celosvìtovì vìnuje stále
více osob. Spolu s tím vzrùstá i poèet potápìèských nehod, ke
kterým dochází nejen v pøímoøských státech, ale bohuel relativnì èasto i v naich vodách.
Pøes specifický mechanizmus jejich vzniku a nutnost specializované odborné pomoci není úplná informace o tìchto stavech
souèástí ádné z moderních uèebnic urgentní medicíny v ÈR.
Patologických stavù, které mohou nastat v souvislosti s potápìním, je celá dlouhá øada. S výjimkou tìch nejzávanìjích se
vak s nimi lékaø ZZS v naich podmínkách prakticky nesetká,
protoe øada potápìèských skupin je vybavena potøebnými znalostmi i technickým vybavením pro jejich bezproblémové øeení
a v pøípadì nutnosti jsou si potápìèi zpravidla schopni sami zajistit transport do vhodného zdravotnického zaøízení.
V podvìdomí zdravotnických pracovníkù je èasto potápìní
spojeno prakticky pouze s rizikem dekompresní (kesonové)
nemoci se závanými projevy.
Tento text si klade za cíl upozornit na ty specifické kritické stavy související s potápìním, s nimi se mùe posádka ZZS u nás
setkat, a s odbornou pomocí pøi nich.

Nejobvyklejí pøíèiny nehod
Tyto specifické kritické stavy jsou v zásadì dva: dekompresní nemoc a barotrauma s následnou arteriální vzduchovou embolií. Oba jsou vázané na tlakové zmìny pøi potápìní a jsou zcela typické pro potápìní s pøístrojem, zatímco u potápìní na nádech (bez pøístroje) jsou neobvyklé.
Tøetím velmi èastým mechanizmem vzniku kritické pøíhody
bìhem potápìní je jiná zdravotní indispozice (typicky AIM)
a následné tonutí, co je pøíhoda, která mùe samozøejmì postihnout jakéhokoliv potápìèe bez ohledu na hloubku, v ní se pohybuje, a na jeho výstroj.
Z hlediska èetnosti výskytu je pravdìpodobnì (pøesné statistiky nejsou k dispozici) nejèastìjí pøíèinou fatálních potápìèských nehod jiná zdravotní indispozice s následným tonutím
a dále barotrauma, zatímco skuteènì závané projevy dekompresní nemoci jsou v naich podmínkách vyslovenì vzácné.

linky vzduchu do levého srdce a dále do tìlního obìhu, s dramatickými pøíznaky zejména v CNS.
Pøíznaky barotraumatu jsou pøedevím
 Kael, nìkdy vykalávání krvavého sputa, krev z nosu
 Dunost, podkoní emfyzém, známky PNO, cyanóza
 Bolest na hrudi, arytmie, snámky srdeèního selhání, známky
AIM
 Poruchy vidìní, stability, motorické výpadky, zmatenost, poruchy chování
 Poruchy vìdomí, bezvìdomí, køeèe, okový stav,
Barotrauma je tedy typické tím, e:
 nastává výhradnì pøi potápìní s potápìèským pøístrojem
 mùe nastat pøi výstupu z velké i malé hloubky (v øádu jednotek metrù), bez ohledu na délku ponoru
 pøíznaky nastupují prakticky okamitì, nejvýe nìkolik minut
po vynoøení
 prùbìh je èasto perakutní, dramatický a ivot bezprostøednì
ohroující
Terapie barotraumatu:
 Pøi spontánním dýchání: co nejdøíve O2 maskou
 Dunost, apnoe: øízená ventilace, FiO2 1.0
 Pøi zástavì obìhu: KPCR lege artis
 U závaných forem (bezvìdomí, neurologické pøíznaky, obìhové selhání) co nejrychlejí transport na specializovaná pracovitì vybavené vhodnou hyperbarickou komorou.

Dekompresní nemoc
Na rozdíl od barotraumatu je dekompresní nemoc s akutními, ivot ohroujícími projevy v naich podmínkách vzácná záleitost.

Pomineme-li pro tento úèel jinou zdravotní indispozici vzniklou
bìhem potápìní, je barotrauma a následná vzduchová embolie nejèastìjí pøíèinou úmrtí potápìèù v pøímé souvislosti s ponorem.
Barotrauma mùe postihnou rùzné orgány, v jejich dutinách je plyn, nejzávanìjí formou je vak barotrauma plic.

Mechanizmus vzniku:
Dekompresní nemoc vzniká tehdy, pokud:
 je potápìè pod vodou v dostateèné hloubce po dostateènou
dobu, aby se v krvi rozpustilo dostateèné mnoství dusíku
 následnì z této hloubky vystoupí pøíli rychle, dusík se nestaèí
vstøebat a vzniknou bublinky
Fyzikální podstata je shodná s vypìnìním limonády po rychlém uvolnìní uzávìru.
Pro pøedstavu  dostateèná doba pøedstavuje v hloubkách
kolem 10 metrù pøes 3 hodiny, v hloubce 30 metrù asi 25 minut.
Právì vznik bublinek dusíku ve tkáních a krevním øeèiti je podstatou pøíznakù dekompresní nemoci.

Mechanizmus vzniku:
Potápìè pod vodou vdechuje vzduch pod tlakem, který je stejný jako tlak v okolním prostøedí, tj. úmìrný houbce. Pøitom na
kadých 10 m hloubky stoupá tlak o 1 atmosféru (100 kPa)
a úmìrnì tomu stoupá i mnoství vzduchu, ktreré pøi nádechu
pøichází do plic.
Pokud tedy potápìè na hladinì dýchá objemem 1000 ml,
v hloubce 10 m je to sice rovnì 1000 ml, ale pod dvojnásobným
tlakem, neboli 2000 ml pøi tlaku na hladinì.
Barotrauma plic vznikne typicky tehdy, pokud se potápìè nadechne v hloubce (rizikové jsou ji hloubky kolem jednoho metru!), zadrí dech a vystoupí na hladinu. S poklesem okolního tlaku se toti roztahuje vzduch v plicích  pøi výstupu z 10 metrù na
hladinu na dvojnásobek, z 20 metrù na trojnásobek pùvodního
objemu. Pøi bìném výstupu, pokud potápìè dýchá, k taková situace samozøejmì nehrozí. V situaci paniky, úleku (napø. dezorientace, ztráta masky apod.) vak mùe k této chybì dojít.
Pokození plic zpùsobí prùnik vzduchu do cévního øeèitì
 vzniká vzduchová embolie. Plicními ilami se dostávají bub-

Pøíznaky dekompresní nemoci jsou pøedevím:
1) Lokální pøíznaky  pøíznaky ze vzniku bublinek dusíku pøímo ve tkáních:
 Bolest hlavy
 Mitky pøed oèima
 Výpadky v zorném poli
 Motorické poruchy (ochrnutí)
 Poruchy øei a sluchu
 Dezorientace
 Vertigo
 Bolesti kloubù
 Bolesti a zmìna barvy okrskù kùe
2) Plicní pøíznaky  embolie vzduchových bublinek v krvi do
plic:
 Suchý kael
 Dunost
3) Systémové pøíznaky  následky paradoxní embolizace skrz
formaen ovale (perzistuje u 25% osob!):
 Kardiální pøíznaky  bolesti na hrudi, arytmie

Barotrauma a arteriální plynová embolie
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 Neurologické pøíznaky  fokální výpadky, køeèe, porucha
vìdomí
Nejèastìjí jsou lokální pøíznaky dekompresní nemoci  zejména koní a kloubní. Bolest kloubù bývá krutá, nereagující na
analgetika vèetnì opiátù  úlevu pøinese a léèebná rekomprese. U èásti pacientù se mohou rozvinout pøíznaky CMP.
Akutnì nejnebezpeènìjí, by vzácné, jsou plicní projevy
 masivní plicní embolie s pøetíením obìhu a ventilaèním a obìhovým selháním.
Nárùst pøíznakù dekompresní nemoci je zpravidla relativnì pozvolný, v 50 % pøípadù se pøíznaky manifestují do 1 hodiny po ukonèení ponoru, v 90 % pøípadù do 6 hodin od ukonèení ponoru.
Terapie dekompresní nemoci:
 transport na specializované pracovitì vybavené vhodnou barokomorou, a dále:
 podání O2 v maximální dostupné koncentraci (nejde ani tak
o oxygenaci, jako o zastavení pøísunu dusíku a zvìtení gradientu pro jeho eliminaci)
 i.v. hydratace krystaloidy (pro stav po ponoru je typická dehydratace, zmenení intravaskulárního objemu a tedy relativní
zahutìní dusíkových bublinek)
 i.v. plazmaexpandery
 nìkteøí autoøi doporuèují kortikosteroidy  Dexona 10  40 mg i.v.
 v pøípadì potøeby OTI, øízená ventilace, intenzivní péèe

Závìr a shrnutí

A) Superakutní pøíhoda typu bezvìdomí bìhem ponoru, resuscitace potápìèe:
Pokud se výjezdová skupina ZZS dostane k pacientovi se závanou pøíhodou (zástava dechu, bezvìdomí, køeèe, pøípadnì
resuscitace), vzniklou v bezprostøední souvislosti s potápìním, pravdìpodobnì pùjde buï o náhlou srdeèní pøíhodu (zejména AIM), eventuálnì komplikovanou tonutím (vzniká
v prùbìhu potápìní, lze-li hodnotit), nebo o barotrauma s následnou vzduchovou embolií (vzniká v prùbìhu resp. krátce
po vynoøení). Klasická dekompresní nemoc není pøíli pravdìpodobná. Léèba s dùrazem na obnovu a udrení základních
ivotních funkcí, v pøípadì známek AIM bez známek barotraumatu podle pøísluných doporuèených postupù. Pokud
jsou známky barotraumatu, mìl by být pokud mono pøímo
z místa pøíhody pacient smìrován na pracovitì, schopné poskytnout léèbu v hyperbarické komoøe. Pøi tonutí dochází mimo jiné rychle k pomìrnì významnému ochlazení organizmu,
pøípadná KPCR by proto mìla být provádìna s ohledem na
tuto monost déle.
B) Relativnì málo nápadná pøíhoda typu potápìl se, a teï je
mu patnì:
Pokud se výjezdová skupina ZZS dostane k pacientovi s jedním, nebo více pøíznaky typu CMP, s krutými bolestmi kloubù, mramoráí kùe nebo duností, a souèasnì jde o pacienta,
který v posledních desítkách minut nebo nìkolika hodinách
absolvoval ponor do vìtí hloubky, jde pravdìpodobnì o projev dekompresní nemoci. Klíèové je co nejrychlejí smìrování pacienta na pracovitì hyperbarické medicíny. Transport
LZS, pokud významnì urychlí dosaení komory, je plnì indikovaný. Bìhem transportu je podstatné podání kyslíku, rehydratace a dalí symptomatická léèba.

