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Ú V O D N Í

S L O V O

Velmi děkuji všem, kteří byli ochotni neanonymně prezentovat svůj názor a odpověděli na otázky, které jsme pojali jako otázky otevřené. Pouze na první se dalo odpovědět
ano – ne. Všichni, kteří nejsou u této první otázky uvedeni, odpověděli ANO, VÍM. To bylo první překvapující zjištění – většina lidí námi oslovených alespoň tuší, že třídění probíhá,
technické podrobnosti tohoto procesu jsou pak naše starost, nikoliv jejich.

V ostatních dvou otázkách jsme s jistou dávkou vlezlosti pátrali nikoliv po tom, co respondenti vědí, ale co cítí – při přímé odpovědi na tyto otázky se nedalo nejít s kůží pocitů na trh. Právě tyto odpovědi jsou velmi otevřené a velmi upřímné. Často v nich zaznívá
oprávněná obava, zda by zasahující záchranáři byli dostatečně profesionální a zda by
svou práci odvedli dobře – tyto obavy jsou pochopitelné (měla bych je také), tyto obavy jsou pro nás jako pro profesionály zavazující. V podobných situacích by nezbylo všem
než doufat, že ti, kdo se na místě mimořádné události ocitnou, jsou vybaveni všemi znalostmi a dovednostmi ke zvládnutí situace. Mezi odpovědi studentů jsem zařadila i odpovědi své starší dcery, a to nikoliv z rodinné protekce, ale spíše z údivu, že i přes zdárné
dlouholeté oboustranné předstírání o našich rozdílných zaměřeních k ní pronikly poměrně konzistentní představy o tom, jak to v podobné situaci může vypadat a jak by to mělo fungovat. A navíc je v jejích odpovědích jakási bazální důvěra v to, že co lékaři na místě činí, činí správně – a tento podtext je pro mě osobně ještě více zavazující než pochyby lidí vzdálenějších a cizích.

Kdybych měla já sama osobně odpovědět upřímně na otázku, co bych dělala v této definované situaci (jako přímý účastník, se členy mé rodiny), pak musím spolu se studentem Kryštofem poctivě přiznat, že bych se velmi pravděpodobně chovala jako sobec
– asi bych nechala záchranáře dělat jejich práci, ale zcela jistě bych se starala o své blízké. A samozřejmě si to nechci ani představovat, i když se všichni shodneme na tom, že
za každým resuscitovaným dítětem v naší profesní anamnéze vidíme v dvojexpozici děti
svoje a o to větší pak o ně máme strach…

Jana Šeblová
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Záchranná zdravotná sluba na Slovensku vo svetle
reformy zdravotníctva
Viliam Dobiá, Boris Moovský

Life Star Emergency, spol. s r. o.  záchranná sluba, Bratislava
Abstrakt
Zaèiatkom roka 2005 vstúpil na Slovensku do platnosti súbor zákonov, ktoré majú za cie¾ zreformova neefektívne zdravotníctvo. Ako voèi
kadej reforme, aj proti tejto protestujú pacienti, zdravotníci aj politici, ale jeden zákon je prijímaný s minimálnymi výhradami a to je zákon
o záchrannej slube. S jeho hlavnými èasami a so súvisiacimi èlánkami z iných zákonov oboznamuje tento príspevok. Hlavnou zmenou je
zámer do roku 2006 viac ako zdvojnásobi poèet posádok záchranných sluieb v slube a financovanie licencovaných poskytovate¾ov
prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Súèasou legislatívy sú aj vyhláky o materiálnom, personálnom vybavení, kvalifikaèných
predpokladoch, právach a povinnostiach poskytovate¾ov a zdravotníckych pracovníkov a systém celoivotného vzdelávania.
Celkové znenie zákonov a súvisiacich predpisov je na www.novezdravotnictvo.sk
Klúèové slová: zdravotnícka reforma  zákon o záchrannej zdravotnej slube na Slovensku
Abstract
Since the beginning of 2005 in Slovakia was introduced system of Parliamentary Acts to reform health care system. As all kind of
reform this is also criticised by patients, health care personel and politicians but one Act is respected with minimal protests
 Prehospital Emergency Medical Service Act. Its main principles and connected paragraphs from other acts are described in this
article. Topic of new act is to doubled amount of crews on duty till 2006 and system of financing by health care inssurance companies.
System of legislation include also ministry decrees of obligatory equipment, qualification, rules and rights of providers and staff and
system of continual medical education. Full text of all Acts and Decrees at www.newhealthcare.sk.
Key words: health care reform  Prehospital Emergency Medical Service Act