Barokomory

Aktualizovaný seznam hyperbarických komor v ÈR najdete
na adrese Asociace pracovníkù hyperbarické medicíny
 http://www.aphm.cz/KOMORY.DOC . Pro smìrování pacientù
stiených potápìèskou nehodou jsou vhodnìjí ta pracovitì, je-
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jich komora je plnìná vzduchem, nebo zde lze dosáhnout vyího
pøetlaku (a 1 MPa, tj. odpovídající hloubce 100 metrù). Pøi potøebì dalí oxygenace mùe i v takové komoøe pacient dýchat kyslík
ventimaskou. Pokud u pacienta dolo k selhání vitálních funkcí
a musí být øízenì ventilován, je ovem prioritou monost intenzivní péèe resp. øízené ventilace pøímo v komoøe. Ta je t.è. moná pouze v komorách v nemocnicích v Plzeni na Borech, v Praze v ÚVN
Støeovice a Na Homolce a v Mìstské nemocnici v Ostravì.
Literatura:
Referátový výbìr A+R vol. 49, è. 4-5, 2002
http://www.divemed.sk/
http://www.stranypotapecske.cz/
http://www.mtsinai.org/pulmonary/books/scuba/contents.htm
http://www.hboxkladno.cz/

Kazuistika: Barotrauma plicní a arteriální plynová
embolie pøi výcviku potápìní v bazénu

Prùbìh
Dne 15. 4. 04 ve 13,05 h pøi potápìèském výcviku v bazénu
(hloubka 5 metrù) pod dohledem instruktora dolo u 27-letého
frekventanta kurzu bìhem vynoøení k porue vìdomí. Byl svìdky vytaen a odstrojen (dýchací pøístroj, maska). Na tísòovou linku nahláen stav po tonutí na plaveckém bazénì. RLP posádka
dorazila k pacientovi ve 13,10 h a zastihla jej s kvantitativní poruchou vìdomí na úrovni somnolence, postupnì se postiený
probírá a cca po 10 minutách se subjektivnì cítí dobøe. Je vak
diagnostikována paréza na dolních konèetinách a pravé ruce,
zornice jsou mydriatické, jazyk plazí støedem. Lékaøkou zajitìna periferní ilní linka a pacient transportován pøímo na CT
FNuSA kam byl souèasnì povolán neurolog iktové jednotky (zavedený postup pøi podezøení na èerstvou CMP). Bìhem transportu byla posádka upozornìna primáøem sledujícím radioprovoz na variantu barotraumatu, dle lékaøky instruktor tuto variantu vyluèuje (pozvolný výstup). V prùbìhu CT vyetøení dochází
k prudkému zhorení stavu pøedevím z pohledu ventilace, vznikají závané problémy s oxygenací a posléze i obìhová nestabilita. Pacient je intubován, pøeveden na øízenou ventilaci a s významnou obìhovou podporu pøevezen na ARK. Na CT hrudníku je obraz ARDS, pneumomediastinum a pneumoperikard! CT
mozku je bez známek embolie, snad lehký edém. Pøi pøijetí na
ARK pøetrvává centrální cyanóza a je patrný podkoní emfyzém
na krku vycházející z jugula. Laboratornímu nálezu dominují
pøedevím vysoké hladiny troponinu I > 500.0 ug/l, CK 69,9
ukat/l, CRP 242,4 mg/l. 16.4. provedeno ECHO a koronarografické vyetøení srdce s nálezem intaktních magistrálních tepen
(RIA, RC i ACD), avak zjitìna tìká porucha kontraktility
(akineza zadní, dolní a vìtí èásti laterální stìny levé komory) ,
globální EF 25 %, extrémnì zvýený enddiastolický tlak.
Závìr
Kardiogenní ok pøi akutním infarktu myokardu, nejspíe na
pokladì masivní vzduchové embolie do koronárních tepen. Na
závìr koronarografie zavedena kontrapulzace (IABC).
V dalím prùbìhu hospitalizace na ARK je základním léèebným problémem pøetrvávající obìhová nestabilita vyadující vysoké dávky katecholaminù a plicní postiení (ARDS), k udrení
oxygenace opakovanì nutná pronaèní poloha. Dne 28.4. provedena tracheotomie, od 5.5. sepse (G+) a stav progreduje do septického oku se selháním ledvin a jater, ileus, porucha hemokoagulace. Ve 2,30 h dne 18.5. po neúspìné KPCR pacient umírá.
MUDr. Ondøej Franìk
Korunní 98, 101 00 Praha 10
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz
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Dvojnásobná souèasná intoxikace neznámou drogou
 kazuistika
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ÚSZS Støedoèeského kraje, Oblastní ZS Praha - venkov
Oddìlení Urgentní pøíjem dospìlých FN Motol
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Abstrakt
Autoøi uvádìjí kazuistiku dvou intoxikovaných muù, kteøí byli pøivezeni do fakultní nemocnice Motol, jeden z nich byl resuscitován ji v pøednemocnièní péèi a po 5 dnech hospitalizace na oddìlení ARO zemøel. Druhý pacient byl po pìtidenní intenzivní péèi proputìn bez následkù. U obou
muù byla následným toxikologickým vyetøením potvrzena intoxikace drogou DOB (2,5-dimethoxy-4-brom-amfetamin), která je násobnì úèinnìjí
ne bìný metamfetamin. Výskyt této drogy byl potvrzen v ÈR poprvé. Autoøi zdùrazòují nutnost mezioborové spolupráce a nutnost symptomatického pøístupu k oetøování intoxikovaných pacientù.
Klíèová slova: dintoxikace drogami  stimulaèní látky  DOB (2,5-dimethoxy-4-brom-amfetamin)

Abstract
A case report of two intoxicated male patients admitted to University Hospital Motol is presented in this paper. The first patient was provided ACLS
in prehospital care, he was admitted to Critical Care Unit and he died after 5 days. The second patient was dismissed after five days of intensive care
at metabolic unit. Intoxication with DOB (2,5-dimethoxy-4-brom-amphetamine) was later proved by toxicological analysis, this drug is much more
potent than common metamphetamine. DOB occured and was proved for the first time in the Czech Republic. The authors point out the necessity of
interdisciplinary co-operation and symptomatic access to the intoxicated patients.
Key words: drug intoxications stimulating drugs  DOB (2,5-dimethoxy-4-brom-amphetamine)

Úvod
Oetøování osob pod vlivem psychoaktivních látek patøí k bìným typùm oetøení v akutních oborech. Na záchranných slubách a na oddìleních centrálního/urgentního pøíjmu tvoøí intoxikace drogami zhruba 5 % oetøených, procentuální podíl intoxikací alkoholem je pochopitelnì vyí. Pro první diagnostickou
rozvahu a první, èasto symptomatická terapeutická opatøení je
nutná znalost typických pøíznakù otrav jednotlivými drogami,
pøípadnì skupinami drog, ale i základní orientace o aktuální drogové scénì a trendech v oblibì jednotlivých drog, nebo z dlouhodobého hlediska dochází k urèitým zmìnám. V posledních letech napøíklad dolo v Praze k mírnému poklesu intoxikací heroinem (2), obliba stimulaèních drog, pøevánì pervitinu (metamfetamin), zùstává v Praze i v ÈR setrvalá, jejich podíl se pohybuje kolem 20 % a 25 % vech zachycených intoxikací (2,3).
V roce 2002 dolo ke skokovému vzestupu intoxikací kanabinoidy, který je dáván do souvislost s prùmyslovou výrobou rostlin s výraznì vyím obsahem tetrahydrocannabinolu (2,3). Halucinogeny se ve statistikách drogové epidemiologie objevovaly
spíe sporadicky jednak pro víkendový charakter jejich uívání
a také pro obtínou toxikologickou verifikaci v pøípadì syntetických drog (2,3).
Pøi oetøování konkrétních pacientù je nutné mít na pamìti
i fakt, e a 40 % intoxikovaných osob uilo více ne jednu psychoaktivní látku, pøièem nejèastìjí sekundární drogou bývá alkohol (2,3). Terapii v akutní fázi mùe komplikovat i setkání
s novou, dosud nerozíøenou drogou, se kterou nemají zkuenosti ani uivatelé, ani zdravotníci. Radou EU byla 16. 6. 1997 pøijata spoleèná opatøení která by mìla zajistit co nejlepí a nejrychlejí informovanost o nových syntetických drogách, které se
novì vyskytnou v zemích EU (Joint Action on New Synthetic
Drugs). V rámci této aktivity vznikl i EWS = Early Warning System (Systém vèasného varování pøed novými syntetickými drogami) jako mechanismus výmìny informací o výrobì, íøení, uívání a rizicích nových syntetických drog. V ÈR jsou do systému
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vèasného varování zapojeny nízkoprahová zaøízení pro uivatele
drog, Ústav farmakologie 3. LF, toxikologické laboratoøe pøi oddìleních soudního lékaøství, záchranné sluby, Kriminalistický
ústav, Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti a dalí organizace (4).
Kazuistiky:
Dne 15. 4. 2004 v dopoledních hodinách avizovala záchranná
sluba (ZS hl.m. Prahy) na recepci Urgentního pøíjmu FN Motol
pøíjem 2 intoxikovaných pacientù po poití neznámé látky s budivým efektem, v terénu se uvaovalo (i na základì anamnestických
dat z okolí) o extázi nebo o LSD, avak anamnestická data byla
velmi nepøesná. Po zhruba 10 minutách bylo avizo zmìnìno, nebo u jednoho z postiených bylo nutno provádìt kardiopulmonální resuscitaci ji bìhem transportu a byl proto domluven pøíjem
jednoho pacienta (pacient A) pøímo na anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení FN Motol, druhý pacient (pacient B) pak byl pøes
Urgentní pøíjem pøijat na Metabolickou jednotku FN Motol.
Pacient A byl tedy pøijat na ARO I dne 15. 4. 2004 v 10:00 hod.
jako stav po kardiopulmonální resuscitaci pravdìpodobnì pøi intoxikaci neznámou látkou. Z anamnestických dat se dala zjistit
pouze ta, která se týkala nynìjího onemocnìní a bezprostøednì
pøedcházela pøíjmu: na místì zásahu byl pacient nalezen záchrannou slubou v hlubokém kómatu s GCS 1-1-1, irokou
mydriázou, systolickou hypertenzí 180/80 a sinusovou tachykardií 120/min, kyslíková saturace v periferní krvi byla hluboce pod
normou (60 %), byly pozorovány opakované záchvaty generalizovaných tonicko-klonických køeèí v trvání cca 10 vteøin. Byly
zajitìny dýchací cesty orotracheální intubací po sedaci diazepamem v dávce 10 mg (Apaurin inj) a relaxaci sukcinylcholinjodidem 100 mg i.v., dále byl podán naloxon 0,8 mg i.v. (Intrenon
inj.), flumazenil 0,5 mg i.v. (Anexate inj). Po 5 minutách dolo
k náhlé zástavì obìhu pod obrazem asystolie a byla ihned zahájena kardiopulmonální resuscitace. Hemodynamicky efektivní srdeèní rytmus s frekvencí 140/min. byl obnoven asi po 10 minu-
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tách od zahájení KPCR a po podání adrenalinu v celkové dávce 3 mg, dále byl kontinuálnì podán dopamin (Tensamin inj.)
a byl podán bikarbonát sodný 8,4 % 100 ml a pacient pøedán
na ARO I.
Stav pøi pøíjmu a prùbìh terapie:
Pacient bez interference s ventilátorem, po tìle mìl èetné hematomy, na dorzu pravé horní konèetiny byla øezná rána, na
obou jizvy pravdìpodobnì po vpiích, zornice stále v iroké mydriase, bez fotoreakce (moný vliv aplikovaného adrenalinu?).
Byl obìhovì stabilní i po vysazení inotropní podpory, se sinusovou tachykardií 120/min., a krevním tlakem 160/90. Bøicho bylo
klidné, dolní konèetiny bez patologií vyjma hematomù. Bìhem
vyetøení se zornice stahují na 3/3, objevuje se fotoreakce. Byly
zavedeny invazivní vstupy: centrální venózní katetr cestou
v. subclavia l. dx., arteriální katetr via a. femoralis l. dx., permanentní moèový katetr a nasogastrická sonda, která odvádí mnoství tmavého aludeèního obsahu. Bylo provedeno CT mozku,
ultrasonografické vyetøení bøicha, RTG srdce a plic. Laboratonì
vstupnì laktátová acidóza s pH 6,65 a laktátem 20,8 mmol/l,
myoglobin 2752 ug/l. Toxikologický screening prokázal pouze
masivnì kanabinoidy, glykoly byly negativní.
16. 4. (2. den od pøíjmu) byl pacient stále i pøes odtlumení
v hlubokém bezvìdomí, kontrolní CT mozku prokázalo rozvoj
difúzního edému mozku. Bylo zavedeno èidlo na mìøení intrakraniálního tlaku (ICP), iniciální hodnota ICP byla 26 torr. Pacientovi byla nasazena plná antiedematosní terapie, podpora noradrenalinem k udrení mozkového perfuzního tlaku (CPP) pøes
75 Torr. Vzestup amyláz a transamináz byl pøièítán posthypoxickému postiení. V dalích dnech následoval vzestup ICP a do
vyrovnání ICP se støedním arteriálním tlakem (MAP) pøi naprostém selhání autoregulace, na kontrolním CT mozku z 18. 4.
popisováno vyhlazení gyrifikace, zánik komorového systému,
zánik diference mezi edou a bílou hmotou, nebyla indikována
NCH intervence.
Pacient A umírá dne 19. 4. (4. den od pøíjmu) ve 13:40 hod.
Závìr: maligní edém mozku, stav po kardiopulmonální resuscitaci, intoxikace kanabinoidy a neznámou látkou.
Pacient B byl pøijat dne 15. 4. po 10. hodinì dopolední na
oddìlení Urgetntní pøíjem dospìlých FN Motol. Dle záznamù
Záchranné sluby ji bìhem transportu byl jmenovaný výraznì
neklidný, bylo mu aplikováno 20 mg diazepamu i.v. (Apaurin
inj.), ale bez vìtího efektu. Pøi pøíjmu na OCPD dominoval
v klinickém obraze výrazný psychomotorický neklid s prohlubující se poruchou vìdomí, a to jak kvalitativnì, tak kvantitativnì.
Pro neklid bylo pacientovi postupnì aplikováno 15 mg midazolamu (Dormicum inj.), 4 mg flunitrazepamu (Rohypnol inj.), bylo nutné bylo kurtování a fyzická restrikce esti mui. Pacient
mìl mydriázu zornic, tlak 120/50, tepová frekvence pøi pøíjmu
96/min., pravidelný sinusový rytmus, dýchání bylo èisté, sklípkové, symetrické, hybnost byla symetrická, køeèe nebyly pøítomny ani bìhem pobytu na OCPD ani v pøednemocnièní fázi oetøení. Na základì anamnézy a pøetrvávající významné poruchy
vìdomí stavu bylo rozhodnuto, i pøes aktuální obìhovou a ventilaèní kompenzaci, o nutnosti orotracheální intubace a silnìjího
tlumení. Bìhem zajitìní dýchacích cest intubací bylo pacientovi
podáno dalích 15 mg midazolamu, 100 mg succinylcholinjodidu, a postupnì 12 mg vecuronia i.v. (Norcuron inj.), nebo pøi
niím dávkování pacient netoleroval UPV a interferoval s ventilárorem. Byly provedeny i odbìry na toxikologické vyetøení,
zaveden permanentní moèový katetr a nasogastrická sonda.
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Takto zajitìný pacient byl pøeloen k dalí péèi na Metabolickou
jednotku FN Motol.
Po pøijetí na lùko Metabolické jednotky byl pacient pøipojen
k umìlé plicní ventilaci, vzhledem k trvajícímu neklidu, tachykardii okolo 140/min, hypertenzi 160/100, silnému pocení a rozsáhlým svalovým fascikulacím, byl tlumen vysokými dávkami kombinované analgosedace (propofol, midazolam, diazepam), dále bylo nutné zajitìní kurty. Sedace byla kontiunální, èasteènì bolusová. Potøeba tìchto preparátù dosáhla v následujících 24 hodinách
enormních dávek ( 280 mg midazolamu, 250 mg diazepamu,
230 ml propofolu). Pro trvající neklid s obtíemi zavedeny potøebné invaze  arteriální katetr, centrální ilní katetr. Moèový katetr a nasogastrická sonda byly zachovány ji z OUPD.
Touto léèbou bylo docíleno postupného zklidnìní pacienta, obìhové i ventilaèní stabilizace. V objektivním nálezu: dehydratace,
výrazná mydriáza, exkoriace na levém rameni a levé dolní konèetinì s mírným otokem, teplota 37,5 stupòù Celsia. Krevní plyny byly opakovanì v normì, acidobazická rovnováha také, hodnoty laktátu nepøesáhly 1,5. V krevním obraze byla úvodní hodnota leukocytù 21,6, biochemicky byla zøejmá a dala se pøedpokládat rabdomyolýza. (Pozn.: postiený mìl hmotnost cca 100 kg.)
Hodnoty myoglobinu dosáhly maxima cca za 12 hodin s hodnotou 3123 ug/l, CK 215 ukat/l, CK-MB 52,0 ug/l, AST 1,6
ukat/l. Ostatní parametry ionty, ALT, GMT, celkový bilirubin,
CB a albumin byly v normì. RTG srdce a plic byl bez patologického nálezu, vèetnì pøípadných aspiraèních zmìn. Základem terapie byla analgosedace, dostateèná oxygenace, vysoký obrat tekutin ( 8-10 l/24 hod), manitol 20 %, bikarbonát.
Toxikologickou laboratoøí bylo nahláen záchyt vysokých dávek kokainu, dále byly potvrzeny kanabinoidy, etanol vyel negativní.
Takto vedenou terapií dolo ke zlepení stavu pacienta, nemocný byl druhý den extubován, dalí mírná sedace vak byla ale
nutná. Vzhledem k dezorientaci nemocného, bylo pouito tiapridum (Tiapridal inj.) kontinuálnì. Tøetí den od pøíjmu byl ji pacient zcela pøi vìdomí, spolupracoval, objektivnì mìl zøetelný
otok a bolestivost levé dolní konèetiny v oblasti kotníku a lýtka.
Provedená duplexní ultrasonografie vylouèila hlubokou ilní
trombózu, proto byl nález hodnocen jako pozièní trauma pøi intoxikaci.
Z dalích laboratorních nálezù: hodnoty CK-MB 3,24 ug/l,
myoglobin 819 ug/l, AST 5,39 ukat/l, ALT 1,4 ukat/ l, hodnoty
urey i kreatininu zùstaly v normì po celou dobu.
Zpìtnì byla doplnìna anamnestická data od pacienta B. Údajnì jinak nikdy vánìji nestonal. Potvrdil obèasné poití budivých
látek a kanabinoidù. Známým (tedy pacient A, viz pøedchozí èást
kazuistiky, který byl povaován za pomìrnì velkého znalce
v oblasti drogové scény), mu bylo nabídnuto nìco mimoøádnì
dobrého. Údaje nejsou validní, nicménì oba poili tuté látku ve
stejnou dobu v bytì hostitele, v mnoství odpovídající extázi, tedy cca 80 mg p.o.
Pátý den pacient B opustil nemocnici, podepsal negativní reverz. V den proputìní myoglobin poklesl na 136 ug/l ( norma
12,8-70 ug/L), leukocyty 6,3, CRP 124 mg/l, AST 3,91 ukat/l,
ALT 1,37 ukat/l, ionty, Quick, APTT, D-dimer byly v normì.
Vzhledem k tomu, e oba jmenovaní pacienti poili stejnou
látku ve stejnou dobu a k tomu, e dolo k úmrtí pacienta A, hospitalizovaného na ARO I, byla provedena dalí toxikologická
chemická analýza. Byla zjitìna byla velmi nebezpeèná látka
s názvem DOB (2,5- dimethoxy- 4-brom- amfetamin) Jedná
se o amfetamin obohacený o brom, pøièem tento fakt mnohonásobnì mìní úèinnost bìného budivého aminu. Údajnì
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ODBORNÉ TÉMA LÉKAØSKÉ
se jedná o vùbec nejsilnìjí známé syntetické psychedelikum.
Doporuèená dávka této látky je dle nìkterých sdìlení 1  3 mg.
Dne 23. 4.2004 vydalo v rámci Systému vèasného varování
pøed novými syntetickými drogami (EWS) Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti Tiskovou zprávu
Varování pøed výskytem vysoce nebezpeèné drogy DOB, kde
prostøednictvím serveru: www.lf3.cuni.cz/drogy/dob.doc informuje o intoxikaci dvou muù, s následkem úmrtí jednoho z nich,
a informuje té o úèincích této nové drogy. Jde o silný halucinogenní amfetamin s odloeným nástupem úèinku (a po 3hodinách od poití) a s delím trváním úèinku (8  24 hodin, podle
poitého mnoství). V poèátku pøevauje stimulaèní efekt, na
rozdíl od extáze (MDMA) se pøidávají i výrazné halucinogenní
úèinky s rizikem psychotického chování. Dále byly zaznamenány i cévní spasmy dolních konèetin vedoucí a k nekróze. V literatuøe byla popsána smrtelná otrava ji po 9 mg DOB (ve 1).