Úvod
Snahy o novelizáciu legislatívy o záchrannej slube zaèali
tesne po revolúcii ete v spoloènom Èeskoslovensku. Dlho sa
uvaovalo iba o vyhláke o záchrannej slube, a neskôr sa zaèal pripravova zákon. Na Slovensku nebola ani politická vôla,
ani dostatoèný tlak odbornej verejnosti a jediné zmeny v záchrannej slube boli zavedenie a zmeny sumy kapitaènej platby pod¾a poètu obyvate¾ov bez oh¾adu na poèet posádok. A
po vo¾bách v roku 2002 sa do programového vyhlásenia vlády
dostala zdravotnícka reforma.
Národná rada SR koncom roka 2004 schválila 6 zdravotníckych zákonov:
l Zákon o zdravotnej starostlivosti a slubách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti è. 576 / 2004 Z. z.
l Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia è. 577/2005 Z. z.
l Zákon o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení zákonov è. 578/2004 Z. z.
l Zákon o záchrannej zdravotnej slube è 579/2005 Z. z.
l zákon o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisovníctve 580/2005 Z. z.
l Zákon o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou 581/2005 Z. z.
Zákony sú navzájom poprepájané, take vlastný zákon o záchrannej slube má len 3 strany, 4 èlánky a 8 paragrafov, pretoe povinnosti zdravotníckeho zariadenia a zdravotníckych
pracovníkov, podmienky na výkon povolania, definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, výberové konania a ude¾ovanie licencií na èinnos a iné ustanovenia sú v ostatných piatich
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zákonoch, pretoe sa týkajú aj iných subjektov. Niektoré ustanovenia z iných zákonov, tvoriacich zdravotnícku reformu:
Zákon o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti
è. 578/2004 Z. z. ustanovuje podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, podmienky na výkon povolania, vzdelávanie, stavovské organizácie, práva a povinnosti èlenov komory, povinnosti poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka, dozor nad dodriavaním povinností
a transformáciu tátnych rozpoètových organizácií na akciové
spoloènosti. Súèasou zákona je aj etický kódex, zruenie povinného èlenstva v lekárskej komore (zachováva povinnú registráciu). Zo zaujímavostí tohto zákona: Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie záchrannej
zdravotnej sluby, mobilnej intenzívnej jednotky, leteckej záchrannej sluby, pecializovanej nemocnice a prírodných lieèivých kúpe¾ov. Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu
tátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancií, polikliniky, agentúr domácej oetrovate¾skej starostlivosti,
veobecnej nemocnice, lieèebne, hospicu a mobilného hospicu,
atï. Len ak je prísluný viac ako jeden kraj, vydáva povolenie
MZ. Odborný zástupca je definovaný ako fyzická osoba, ktorá
zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí by v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzahu s poskytovate¾om.
Zákon o zdravotnej starostlivosti è. 577/2005 obsahuje definíciu: Neodkladná zdravotná starostlivos je zdravotná starostlivos poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného
stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej ivot, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môe váne ohrozi jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesite¾nú boles alebo spôsobuje
náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom
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bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná
starostlivos je aj zdravotná starostlivos poskytovaná pri
pôrode. Súèasou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava
darcov orgánov, tkanív a buniek urèených na transplantáciu,
ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby.
Zákon o záchrannej zdravotnej slube (ZZS) è. 579/2005 Z. z.
je dos struèný pre mnostvo súvisiacich ustanovení uvedených v ostatných zákonoch o reforme zdravotníctva.
Výòatky zo zákona o ZZS: Definícia: Záchranná zdravotná
sluba je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe v stave, pri ktorom je bezprostredne ohrozený jej ivot
alebo zdravie a osoba je odkázaná na poskytnutie pomoci.
Záchrannú zdravotnú slubu zabezpeèujú:
a) operaèné strediská tiesòového volania záchrannej zdravotnej sluby,
b) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluby.
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby sú základnou
záchrannou zlokou integrovaného záchranného systému pod¾a zákona o IZS.
Operaèné strediská záchrannej zdravotnej sluby
Operaèné strediská záchrannej zdravotnej sluby zriaïuje MZ
SR ako rozpoètové organizácie v rámci zásahového obvodu koordinaèného strediska integrovaného záchranného systému.
Poskytovate¾ záchrannej zdravotnej sluby je povinný
a) zriadi v zásahovom obvode urèenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluby
1. zásahové stredisko tak, aby zabezpeèil výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej sluby do jednej minúty
od prijatia pokynu koordinaèného strediska alebo operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby,
2. stanice záchrannej zdravotnej sluby v sídlach ustanovených pod¾a prílohy zákona (sídiel je 255, posádok 269).
b) plni pokyny koordinaèného strediska a operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby,
c) zabezpeèi výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej sluby
do 1 minúty,
d) bez zbytoèného odkladu po vykonaní zásahu prepravi
osobu, ak si to vyaduje jej zdravotný stav, do najbliej
nemocnice, ktorá je schopná poskytnú diagnostiku a lieèbu
nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivos,
e) hlási koordinaènému stredisku alebo operaènému stredisku ZZS ukonèenie zásahu,
f) pouíva jednotné oznaèenie zásahových stredísk, ambulancií ZZS a zabezpeèi pouívanie jednotne oznaèených
ochranných odevov zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej sluby,
g) vies evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchováva desa rokov od vykonania zásahu.
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Zásahové stredisko poskytovate¾a záchrannej zdravotnej sluby:
a) prijíma pokyny koordinaèného strediska alebo operaèného strediska záchrannej zdravotnej sluby na zásah, alebo
na zabezpeèenie neodkladnej prepravy,
b) zabezpeèuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy.
Poskytovate¾ záchrannej zdravotnej sluby, ktorý vykonal
zásah, je povinný vyhotovi písomný záznam o zásahu a jeho
rovnopis odovzda a) lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení alebo b) osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivos, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak osoba
nebola prepravená do nemocnice. Záznam musí obsahova:
a) èas prijatia pokynu na zásah a èas výjazdu na zásah,
b) miesto a èas vykonania zásahu,
c) opis vonkajieho prostredia alebo vnútorného prostredia
pod¾a miesta zásahu,
d) osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je moná, potom
tieto údaje: 1. pohlavie, 2. odhad veku, 3. odhad výky,
4. odhad hmotnosti, 5. popis postavy, 6. farba vlasov,
7. zvlátne znamenia, ak sú zjavné,
e) zhodnotenie zdravotného stavu osoby,
f) poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku,
jeho dávky a spôsobu aplikácie, zdravotnícke pomôcky
a dietetické potraviny,
g) údaj o ïalom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe.
Zákon obsahuje aj pokuty: 500 000 Sk za neuskutoènenie
výjazdu do 1 min, nezriadenie strediska v sídlach urèených zákonom, 20 000 Sk za nevyhotovenie záznamu.
Súèasou zákona o ZZS sú 2 vyhláky (è. 741/2004 a 287/2005)
ktorými sa ustanovujú podrobnosti o ZZS:
l oznaèovanie zásahových stredísk, ambulancií a pracovných odevov (definované sú 3 komplety).
l priestorové, materiálne technické a personálne vybavenie
operaèného strediska (operátor na 100 000 obyvate¾ov,
v jednej smene najmenej dvaja, nad 8 operátorov vedúci
operátor, inak kumulácia funkcie s úväzkom 0,2, povinnos ma SMS bránu na príjem SMS od handikapovaných
hluchonemých obèanov).
l sídla staníc menovite (255 bodov / 269 posádok pozemnej
ZZS, 10 staníc vodnej a 6 staníc LZS. V jednom bode je
sídlo najmenej jednej a najviac 3 posádok.)
l vzor Záznamu o oetrení pacienta
l vybavenie vozidla Ambulancia RZP, RLP, RAN, Mobilnej
intenzívnej jednotky, vozidla na prevoz krvi a derivátov,
novorodencov, ranených a rodièiek a Ambulancia LZS,
l personálne vybavenie Ambulancií a sídla posádok

Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej
sluby
A. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
s lekárom (RLP)
1. Lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore urgentná medicína alebo v pecializaènom odbore anesteziológia a intenzívna medicína; ak taký nie je, potom taký, ktorý konzultuje svoj postup s lekárom so pecializáciou
v pecializaènom odbore urgentná medicína alebo so pe-
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cializáciou v pecializaènom odbore anesteziológia a intenzívna medicína, ktorý je v slube na stanici záchrannej
zdravotnej sluby prísluného poskytovate¾a alebo v operaènom stredisku záchrannej zdravotnej sluby
a) lekár s inou pecializáciou, ako je urgentná medicína
alebo anesteziológia a intenzívna medicína alebo
b) lekár, ktorý je najmenej es mesiacov zaradený do
pecializaèného túdia v pecializaènom odbore urgentná
medicína alebo v pecializaènom odbore anesteziológia a intenzívna medicína,
2. diplomovaný zdravotnícky záchranár; ak taký nie je, potom taký, ktorý konzultuje èinnosti zdravotníckeho záchranára s diplomovaným zdravotníckym záchranárom,
ktorý je v slube alebo s lekárom so pecializáciou v pecializaènom odbore urgentná medicína alebo v pecializaènom odbore anesteziológia a intenzívna medicína, ktorý je v slube na stanici záchrannej zdravotnej sluby prísluného poskytovate¾a alebo v operaènom stredisku záchrannej zdravotnej sluby
a) zdravotnícky záchranár alebo
b) sestra s najmenej trojroènou praxou v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo
c) lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v iadnom zo pecializaèných odborov urèených pre kategóriu lekár, alebo
d) tudent najmenej piateho roèníka vysokokolského
túdia druhého stupòa v tudijnom odbore veobecné
lekárstvo a
3. zdravotnícky pracovník pod¾a bodu 2 alebo vodiè preko¾ovaný v poskytovaní prvej pomoci kadých 12 mesiacov
v rozsahu 101 hodín.
B. Zásahová skupina rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára
(RZP)
1. Zdravotnícky pracovník pod¾a písmena A bod 2 a
2. zdravotnícky pracovník pod¾a písmena A bod 3.
C. Zásahová skupina RAN  randez vous
1. Lekár pod¾a písmena A bod 1. a
2. zdravotnícky pracovník pod¾a písmena A bod 2, alebo
vodiè pod¾a písmena A bod 3.
Personálne vybavenie pecializovanej starostlivosti v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci
a) v jednej ambulancii RLP v jednej slube je jeden lekár,
jeden zdravotnícky záchranár alebo sestra a jeden vodiè,
ktorý je zároveò asistent  sanitár,
b) v dvoch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej
slube sú v jednom vozidle zdravotnícki pracovníci pod¾a
písmena a) a súèasne v druhom vozidle
1. dvaja zdravotnícki záchranári, z ktorých jeden je súèasne vodièom,
2. jeden zdravotnícky záchranár a jedna sestra, z ktorých
jeden je súèasne vodièom alebo
3. dve sestry, z ktorých jedna je súèasne vodièom,
c) v troch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej
slube sú vo dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci po-
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d¾a písmena a) a súèasne v treom vozidle zdravotnícki
pracovníci pod¾a písmena b). Pri 4 posádkach musia by
dve RLP a dve RZP, pri piatich posádkach tri RLP a dve
RZP atï.
Zdravotnícki pracovníci z vozidla, v ktorom nie je lekár, pri
poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti konzultujú
svoj postup s lekárom druhého vozidla alebo lekárom, ktorý je
v slube na stanici záchrannej zdravotnej sluby prísluného
poskytovate¾a alebo v operaènom stredisku záchrannej zdravotnej sluby.
Výberové konania na poskytovate¾ov prebiehali pod¾a nasledovných podmienok: z 255 bodov ZZS bolo k 30. 6. 2005
vypísané výberové konanie na 128 bodov (zvyok koncom roka 2005).
Podmienky:
l potvrdenie súdu o neprítomnosti konkurzného konania,
potvrdenie daòového úrazu, zdravotnej poisovne, sociálnej poisovne, banky,
l predloenie projektu na 4 roky s jasnou formuláciou dlhodobých a komplexne chápaných cie¾ov,
l súhlas s podmienkami.
Náleitosti iadosti:
l miesto prevádzkovania, osobné údaje, doklady o vlastníctve priestorov s vyjadrením úradu verejného zdravotníctva,
rozhodnutie o vydaní licencie pre odborného zástupcu na
výkon povolania,