Závìr:
Z uvedené kazuistiky vyplývá nutnost symptomatického pøístupu k pacientùm, intoxikovaným drogami, nìkdy je nezbytné v zájmu zvládnutí klinického stavu pøekroèit doporuèované dávky sedativ. Toxikologický screening je cennou a rychlou pomùckou, ale
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výsledky je nutné povaovat za orientaèní, zejména jestlie klinický obraz nebo prùbìh intoxikace neodpovídají pøedbìným výsledkùm, je nutné mít na pamìti moné kombinace nebo moné
uvedení neznámé látky na trh tak, jak to bylo v tomto pøípadì.
Mezioborová spolupráce je v akutních stavech nezbytným
pøedpokladem kvalitní a kontinuální péèe o pacienty.
Literatura:
1. Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti: Tisková zpráva ze dne 23. 4. 2004 Varování pøed výskytem vysoce nebezpeèné drogy DOB
2. Studnièková B, Klepetková M, eblová J, elezná Z:
Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léèených
uivatelù drog, ÈR 2003, HS hl.m. Prahy, 2004
3. Studnièková B, Klepetková M, eblová J, elezná Z:
Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léèených
uivatelù drog, Praha 2003, HS hl. m. Prahy, 2004
4. www.drogy-info.cz
MUDr. Jana eblová
Fráni rámka 25
150 00 Praha 5  Smíchov
e-mail: seblo@volny.cz

Vysoce nebezpeèné nákazy  øeení v Jihoèeském kraji
Jaroslav Gutvirth, Zdenìk Kafka, Jan Tuèek
ÚSZS Èeské Budìjovice

Nebývalý rozvoj migrace lidí a zboí, problémy spojené s terorizmem mìní poadavky kladené na vechny sloky integrovaného záchranného systému ÈR.
Vlastní integrace v nìkterých speciálních pøípadech musí být øeena tlakem zdola, protoe nadøízené orgány nereagují s dostateènou pruností. V bìném provozu máme nejlepí zkuenosti s neformálními kontakty zúèastnìných sloek  nejèastìji pøímo v terénu, ale i pøi jiných spoleèných akcích. Významné je budování
vzájemné dùvìry a pochopení logiky uvaování spoluhráèù a jejich
potøeby. Plnì se to ukázalo také pøi vytváøení Výjezdové skupiny
Jihoèeského kraje pro Vysoce nebezpeèné nákazy (VS VNN).
Pøíbìh, který jetì neskonèil, zaèal v roce 2002 v jihovýchodní
Asii a Èínì rozvíjející se epidemií onemocnìní postihujícího dýchací cesty. Znepokojení budila vysoká úmrtnost, postiení zdravotníkù i íøení na velké vzdálenosti. Musím pøiznat, e jsme trochu spoléhali na to, e pøísluní odborníci vypracovávají programy a mají po ruce nìjaké øeení kdyby nìco. Nás problém zasáhl zaèátkem kvìtna 2003 kdy jsme dostali za úkol transportovat
z jedné okresní nemocnice cestovatele s atypickou pneumonií
(klinický stav nebyl kritický), který pøed pøíjezdem do ÈR pobýval v jihovýchodní Asii. Z dneního pohledu zabezpeèení bariérovými pomùckami bylo improvizované, i kdy snad dostateèné,
vzhledem ke stavu pacienta nebylo ani nutné, aby SZP byl s ním
v zadní èásti vozu (pøi dnení úpravì sanit ovem je v pøepáce øada  asi ne zcela nutných  prùchodek). V celé nahotì se ukázala
nae nepøipravenost. Navíc i laboratoø v hlavním mìstì si dávala
se zpracováním materiálu na èas více, ne podle naeho názoru
bylo nutné. Naim zamìstnancùm, pøed jejich obìtavostí nutno
smeknout, byla naøízena izolace doma. Co by se s nimi dìlo, kdyby byly výsledky u pacienta positivní na SARS jsme radìji nedomýleli, ale jistì by to znamenalo tìký dopad na morálku vech
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zamìstnancù. Pøi úvahách, kdo by mìl podobné transporty dále
provádìt jsme kromì Záchranné sluby nemohli vytipovat nikoho jiného kromì ÚSZS, kdo by disponoval potøebnou intelektuální a operativní schopností. Shodou okolností z iniciativy primáøe
infekèního oddìlení Nemocnice v Èeských Budìjovicích, a.s.
MUDr. Václava Chmelíka byl budován v pavilonu infekce oddíl
umoòující velmi
nadstandardní izolaci pacienta s odsáváním vzduchu a promylenými bariérami. Podaøilo se proto
v krátké dobì vytvoøit tým odborníkù
z rùzných odborností (Urgentní medicína  ÚSZS ÈB:
MUDr. Tuèek øeditel, MUDr. Gutvirth,
Bc. Kafka; epidemiologie a krizové
plánování KHS ÈB:
MUDr. Luòáèková,
Ing. Pour, infekèní
odd. NÈB: MUDr.
Chmelík  primáø,
primáøi infekèních
oddìlení nemocnic
v Táboøe a Písku), Biovak urèený k transportu pacientù s vysoce
a p o d p a t r o n a c í nebezpeènou nákazou (foto: archiv redakce)
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Dalí postup dle Metodického
doporuèení z 1. 7. 2004

Lékaø  ZZ:
Volat 155

OS ZZS okresu

1

OS ÚS ZS
È. Budìjovice

2

3

Vyrozumìní epidemiologa
KHS Jè. kraje
(vedoucí skupiny)

Vyrozumìní infektologa NÈB

Vyrozumìní záloní posádky
RLP ÚS ZS ÈB

MUDr. Velikovského  hlavního hygienika Jihoèeského kraje zaèít
s dùkladnými poradami, jejich souèástí byly i prezentace bariérových pomùcek uívaných HZS ÈR, firem distribuujících tyto pomùcky a semináøe o monostech desinfekce. Souèástí programu byBiovak urèený k transportu pacientù s vysoce
lo obeslání lékaøù, kteøí mohou pøijít se suspektním klinickým synnebezpeènou nákazou (foto: archiv redakce)
postup
dle Metodického
Lékaø  ZZ: instrukcemi. Ty Dalí
dromem u svého pacienta do kontaktu,
mìly
pododoporuèení
z
1.
7.
2004
Volat 155
bu struèného ètyøbodového scénáøe s podrobnìjím vysvìtlením.
Dalí aktivitou naí skupiny bylo vypracování Metodického
4. Aktivizuje svojí záloní skupinu RLP. Dohodne se doba i mísOS ZZS
okresuprvního kontaktu
Vyrozumìní
epidemiologa
návodu závazného pro vechny
lékaøe
a opako1
to srazu.
KHS Jè. kraje
vaná cvièení VS VNN v terénu, kterými se Metodický (vedoucí
návodskupiny) 5. Odborník hygienické stanice, který má v pøípadu velitelskou
a postup skupiny dále upøesòovaly
(souèasná podoba
je dispozici
úøední moc a odborník infekèního oddìlení se dostaví vlastní2
OS ÚS ZS
Vyrozumìní infektologa NÈB
È. Budìjovice
na http://www.khscb.cz/urad-ep/vysoce_nebezpecne_nakazy.htm).
mi prostøedky na místo výskytu, opatøí se vlastními bariérovýPodrobné informace o vysoce nebezpeèných nákazách jsou také
mi pomùckami a vydají se k pacientovi.
3
Vyrozumìní záloní posádky
na stránkách http://www.uszscb.cz/vnn.htm.
6.
Po
instrukcích od výe uvedených odborníkù se opatøí ochranRLP ÚS ZS ÈB
nými pomùckami i tým RLP, která pøevezme pacienta k naøíVysvìtlení ke schématu èinnosti VS VNN:
zenému transportu k izolaci do cílového zdravotnického zaøí1. Lékaø, který zjistí u pacienta podezøelou anamnézu a kliniku
zení.
a. provede opatøení pøímo v místì kontaktu podle Metodického
7. Po skonèení pøevozu je provedena dekontaminace posádky
pokynu a
i vozu ZZS.
b. sdìlí tuto skuteènost prostøednictvím linky 155 na operaèní
8. Následují pøípadnì dalí opatøení hygienické sluby smìrem
støedisko pøísluné ZZS a to dále pøedá informace na operaèní
k posádce ZZS (napøíklad zdravotnický dohled apod.)
støedisko ÚSZS Èeské Budìjovice.
Dalí zasedání Skupiny pro vysoce nebezpeèné nákazy se bu2. Operaèní støedisko kontaktuje pøísluného epidemiologa
de konat zaèátkem listopadu s tím, e bude k dispozici hodnoceKrajské hygienické stanice, ten zpìtným dotazem v místì výní Doc. MUDr. Prymuly Ph.D, dìkana fakulty vojenského zdraskytu zjiuje relevantní skuteènosti.
votnictví UO v Hradci Králové, odborníka v dané problematice se
3. Operaèní støedisko kontaktuje pøísluného lékaøe infekèního
zkuenostmi s øeením epidemií v rùzných oblastech svìta. O daloddìlení, ten se spolu s hygienikem rozhodne, zda je dùvod
ích podrobnostech èinnosti a naich výsledcích a pohledech
k výjezdu VS VNN a informace o tom se dostane opìt na opeostatních zúèastnìných odborníkù budeme informovat v dalím
raèní støedisko ÚSZS ÈB, které
pokraèování.

Víme o sobì?
Konference Psychosociální pomoc v situacích
mimoøádných událostí
KD Novodvorská 23.  24. záøí 2004
Jana eblová
ÚSZS Støedoèeského kraje, Oblastní ZS Praha  venkov
Mezioborová a mezinárodní konference o psychosociální
pomoci, která se konala v záøí v Praze, byla pojmenovaná øeènickou otázkou, která mìla zdùraznit hlavní cíl konference
 vytvoøit urèitou sí pro dalí budování systému psychosociální pomoci tak, aby byl v pøípadì potøeby funkèní. Konference se zúèastnilo asi 140 odborníkù z nejrùznìjích oblastí  psychologové, terénní pracovníci, zamìstnanci policie
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a hasièù, pøedstavitelé státní správy i samosprávy i zástupci
obèanských sdruení. Konference byla poøádána generálním
øeditelstvím Hasièského záchranného sboru ÈR a nadací
Adra.
Úèastníky uvítala pplk. PhDr. Marie Sotoláøová a úvodní slovo pøednesli námìstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav tìpán za HZS, Mgr. Hana Halová, radní pro oblast sociální péèe,
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004
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zdravotnictví a národnostních menin, a Dr. Tarko, zástupkynì
starosty Prahy 4, v jejím obvodu se konference konala.
Generálmajor Ing. M. tìpán pak pøednesl první pøíspìvek do
odborného programu, ve kterém rekapituloval stav psychosociální pomoci v jednotlivých slokách IZS, nejen základních.
Seznámil posluchaèe i s hlavními úkoly psychologické sluby
HZS ÈR  jednak sem patøí poskytování posttraumatické péèe
záchranáøùm i obìtem mimoøádných událostí v terénu, ale i bìná personální práce, vèetnì hodnocení pøedpokladù pro výkon
sluby, psychologické pomoci rodinným pøísluníkùm a dalí
aktivity.
V dalím bloku byly prezentovány zahranièní zkuenosti.
Christiane Patzak a Dr. S. Remke hovoøili o budování koordinovaného systému psychologické pomoci pro policejní sloky
v SRN, konkrétnì v Sasku. Jako vude na svìtì, je i v Nìmecku
tento pøístup pomìrnì nový a rozvoj urychlily katastrofy s vìtím
poètem postiených a obìtí, v Sasku to byla tisíciletá voda v roce
2002. Dr. Remke pak shrnul i výsledky výzkumu o poskytované
pomoci  mezi kladnými aspekty respondenti jmenovali zpracování a zaøazení vlastních mylenek a pocitù, normalizaci proívání a zmìnu pohledu na dìní pøi zásahu. V závìru svého pøíspìvku
autoøi zdùraznili jednak nutnost aktivního vyhledávání kontaktu
s policisty a také podporu ze strany managementu, která je pro pozitivní efekt klíèová.
Mgr. Eva Münker-Kramer z rakouského centra pro psychologii
traumatu shrnula historii a strukturu psychosociální pomoci u naich jiních sousedù. Rakouský systém se zaèal budovat kolem roku 2000, opìt s urychlením katastrofami (dùlní netìstí v roce
1999, laviny v oblasti Galtür v roce 2000 a v téme roce technická závada lanovky na ledovec Kaprun, o 2 roky pozdìji zkuenost
s povodnìmi. Autorka zdùrazòovala zejména nutnost odhození
své pùvodní specializace, nezbytnost pochopit systém, ve kterém
se pohybují ti, kterým je pomoc nabízena  tedy porozumìt hasièùm, policistùm, záchranáøùm.
Dalí pøíspìvek PhDr. S. Saari z Finska se týkal celoevropského pohledu a návrhu na zajitìní standardù kvality i v této oblasti.
Èinnost v rámci krize zaøadila autorka do pìti oblastí: èasná intervence po expozici, plánování a organizace psychologické podpory a slueb, vzdìlávání pøed krizí, zásahy pøi ji vzniklé posttraumatické stresové porue, a koneènì terapie. Mezi nutné postupné
kroky øadila vypracování akèního plánu, jednání s pojiovnami
o úhradách poskytované péèe, výcvik psychologù, zajitìní standardù kvality. Za pøíklad v evropském mìøítku uvádìla Finsko,
kde ji mají zákonný podklad pro tuto formu pomoci, a kde záchranáøi mají zakotvenou povinnost informovat o kritické události krizový tým pro katastrofy. (I Finsko mìlo svoji startovací tragédii: havárii lodi Estonia s 350 mrtvými obìmi).
Odpolední blok se týkal èinnosti obèanských sdruení, neziskových organizací a dalích subjektù. Starostka tìchovic M. Vlková shrnula dìní v obci od nástupu povodní a po následnou péèi, a kromì pozitivních aspektù (solidarita mezi lidmi, pomoc velkého mnoství dobrovolníkù) mìla pomoc i nìkteré sporné body
 postiení lidé se pøíli soustøedili na svoje osobní proitky, zvykli si na poskytovanou pomoc, dostali se na pozici bezmocného
dítìte a odvykli osobní aktivitì.
Mgr. Sedláková z Charity Blansko hovoøila o jednotlivých formách, která její organizace poskytovala bìhem povodní na
Moravì v roce 1997, ve východních Èechách v roce 1998 v Èechách v roce 2002 a bìhem lokálních pøívalových deù v roce
2003. Charita provozovala a organizovala nepøetritou telefonní
linku pro postiené, snaila se zmapovat potøeby sociálním etøením pøímo v domácnostech, ve vytipovaných pøípadech zkontaktovala pomoc psychologa, organizovala po èase v rámci ekumenické rady setkání obèanù, kde docházelo k jakémusi shrnutí, zarámování zkueností.
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Bc. Th. Vurst ze spolupoøádající nadace Adra shrnul dosavadní zkuenosti s výcvikem dobrovolníkù v oblasti psychosociální
pomoci, první adepti absolvovali tento výcvik v roce 2000
a v souèasné dobì je ji vybudován urèitý systém, schopný poskytovat pomoc v terénu (napø. pøi povodních, po havárii autobusu u Naidel, po øádìní tornáda v Litovli). Zdùraznil, e je potøeba doøeit vzájemné povìdomí o oblastech èinnosti mezi jednotlivými organizacemi, ujasnit si pojmy, nároky a oèekávání a vybudovat skuteèný systém, vèetnì uvolòování dobrovolníkù v pøípadì krize a financování tìchto aktivit.
Velmi zajímavý pøíspìvek mìla Ing. J. Gallová z karlovarského
magistrátu. Seznámila posluchaèe s péèí o pøíbuzné obìtí havárie
autobusu u Naidel. Krizová rada mìsta ji 2 dny po nehodì zaloila fond finanèní pomoci, v první fázi se pomoc soustøeïovala na
základní praktické otázky (peníze, pomoc s vyøizováním dokladù...), pozdìji se pøidaly i (opakované!) nabídky psychologické, lékaøské a pøípadnì rehabilitaèní pomoci. V pøíspìvku jasnì vyplynula potøeba dlouhodobé podpory, kdy v kadé fázi po mimoøádné
události mají postiení zcela odliné potøeby. Ing. Gallové té zdùraznila hlavní roli obce, která pøijímá a tøídí nabízenou pomoc rùzných subjektù tak, aby pomoc byla cílená a úèinná.
V pátek ráno byl blok o výsledcích výzkumu. První pøíspìvek
o pøimìøenosti a úèinnosti poskytované pomoci po povodních
pøednesli v kooperaci Mgr. Krpálková z Charity Praha (konkrétní
zkuenosti a formy pomoci) a PhDr. Tomá Kohoutek z Psychologického ústavu Akademie vìd v Brnì prezentoval výsledky
následného rozsáhlého výzkumu (hlavní autor PhDr. Èermák).
Výzkum byl proveden formou strukturovaných rozhovorù v domácnostech, postiených povodnìmi, a cílem bylo jak zmapovat
proívání povodní a následných fází, ale i zformulovat obecnìjí
tvrzení pro potøeby pomáhajících profesí. V prvních fázích krize
chybí lidem zejména informace, pozdìji potøebují spíe praktickou a finanèní pomoc, potøeba psychologické podpory vyvstává
a po delím èase  a rok po povodni. Výsledkem výzkumu byl
i vnik urèitého pracovního modelu, v prvních fázích by se profesionální psychologové uplatnili spíe jako zázemí pro terénní pracovníky, jejich role v komunitì pøichází a pozdìji.
Ing. Michal Kopecký pak informoval o zkuenostech z cvièení
panelu psychosociální pomoci , pøedstavil panel neziskových organizací v systému komplexní péèe o obèany. Praktickou aplikaci panelu psychosociální pomoci pøedstavila Mgr. Oujezská z HZS
Jihomoravského kraje na pøíkladu výbuchu v trní ulici v Brnì, shrnula fungující a nefungující prvky v konkrétní situaci, zejména zdùraznila potøebu lepí koordinace a øeení financování.
PhDr. tìpán Vymìtal shrnul historii péèe o policisty v ÈR, ze
vech sloek IZS má PÈR tuto historii nejdelí. Od roku 1999 byla v rámci Twinning Project EU (program Phare) zahájen
Komplexní systém øízení lidských zdrojù pro PÈR, systém péèe, vycházející z technik krizového managementu (CISM) podle
J.T. Mitchela, v týmech pro intervenci jsou kromì psychologù
i sami policisté (systém peerù), kriminalisté, duchovní.
Základní výcvik je 40ti hodinový, 4 x roènì jsou semináøe. Pro
potøeby policistù funguje i profesní linka pomoci v krizi, její pùsobnost byla rozíøena i na èleny HZS.
PhDr. Sotoláøová, due celé konference i systému psychologické péèe pro hasièe, se vzdala svého pøíspìvku ve prospìch
Mgr. Dohnala, který seznámil posluchaèe s pomocí, poskytnutou
po tornádu v Litovli.
V závìreèných dvou pøíspìvcích se dostalo i na rezort zdravotnictví, jinak zastoupený velice sporadicky  PhDr. Vivienne
Soyková z ministerstva hovoøila o databázi dobrovolníkù v oblasti psychologie a psychiatrie, schopných (a ochotných) pomoci pøi
øeení mimoøádných událostí, a autorka tohoto èlánku seznámila
posluchaèe s výsledky dotazníkové studie z roku 2003 mezi pracovníky záchranných slueb (záchranné sluby jako jediná ze zá29
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kladních sloek IZS zatím nemají vùbec ádnou monost profesní psychosociální pomoci).
Po krátké pøestávce, pøed ukonèením konference, byly pøedneseny základní závìry jednání sekcí prvního dne. V oblasti vzdìlávání a výcviku je potøeba zmapovat organizace, které se psychosociální pomocí zabývají, a dále sjednotit terminologii, definovat
obsah pomoci, profil pracovníka, nároky na výcvik a zaøazení do
systému. Podstatné je i to, kdo bude vzdìlávání financovat.
Druhá sekce se zabývala etikou psychosociální pomoci. Bylo
doporuèeno vytvoøení norem etického kodexu a systém hodnocení, dalí otázky k øeení jsou koordinace pomoci, supervize, stanovení zaèátku a ukonèení, stanovení cílù, motivace pomáhajících, ale i obsah vzdìlávání a jeho formy.
Tøetí sekce srovnávala zahranièní modely a èeskou sí. Opìt
jako jeden ze základních úkolù vyzdvihla vzdìlávání, a dále spolupráci se zahranièními kolegy. Cílem by mìlo být zaøazení pøedmìtu Psychologie krizí a netìstí do pre- i postgraduální výuky, doporuèení by mìlo smìøovat i na lékaøské fakulty (napø. Ústav humanitních studií LF...). (Kromì Finska, kde je tato oblast pøednáena zdravotním sestrám, vak není tento pøedmìt ve zdravotnickém
vzdìlávání ani v Evropì). Mezi úkoly k øeení byla jmenována i absence systému posttraumatické intervence pro zdravotníky obecnì.
Úèastníci sekce doporuèili i kurzy, týkající se posttraumatické in-
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tervence i pro vrcholový management v jednotlivých rezortech.
Konkrétní spolupráce se zahranièím nìkdy naráí na nedostateènou
(respektive ádnou) právní úpravu pro tranzit týmù psychosociální
pomoci v civilních, tedy nikoliv vojenských, krizových situacích.
Poslední sekce se vìnovala financování dobrovolnické práce.
Není to protimluv, i dobrovolník se musí na místo urèení nìjak dostat, musí ho nìkdo uvolnit z jeho vlastní práce, pøípadnì jeho zamìstnavateli refundovat mzdové náklady. I úèastníci této sekce se
vyslovili pro kontinuální vzdìlávání, a pro informování pøedstavitelù státní správy a samosprávy. Oblast psychosociální podpory
je nutno legislativnì oetøit.
V kadém pøípadì byla konference zajímavou zkueností a setkáním lidí s potøebou pomoci ostatním, a zejména s potøebou tuto pomoc zaèlenit do nìjakého systému, který by byl funkèní.
Snad se o kousek zmenil otazník v názvu a snad navázané kontakty vyústí do konkrétní práce pøi mimoøádných událostech tak,
aby se jejich dopady jak na postiené, tak na pomáhající, zmírnily na pøijatelnou míru  to je vlastní obecný cíl vekeré psychosociální pomoci, a u je poskytována komukoliv.
MUDr. Jana eblová
Fráni rámka 25
150 00 Praha 5  Smíchov
e-mail: seblo@volny.cz