l notársky overené doklady o vlastníctve Ambulancie záchrannej sluby, alebo zmluvu o nájme, alebo o budúcej
kúpe, alebo vinkulácia financií vo výke 2,5 mil Sk na
1 vozidlo Ambulancia a 700 000 Sk na jednu posádku RLP
Podmienky na vydanie rozhodnutia: opis technických pecifikácií vozidiel Ambulancia, materiálne-technického a personálneho vybavenia, vrátane pracovných zmlúv.
Hodnotenie iadostí o povolenie:
l obsah poadovaných údajov
l plnenie podmienok,
l pod¾a personálneho vybavenia, projektu stratégie, overovania odborných znalostí v organizácii
l pod¾a poètu podaných iadostí na vo¾né sídla, v ktorých
bol iadate¾ najlepí,
l výsledné hodnotenie  urèenie iadate¾a ktorý najlepie
splnil podmienky a ktorý podal väèí poèet iadostí.
Cenový výmer
Súèasne s novou legislatívou sa principiálne zmenilo aj financovanie tak, e na licencovaných poskytovate¾ov zaradených do siete musia zdravotné poisovne vyèleni prostriedky
v stanovenej výke. Vetky prevádzkové náklady sú teda hradené pod¾a zákona výluène z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 8 ods. 5 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach ustanovuje: Platba pre zásahové územie poskytovate¾a
záchrannej zdravotnej sluby (ïalej len poskytovate¾) je
pauálna platba (tzv. stand-by platba) vo výke 695 000 Sk na
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jedno zásahové vozidlo v spádovom území poskytovate¾a, vyplácaná mesaène poskytovate¾ovi, ku ktorej sa pripoèítava
platba za kilometre vozidiel poskytovate¾a, odjazdené v zásahu vo výke 21 Sk/km (ïalej len výkonová platba).
Preddavok pre poskytovate¾a sa ustanovuje vo výke stand-by
platby a je splatný do 20. dòa kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac (Opatrenie MZ SR è. 07045
 12/2005  SL z 18. októbra 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva).
Vzdelávanie
V posledných dvoch rokoch sa udiali zmeny aj vo vzdelávaní lekárov a zdravotníckych záchranárov na základe uznesení
vlády, vyhláok a vestníkov. Urgentná medicína je základnou medicínskou pecializáciou s trvaním prípravy 5 rokov.
Zdravotnícke záchranárstvo sa môe tudova na strednej zdravotníckej kole v dennom túdiu 3 roky ako zdravotnícky asistent, vo vyom odbornom túdiu ako diplomovaný zdravotnícky záchranár a na vysokých kolách ako bakalárske túdium
urgentnej zdravotnej starostlivosti (Nitra, Bratislava). Pre absolventov iných odborov túdia je aktivované 1,5 roèné ditanèné
kvalifikaèné pecializaèné túdium zdravotnícky záchranár na
Slovenskej zdravotníckej univerzite (obdoba IPVZ).
Od roku 2006 budú vetci zdravotnícki pracovníci povinní
plni podmienky 5 roèných vzdelávacích cyklov u lekárov
a jednoroèných cyklov u záchranárov. V prípade nesplnenia
dostanú roènú podmienku a potom bude zamestnávate¾ povinný rozviaza pracovný pomer.
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Záver
Po ukonèení druhého kola výberových konaní v polovici budúceho roka predpokladám, e bude nieko¾ko poskytovate¾ov
operujúcich s viac ako 20 posádkami a mnostvo poskytovate¾ov s 1  2 posádkami. Do konca roku 2007 by mali by dobudované krajské koordinaèné strediská SOS 112 obsadené aj zdravotníkmi a hasièmi. Postupne budú väèí poskytovatelia pohlcova
meních, ktorí budú zranite¾ní v prípade havárie vozidla, alebo práceneschopnosti viac ako 2  3 zamestnancov naraz. Taktie nebudú
môc uvo¾òova pracovníkov na koliace akcie a získavanie povinných kreditov poèas benej prevádzky. Z celkového poètu 269 posádok bude o nieèo viac ako polovica s lekárom v posádke a jedna
posádka RLP alebo RZP pripadne na 20 000 obyvate¾ov. Riziko naplnenia poètov predpokladaných v zákone je v nedostatku lekárov
ochotných opusti teplé a bezpeèné múry nemocníc. Záchranárov je
tie nedostatok, ale zvyuje sa záujem o prácu v záchrannej slube
medzi sestrami. Na rôznych typoch kôl v súèasnosti tuduje asi
100 záchranárov v dennom túdiu, ktorí budú postupne konèi
v priebehu dvoch rokov, potreba je vak desanásobne vyia.
h. doc. MUDr. Viliam Dobiá, PhD.
Life Star Emergency, spol. s r. o.  záchranná sluba, Bratislava
Univerzita Kontantína Filozofa, Nitra
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Gessayova ul. 17, 851 03 Bratislava 5, Slovensko
e-mail: viliam.dobias@stonline.sk
MUDr. Boris Moovský
Life Star Emergency, spol. s r. o.  záchranná sluba, Bratislava