Prof. S. William A. GUNN, MD, MS, DSc (hon), FRCSC
Jiøí Pokorný
Profesor S. W. A. Gunn bude dne 1. 12. 2004 v 11 hodin slavnostnì promován
Dr. h. c. Univerzity Karlovy ve velké aule Karolina
Profesor S. W. A. Gunn je celosvìtovì uznávaným pøedstavitelem medicíny katastrof a urgentní medicíny a významným prùkopníkem zdravotnických záchranných systémù. Lékaøská studia
absolvoval v enevì. Od roku 1964 je èlenem Royal College of
Surgeons in Canada. Pøevánou èást svého odborného pùsobení
vìnoval práci pro Svìtovou zdravotnickou organizaci, kde pùsobí od roku 1967 dodnes jako:
● vedoucí oddìlení Záchranných operací WHO do 1986
● vedoucí kabinetu prezidenta(ù) Svìtového zdravotnického
shromádìní WHO
● poradce WHO pro úèinky jaderné války na zdraví a zdravotní
sluby
● z povìøení WHO styèný pracovník s univerzitami, pøedevím
s Univerzitou v enevì
● styk pøedstavitelù WHO s chirurgy pøi Mezinárodní federaci
chirurgických kolejí (Colleges)
● prezident Lékaøské spoleènosti WHO, poradce WHO, UN,
UNESCO, UNICEF, EU
Profesor Gunn pùsobil jako øeditel Evropského sjednoceného
programu pro dálkové studium, øeditel vzdìlávání pøi Evropské
unii CEMEC  centra pro medicínu katastrof, generální sekretáø
Mezinárodní federace chirurgických kolejí (Colleges), prezident
Mezinárodní asociace pro humanitární medicínu a poradce mezivládních a národních autorit EU, Rady Evropy, ÈR, Sýrie a dalí. Do roku 1990 byl mezinárodním poradcem Èerveného køíe.
Profesorské hodnosti dosáhl S.W.Gunn na tøech vysokých kolách:
● Èínské Akademii lékaøských vìd v Pekingu,
● Druhé Vojenské Lékaøské Univerzitì v anghaji a
● Univerzitì v Bradfordu  Anglie
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Profesor Gunn se stal po zapojení do WHO prùkopníkem
moderního pøístupu k øeení zdravotních následkù hromadných netìstí a katastrof v celém svìtì. Jako vedoucí záchranných operací WHO poznal tehdejí omezené monosti pomáhat postieným prostøedky ze 60. let XX. století. Vìnoval se
vìdeckému øeení problému vèasné pøípravy na katastrofy jak
ve vzdìlávání pracovníkù záchranných jednotek, tak i v jejich
materiálním vybavení. Je autorem vìdeckého pøístupu
k medicínì katastrof (MK), která se výraznì lií od døívìjího váleèného zdravotnictví. Jeho definice pojmu medicína
katastrof byla celosvìtovì pøijata. Jeho vzdìlávací programy
pomohly významnì zlepit pøipravenost lékaøù a dalích zdravotníkù k poskytování zdravotnické pomoci za mimoøádných
podmínek kdekoliv na svìtì.
n Gunn je autorem sedmi vìdeckých knih a cca 200 vìdeckých
prací publikovaných ve svìtovém odborném písemnictví.
Zabývá se v nich tématy jako Úèinky jaderné války na zdraví
a zdravotnické sluby, Londýn a mezinárodní pomoc, Øízení záchrany popálených pøi hromadném výskytu, Zdravotní péèe o uprchlíky v komunitách-táborech. Mezi nimi mimoøádnì významné místo zaujímá sedmijazyèný mezinárodní
slovník medicíny katastrof a mezinárodní pomoci (Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International Relief),
který poskytuje pøesné definice oborových pojmù a zajiuje nejen vzájemné porozumìní, ale té jednotný popis jevù
po katastrofì, které mohou být porovnávány a vìdecky
zkoumány.
n Gunn je editorem èasopisu Annals of Burns and Fire Disasters
a èasopisu Journal of Humanitarian Medicine a èlenem redakèních rad dalích èasopisù významných pro medicínu katastrof.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004
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Gunn doplnil kategorizaci katastrof o novou poloku: manconceived disaster  katastrofy plánované èlovìkem (genocida, únosy, muèení aj.). Intenzivnì prosazuje humanitární
aspekty pøístupu k hromadnì postieným.
n Gunn vyvinul a prosadil ve WHO výrobu souprav zdravotnického materiálu pro umonìní rychlého zahájení záchranných akcí pøi hromadném výskytu postiených (Medical
Emergency Kit). Obsahují vybavení k poskytování základní
zdravotní péèe 10 000 postieným po dobu 3 mìsícù.
(Souprava váí 1 tunu a stojí 5 000 USD). Soupravy jsou
rozmístìny na vhodných místech ve svìtì, take je mono
dopravit je velice rychle na místo katastrofy, kam mezitím
dorazí záchranné skupiny s lékaøi.
Zvlátní pocty a funkce
● èestné èlenství Spoleènosti popáleninové medicíny ÈLS JEP,
● køí a stuha øádu sv. Agáty Royal Society of Medicine  od
Rady Evropy za sluby humanitární medicínì,
● Paula Harrise za mezinárodní humanitární práci v rozvojových
zemích,
● diplom uznání od Mezinárodní federace chirurgických kolejí
(Colleges),
● èestné èlenství ve Spoleènosti pro historii lékaøství v Britské
Kolumbii,
● èestný doktorát univerzity v Palermu (v roce 2000),
● exprezident Svìtové asociace pro medicínu katastrof a urgentn
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ní medicínu (World Association for Disaster and Emergency
Medicine-WADEM).
Spolupráce s ÈR a Karlovou univerzitou
Profesor Gunn poskytoval velice aktivní poradenskou pomoc Èeskoslovensku od roku 1980 a po roce 1992 Èeské republice. Nejvýznamnìjí byly jeho konsultace s èleny uèitelského sboru 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy, dále
s pøedstaviteli orgánù pøímo odpovìdných za bezpeènost naich obèanù a s vládními èiniteli pøi modernizaci Zdravotnické
záchranné sluby a budování systému medicíny katastrof
Aktivní spolupráce prof. Gunna se stala u nás dùleitým
podnìtem pro vybudování moderní zdravotnické záchranné
sluby po roce 1992 a pro pøípravu a formulování zdravotnických èástí zákonù è.239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a è.240/2000 Sb. o krizovém øízení. Jeho dlouholetá spolupráce s pøedstaviteli popáleninové medicíny na
3. lékaøské fakultì Univerzity Karlovy prospìla práci i mimopraských popáleninových center v Brnì, Ostravì a Hradci
Králové.
Prof. Gunn je mimoøádnou lékaøskou osobností. Z pozice ve
WHO dokázal výraznì celosvìtovì zlepit úèinnost zdravotnických záchranných akcí ve prospìch hromadnì postiených.
Díky jeho èinnosti bylo zachránìno mnoho ohroených lidských ivotù.

Kongres ERR, Budape, záøí 2004
Milana Pokorná, Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy  ÚSZS
V polovinì záøí se v Budapeti uskuteènil 7. kongres Evropské
rady pro resuscitaci, nejuznávanìjí evropské odborné spoleènosti, co se resuscitací týèe.
Témata kongresu samozøejmì zahrnovala celou íøi problematiky i nìco navíc, ale celkovì se nesl kongres ve znamení zásadní zmìny pohledu na resuscitaci 21. století jako takovou:
nikoliv zresuscitovat a PAK léèit, ale  s trochou nadsázky
 resuscitovat a SOUÈASNÌ léèit .
Pøi vech diskusích o vlivu té èi oné metody na ten èi onen parametr stojí vdy za pøipomenutí  a øada èestných øeèníkù to také dùraznì pøipomnìla  e pohled na resuscitaci musí být pøedevím komplexní: resuscitace není masá, dýchání nebo defibrilace
sama o sobì, resuscitace je pøedevím boj o mozek pacienta.
A  zjednoduenì øeèeno  mozek potøebuje pro své pøeití pøísun kyslíku, a to pøísun odpovídající metabolickým nárokùm mozku.
Take pokud chceme získat èas na to nìco udìlat s pøíèinou zástavy  a zejména nové metody invazívní kardiologie se
k tomu pøímo nabízejí  je potøeba buï zvýit pøísun kyslíku,
nebo sníit nároky mozku na nì  a v optimálním pøípadì
obojí.
Je známo, e hlavním limitující faktorem resuscitace je nepøímá masá  její úèinnost je i v optimálních podmínkách relativnì velmi nízká. Navíc nìkolik velmi validních studií z poslední
doby potvrdilo, e právì masá je i profesionálními týmy provádìna nekvalitnì  s pøíli velkými pøestávkami a pøíli málo intenzivnì.
Resuscitace se tady od pùvodního Resuscitovat! a Defibrilovat! konce devadesátých let minulého století vrací dostává
zpìt ke koøenùm, kdy se nosným sloganem stává Resuscitovat, ale kvalitnì!
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004
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Resuscitace jako taková se dlouhodobì ocitá tak trochu ve slepé ulièce a èísla, která udávají její úspìnost, se dlouhodobì pøíli nemìní. V podstatì jedinou jasnì úèinnou metodou, jak obnovit hemodynamicky významnou srdeèní aktivitu zùstává elektrická defibrilace, farmakologické ani jiné metody ji zdaleka takový pøínos nemají.
Pokud si tedy klademe otázku, jak zásadnì zlepit nadìji
pacientù s náhlou zástavou, a to zejména pacientù s rezistentní
fibrilací, nebo bez elektrické aktivity srdce, budeme se muset vìcí zabývat z druhé strany  z hlediska pøíèiny zástavy.
Nejèastìjí pøíèinou zástavy zùstává akutní ischemie myokardu s následnou maligní arytmií resp. selháním srdce jako pumpy.
Zde nám poslední roky nabídly zcela zásadní pokrok v podobì
PTCA resp. PCI, rychlé a úèinné intervence, zajiující revaskularizaci postieného myokardu, stejnì jako nová, úèinná fibrinolytika.
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A právì to, jak docílit, aby se mozek doil této intervence, se
stává novým taktickým cílem resuscitace. Zatímco umìlá ventilace je dnes zvládnutelná na dlouhodobì dostateèné úrovni, støedem pozornosti se stává dalí zvýení úèinnosti nepøímé masáe
a ochrana CNS tak, aby se z resuscitace stal proces, kterým lze
udret ivotaschopnost centrální nervové soustavy po dobu nutnou k provedení PCI.
Bohuel se ukazuje, e kvalita masáe èasto není ani pøi
provádìní profesionálním týmem optimální: podle prezentovaných prací jak z pøednemocnièního, tak nemocnièního prostøedí probíhá masá pouze po dobu 50  60 % celkového èasu resuscitace. Zbytek pøedstavují ztrátové èasy  opakované
ovìøování stavu ivotních funkcí zkoumání tepu, píchání íly,
OTI, provádìní umìlého dýchání, ale zejména dyskoordinace
zachráncù pøi provádìní defibrilace, defibrilace bez indikace
(do IEL, EMD apod.). Mezi dalí typické chyby patøí pøíli
malá intenzita masáe (ve 30 % pøíli malé stlaèování hrudníku). Opakuji  hovoøíme o profesionálech  záchranáøích, nikoliv laicích!!!
Úsilí o kvalitu masáe v praxi znamená:
 minimální, nebo lépe ádné pøestávky bìhem masáe
 správná technika masáe
 vyití vech dalích dostupných prostøedkù pro zvýení perfuze: aktivní dekomprese, umìlá obstrukce dýchacích cest bìhem
fáze dekomprese, pøípadnì automatická masá pøístrojem nové
generace
Kvalitní resuscitaci jde naproti snaha o minimalizaci metabolizmu mozku: jako nejnadìjnìjí cesta se v souèasné dobì jeví metoda sniování tìlesné tepoty resp. chlazení CNS.
A ovem budeme na resuscitaci pohlíet z kterékoliv strany, jedno je jisté: bez detailního a standardizovaného sledování a publikace dat se zcela jistì neobejdeme. A chceme nebo
ne, ijeme v evidence-based dobì a resuscitace jsou výkladní skøíní akutní medicíny a pøednemocnièní péèe zvlá.
Nebudeme-li tuto skuteènost akceptovat, nikdy se nestaneme
na fórech podobných tomu budapeskému rovnocennými
partnery vyspìlejím zemím.
MUDr. Ondøej Franìk, e-mail:ondrej.franek@zzshmp.cz
MUDr. Milana Pokorná, e-mail: MilanaP@seznam.cz

Vybrané zajímavosti z programu
7. kongresu ERC

Zmìny doporuèených postupù

V prùbìhu roku 2005 se oèekává vydání inovovaných doporuèených postupù pro KPCR1.
● Oèekávaný èasový harmonogram:
n leden 2005  konsensuální konference ILCOR2  Dallas
2005, na jejich základì si jednotlivé spoleènosti formulují
vlastní protokoly
n listopad 2005  publikace konsensuálního dokumentu v èasopise Resuscitation
n prosinec 2005  publikace Guidelines 2005 ERR3
● HOT TOPICS aneb kde lze èekat zmìny:
n øízená hypotermie
n CPR first
n masá bez pøestávek
n masá bez dýchání  CC CPR4 (TANR5 , jeden zachránce)
n farmakoterapie  Vasopressin

Z pøednáek
Technika KPCR
● KPCR není provádìna správnì ani profesionály  doba aktivní
masáe z celkové doby provádìní resuscitace dosahuje i u pro32
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fesionálù pouze 50  60% celkové doby masáe, zbytek pøedstavují ztrátové èasy (hands-off time)  ovìøování pulzu, opakované hodnocení stavu, zajitìní dýchacích cest, iv pøístup,
dyskoordinace pøi provádìní defibrilace, nadbyteèné defibrilace
atd. Je to tristní èíslo a je potøeba vìnovat maximální pozornost
kvalitnímu a zejména nepøeruovanému provádìní masáe
 pøeruení masáe znamená okamitý a prudký pokles MAP6.
Pøeruení na 20 sekund znamená pokles nadìje na pøeití na
20% pùvodní hodnoty. Obvyklá je pøíli malá hloubka masáe.
Nejvìtí problém pøedstavuje EMD7  pro èetné hodnocení stavu je podíl masáe velmi nízký a úspìnost (pøeití) nulová.
Hloubka kompresí je správná pouze v 30% pøípadù!
Defibrilace nedefibrilovatelných rytmù (IEL8, EMD)  24%
provedených defibriací nebylo indikovaných.
KPCR musí být nejen provádìna, ale provádìna kvalitnì.
Navíc ni pøi resucitaci platí KISS  Keep It Simple and Stupid:
úspìnost resuscitace klesá s tím, jak sloitì je provádìna, tj. pøi
provádìní výkonù nad rámec gudelines
Zdroj: 3), 4), 8)
● Technika masáe  nutné úplné uvolnìní v prùbìhu cyklu, nebo jetì lépe ACD CPR (Active-Compression-Decompression
CPR), která významnì prohlubuje negativní nirohrudní tlak bìhem dekomprese a tím zlepuje plnìní komor bìhem masáe.
Dalí cestou mùe být technická úprava ventilu, který se nasazuje na koncovku tracheální rourky a pak brání nasávání vzduchu pøi dekompresi a dále tak podporuje vznik negativního nitrohrudního tlaku (zlepení plnìní koronárních tepen v exprimentu a o 80%)
Zdroj: 6)
● Umìlé dýchání je èinnost, která významnì hendikepuje masá,
zejména pøi jednom zachránci  2 vdechy trvají v prùmìru 18
sekund a pøitom pouze 20% zachráncù je schopno dýchat
správnì. KPCR v jednom  za úvahu stojí, zda vùbec provádìt
umìlé dýchání a kdy, tak s jakou frekvencí
Zdroj: 2)
Hypotermie
Hypotermie má pozitivní vliv na outcome pacientù po zástavì obìhu. Pouívají se rùzné metody chlazení, i.v. infuze
chladného roztoku je sice nejjednoduí, ale sama o sobì nestaèí sníit teplotu dostateènì rychle. Dále lze pouít zevní
chlazení  obloení ledem, ploné chlazení za pomoci
speciálních pøístrojù. Cílová teplota je 32  33 st.C. Obzvlátní význam má chlazení CNS, je zøejmì vhodné zaèít u
v PNP (napø. obloením hlavy mraenými potravinami).
Uvádìny jsou øídké, ale signifikantní pozdní (cca 7 dní) reakce pankreatických a renálních markerù støední závanosti.
Trvání hypotermie je 24  28 hodin, pak opìt ohøívání rychlostí cca 0,5 stupnì za hodinu.
Celosvìtový nezávislý dobrovolný registr pacientù The Northern
Hypothermia Registry s indukovanou hypotermií po KPCR funguje na adrese http://www.scctg.org/NHN/NHNWelcome.htm, dalí
registr pracovní skupiny ERC je The ERC Hypothermiea After
Cardiac Arrest Registry, http://www.erchacar.org/
Zdroje: 9) 10) 11) 16) 17)
Výuka KPCR, KPCR laiky, first respondery, veøejnì dostupná defibrilace
● ÈR je jediná zemì ze støední a východní Evropì, kde není povinný výcvik KPCR pro ádnou ze sledovaných skupin obyvatel (policisté, hasièi, øidièi, jiní first respondeøi)
Zdroj: 1)
● ÈR je jedna z mála zamí EU, které nemají program non-EMS
first responderù s AED (dále napø. Slovensko, Slovinsko)
Zdroj: 1)
● S KPCR laiky  svìdky náhlé zástavy to není ideální, ale lepí, ne si myslíme: odhady hovoøí o cca 5% laické KPCR, ob●
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jektivními metodami je ale dokumentováno, e pokud je zástava spatøena svìdkem, je laická KPCR zahájena u 25  30% postiených. Patrnì si pamatujeme spíe negativní pøíklady
Zdroj: 1)
● Program AED v oblasti Erlangenu (Banvorsko SRN)  roèní
zkuenosti: mimo jiné z 5 pouití AED first respondery  hasièi
dolo 4 x k ROSC a 2 pacienti pøeili bez pokození. V místech
s dlouhým dojezdem mají AED význam pro záchranu ivotù
Zdroj: 7)
● Program AED v Norsku  nezisková organizace Norwegian
Air Ambulance zavedla program s komunitními first respondery, jimi jsou zpravidla hasièi a policisté. Celkem instalováno
10 AED, ze 15 mìsícù byli first respondeøi volání 29x a AED
pouity 18x, z toho 2 x ROSC, ale ádný pøeiví.
Zdroj: 12)
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Dispeèink
● Pokud do 30 sekund není zøejmé, zda je, nebo není pacient
pøi vìdomí a zda dýchá, nebo nedýchá, je nutné postupovat
tak, jako by lo o NZO.
Zdroj: 5)
Nové technické pomùcky a pøístroje
● Nepøeberné mnoství AED 
miniaturizace je na pochodu, nìkteré AED zaèínají být doslova
v kapesním provedení. Jen ta cena kdyby byla
tøetinová
●

Resuscitace u zástav s traumatologickou pøíèinou
● Pacienti s traumatologickou zástavou mají obvykle velmi patnou prognózu  v literatuøe udávané dlouhodobé kvalitní pøeití se pohybuje kolem 1%. Dùsledné uplatnìní nového systému
péèe o traumatologické pacienty v Londýnì vedlo k vzestupu
pøeití u rùzných skupin traumat (tupé  2,8%, penetrující
7,7%, tonutí 16%, hemoragie  28%). Triáda smrti: hypotermie  koagulopatie  acidóza.
Zdroj: 15)

RESCUE POD
●

AED LAERDAL

Rescue-POD chlopeò, která brání spontánnímu nasávání vzduchu tracheální
rourkou bìhem masáe. Výsledkem je
prohloubení podtlaku v dutinì hrudní pøi
fázi dekomprese a tedy lepí diastolické
plnìní srdce i koronárních cév.

Pøístroje pro automatické provádìní masáe  nové, sofistikované, snadno pøenosné, poèítaèem øízené.

Tekutinová resuscitace
Cíl:
n Syst. TK 80 mm Hg
n AS do 120 / minutu
Roztoky:
 upøednostnìní krystaloidù, ale není jasnì rozhodunto
Taktika:
n zástava krvácení
n obnovení s stabilizace vitálních funkcí
n Nepodávat masivní mnoství infuzí a transfuzí  pokles koncentrace bílkovin hemokoagulaèní kaskády (ani krevní konzervy neobsahují srálivé faktory) vede ke koagulopatii
Zdroj: 13), 14)
Ostatní
● Akutní symptomatická bradykardie na ED: Pøíèina: 15% AIM,
2% dysbalance iontù, PcM10 porucha 27%, nevhodná medikace
27% primární porucha vedení vzruchu 48%.
Øeení:
 medikací u 58 pacientù
 transkutánní PcM u 2 pacientù
 transvenózní PcM u 34 pacientù
 implantace permanentního PcM u 69 pacientù
Závìr: Trnaskutánní PcM se na ED uívá velmi zøídka
Zdroj: 18)
Zástava obìhu pøi astmatu, CHOPN, bronchitidì, emfyzému:
jde o choroby, které nelze vyléèit, ale lze je úspìnì stabilizovat.
(zánìtlivá reakce, zvýená senzitivita, obstrukce prùtoku vzduchu).
Poèet úmrtí na astma je asi 100 000/rok, èasto jde o mladé jedince. Spoutìcími mechanismy jsou: alergická reakce, kouø, infekce, chlad, cvièení
Pøi ACLS je vhodná èasná intubace. Pozor na nafouknutí GIT pøi
ventilaci AMBU-vakem  zvyuje se stav bránice, co velmi zhoruje situaci. Pozor na spontánní PNO. U pacientù s cor pulmonale
jsou èasto neefektivní hrudní komprese, pøi zástavì obvykle není
VF ale typicky PEA nebo asystolie. Ventilace vhodnìjí malými
objemy 5  7 ml/kg  permisivní hyperkapnie, po obnovení obìhu
ke tlumení vhodný Ketamin 0,5  1,5 mg/kg + Midazolam, dále
vhodné kortikosteroidy, bronchodilataèní inhalace.
Zdroj: 19)

LUCAS
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Lifestick  pøípravek pro provádìní abdominální kontrapulzace jedním zachráncem
LIFESTICK
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7) Birkholz, T. et al.  Results after 12 month of AED use in a region with an emergency physician based EMS
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10) Karlsson T. et al.  Therapeutic hypotermia after cardiac arrest
11) Kliegel, A et al  Cold infusion for induction of mild hypothermia after cardiac arrest
12) Zakariassen, E  First Responder Defibrilator Programme
Launched in Norway
13) Nolan, J.  Fluid replacement in hypovolemia
14) Parr, M.  How do we stop bleeding?
15) Lockey, D.  Prehospital cardiac arrest in trauma
16) Holzer M.  Efficacy and safety of a novel endovasular cooling device afre cardiac arrest  a case control study
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18) Sodeck G.  Acute symptomatic bradycardia  effective and
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XI. Dostálovy dny, Hradec nad Moravicí,
13.  14. øíjna 2004
Jana eblová

ÚSZS Støedoèeského kraje, Oblastní ZS Praha-Venkov
Druhou dekádu existence zahájily Dostálovy dny více ne
zdaøile. Ji v nìkolika posledních roènících bylo lze øadit prezentace do blokù podle témat, stejnì tak i letos, kdy byly vyuity i ne zcela tradièní námìty  psychologicko-psychiatrický dopolední blok první den, pediatrická tématika odpoledne, druhému dni dominovaly doporuèené postupy a smìs sdìlení z rùzných oborù. Novinkou bylo zaøazení nìkolika pøíspìvkù ve formì posterù, èasem moná dojde i na rozdìlení do paralelních
sekcí.
Úvodní blok se skuteènì vymykal standardnímu zahájení lékaøské konference, nebo byl vìnován pøedevím dlouhé praktické ukázce jedné z technik CISM  defusingu. Vstupní pøíspìvky (Dr. Hlaváèková, eblová, PhDr. Èepická) buï krátce
shrnuly základní zásady nebo rekapitulovaly dùvody, proè se podobné techniky zavádìjí u exponovaných povolání do praxe,
a pak, s pøispìním hercù, kolegù, kteøí byli ochotni vstoupit do
neznámé øeky, následovala vlastní ukázka. Nutno øíct, e skupina, která rozehrála jeden z navrených scénáøù z pléna (dojezd
na místo dopravní nehody s jedním mrtvým a jedním zranìným
dítìtem) byla nesmírnì kooperativní, a v technikách vyrovnávání s pracovním stresem velmi konstruktivní. Snad si jak aktivní
úèastníci, tak pozorovatelé odnesli alespoò nìjakou pøedstavu
o psychosociální péèi, smìøované do naich vlastních øad.
Druhá èást psychiatrického bloku ji mìla standardní uspoøádání a standardní smìøování pozornosti  tedy na pacienty. Na
osoby pod vlivem alkoholu (Nepor, Knor), na problematiku toxických psychóz (Chvíla), na pozadí a moné koøeny agrese vùèi zdravotníkùm (Vavøík), se zájmem sledovalo plénum pøednáku Dr. Drábka o právních aspektech pøijímání k nedobrovolné
psychiatrické léèbì, kdy jsou v protikladu dva  oba jistì filosoficky akceptovatelné koncepty  paternalistická ochrana pacienta na stranì jedné a jistá absolutizace konceptu lidských práv
a práva na sebeurèení. Hledání pøijatelných kompromisù je pak
vìcí naí terénní praxe. Dr. Hanuková shrnula zejména farmakologické monosti zvládání neklidného pacienta, nicménì
z moných preparátù se formou podání a nástupem úèinku hodí
ve vyhrocených situacích opravdu jen nìkteré a na vìtinu,
vhodných jistì pro dlouhodobou léèbu v podmínkách hospitalizace, nemùeme spoléhat (limitem je hlavnì perorální podání).
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V závìru bloku pak
Dr. Dvoøák z Urgentního
pøíjmu Motol vyzdvihl
významný nárùst problematiky spojené s poíváním alkoholu u pacientù,
Foto: Petr Nováèek
dováených na tento typ
oddìlení, v souèasnosti dosahuje cca 10% pacientù (pøi celkovém
poètu cca 14 000 pacientù/rok je to asi 1400 osob s poruchou zdraví vyvolanou poitím alkoholu). I zde zaznìla otázka, avak samozøejmì v jiném kontextu, zda mají zdravotníci pøebírat plnou
právní zodpovìdnost za zdraví dospìlé, svéprávné osoby, která se
dobrovolnì a vìdomì intoxikovala psychoaktivní látkou.
Odpolední pøednáky se vìnovaly dìtem a mladistvým. Docent Novák v pøehledné pøednáce shrnul nìkteré novìjí trendy
farmakoterapie u dìtí, autoøi Hladík a spol. z Ostravy pøednesli
pøednáku o polytraumatech dìtí v posledních 5 letech, zajímavý byl pøíspìvek dalí skupiny ostravských autorù (Neiser
a spol.) o vnitronemocnièních transportech v pediatrii, vèetnì
specializovaného vybavení a pøehledu standardù na toto téma.
K problematice alkoholu, tentokrát z hlediska intoxikací dìtí
a mladistvých v Ostravì v posledních 4 letech, se vrátila Dr. Olosová. Dvì následující pøednáky se týkaly popáleninového traumatu  pratí autoøi Bro a spol. pøednesli základní zásady péèe o dìti s termickými úrazy, z nìkolika uvedených kazuistik
a z diskuze bylo zøejmé, e opakování tìchto zásad není zatím
zbyteèné, nebo chyby se bohuel objevují stále. Pøínosný byl
pohled autorù Kadlèíka a Tymonové na problematiku popálenin,
a to z hlediska indikací a techniky provádìní jednotlivých invazivních postupù, vèetnì diskuze o cirkulárních náøezech (hrudníku, krku, konèetin). Odpolední sekci ukonèili budìjoviètí autoøi
Gutvirth a Tuèek pøíspìvkem o úkolech ZS v pøípadì výskytu
vysoce nebezpeèné nákazy (viz toto èíslo UM).
Na setkání zájemcù o problematiku urgentních pøíjmù jsme se
nakonec vichni dohodli, e se dohodneme, i kdy jsme zprvu mluvili kadý jiným jazykem a jinou terminologií, na pozadí odliných
zkueností...(moje babièka tomu lapidárnì øíkávala Já o voze, ty
o koze). Snad pøítí schùzka v motolské nemocnici, kterou zájemcùm nabídl primáø Buda, bude ji skuteènì pracovní.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2004
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Doporuèené postupy autorù Urbánka (Akutní koronární
syndrom) a Knora (neodkladná resuscitace) byly ji v èasopise Urgentní medicína publikovány, s doplòujícími komentáøi
byly pøedneseny v bloku ve ètvrtek ráno. Spíe zobecòující
závìry na základì zkueností ze znaleckého posuzování
pøednesla prim. Drábková. V dalí pøednáce seznámila
Dr. Pokorná s prvními klinickými zkuenostmi s pouitím
techniky interponované abdominální komprese v prùbìhu
KPR (viz toto èíslo UM), první výsledky skuteènì vypadají
nadìjnì. Dalí pøednáky ji zèásti pøecházely k organizaèní
tématice  téma krizové pøipravenosti v podání dr. torka,
úvaha autorské dvojice Pokorný J.  Mareèek o urgentních
pøíjmech, a z desetiletých zkueností vycházející pøíspìvek
dr. Jelena o nejrùznìjích aspektech provozu a èinnosti oddìlení Centrálního pøíjmu v Ostravì.
V závìreèné sekci se ji prolínaly medicínská témata (o barotraumatu  viz toto èíslo UM, kazuistika bolestí v epigastriu),
organizaèní (o monostech modelování a hodnocení dostupnosti pøednemocnièní péèe Dr. Fraòka, zkuenosti s novými
prvky v systému PNP v Libereckém kraji od Dr. Wachsmutha
a královéhradecké zkuenosti, se kterými seznámil posluchaèe
Dr. Maek) a témìø filosoficky ladìná prezentace Dr. Franze
o sebevradách.
Úèast na pøednákách u od druhého rána potvrdila to, e
opékané prasátko, cimbálová muzika a taneèní skupina ve
velkém sále k DD sice neodmyslitelnì patøí, ale úèastníci do
Hradce nad Moravicí jezdí pøedevím za odborným programem (co je nám vem ku cti). Pozitivní je i zvyující se èasová kázeò a tím i dodrení èasu konference.
Take úèastníci se mohou tìit na dalí roèník, a organizátoøi u aby se na nìj pomalu chystali...

Prosíme vechny pøedplatitele, aby vekeré zmìny týkající se zasílání èasopisu nahlásili na adresu vydavatele.

Pokyny pro autory
Rukopisy pøíspìvkù pro uveøejnìní v èasopise Urgentní medicína se pøijímají v èetinì nebo sloventinì. Prosíme o zaslání textu pøíspìvku, textu souhrnu a pøípadné obrazové dokumentace na samostatných listech
a pøesnì odpovídající elektronické verzi na
disketì. Obrazová dokumentace musí být
pùvodní.
Pod názvem pøípìvku jsou uvedeni autoøi
a jejich pracovitì. Prosíme uvést i kontaktní
adresu na jednoho z autorù vèetnì elektronické adresy, kontaktní adresa bude uveøejnìna
na konci èlánku.
Poadavky na rukopis:
Standardní text, dvojité øádkování, velikost
fontù 12, 30 øádkù o 60 úhozech na jedné stranì. Prosíme nepouívat rùzné typy písma,
mìnit velikost písma, nepodtrhávat èásti textu a text neformátovat.
Technické parametry
pro pøíjem elektronických podkladù:
Pøíspìvky lze poslat na elektronické
adresy uvedené v tirái nebo potou,
v tomto pøípadì jak titìný text, tak disketu s elektronickou verzí pøíspìvku.
Textové podklady pøijímáme v programech
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Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000
a Microsoft Power Point 2000.
Grafy prosíme dodávat ve zpracování pro
jednobarevný tisk.
Obrazové podklady pøijímáme jako soubory ve tvaru .eps, .tif, .jpg, .gif, .pdf (tiskové
pdf), .bmp, .ai, .cdr (rozliení 300 dpi, písmo
pøevedeno do køivek). Elektronickou obrazovou dokumentaci (obrázky) prosíme dodávat
samostatnì ve výe uvedených tvarech. Pokud
jsou obrázky zabudované do dokumentu Word
nebo samostatnì jakou soubor Word, nejsou
kvalitní a mají pøíli malé rozliení.
Obrazovou dokumentaci pøijímáme i jako fotografie, diapozitivy nebo jako titìnou
pøedlohu.
Souhrny:
Pùvodní práci je nutno opatøit souhrnem
v èetinì v rozsahu 100 a 200 slov, anglickým pøekladem souhrnu a 3  5 klíèovými slovy. Korekturu dodaného pøekladu souhrnu (ve výjimeèných pøípadech pøeklad) zajistí redakce.
Seznam citované literatury:
Literární reference prosíme uvádìt v abecední poøadí podle pøíjmení prvního autora.

Dále je nutno uvést název citovaného díla
(název èlánku, knihy, kapitoly), údaje o publikaci (u èasopisù: název èasopisu nebo jeho
mezinárodnì uznávaná zkratka, rok, svazek,
èíslo, stránkový rozsah; u kniních publikací:
místo vydání, nakladatel, rok vydání).
Pøíklady citací:
Kennedy JD, Sweeney TA, Roberts D,
O´Connor RE: Effectiveness of Medical
Piority Dispatch Protocol for Abdominal
Pain. Prehospital Emeergency Care, 2003,
Vol.7, No 1, p. 89-93
Smolka V, Reitinger J, Klásková E, Wiedermann J: Tìká otrava organofosfáty u batolete. Anesteziologie a intenzivní medicína,
2003, roè. 14, è. 6, s. 295-297
Pokorný J: Lékaøská první pomoc. 1. vydání Praha, Galén, 2003
Plantz SH, Adler JN: Emergency Medicine. USA, Williams and Wilkins, 1998
Hlavní autor odpovídá za pùvodnost práce, nabídnuté k publikaci v èasopise
Urgentní medicína. U pøekladù èlánkù ze
zahranièí je tøeba dodat souhlas autora,
v pøípadì, e byl èlánek publikován, souhlas
autora a nakladatele.
Redakce
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