Èinnost ZZS HMP  ÚSZS pøi cvièení PODZIM 2005
Renata Hokovská, Zdenìk Schwarz, Milana Pokorná, Alan Ryba
Zdravotnická záchranná sluba hl.m.Prahy  ÚSZS

Abstrakt
Námìtem cvièení PODZIM 2005 byla likvidace následkù teroristických bombových útokù. ZZS HMP  ÚSZS se zúèastnila èasti,
která probíhala ve stanici metra Námìstí republiky a bylo zde dle námìtu celkem zranìno 174 cestujících a 29 usmrceno. Zamìstnanci
ZZS HMP  ÚSZS tak mìli monost reálnì vyzkouet spolupráci a komunikace se slokami IZS, provìøit kapacitní i fyzické monosti,
záchranná sluba (LZS)  podvìs  hasièský záchranný sbor (HZS)  nepøístupný terén  integrovaný záchranný systém (IZS)
Abstract
PODZIM 2005 (AUTUMN 2005) was a preparation of the complete rescue system how to deal with terror bomb attacks. Emergency
Medical Service of the Capital Prague took part at this training at the underground station Námìstí Republiky and according to plan
there were 174 passangers inujured and 29 pasangers had died. EMS professionals could train co-operation and coordination with
other parts of the Integrated Rescue System (police nad firemen), to check physical ability, capacity and to check theoretical
procedures of disaster plans.

1. Úvod
V druhé polovinì záøí probìhlo zatím nejrozsáhlejí cvièení
jako pøíprava na moné teroristické akce v ÈR. Cvièení bylo
zorganizováno na pøání premiéra èeské vlády s cílem procvièit
a provìøit pøipravenost IZS v ÈR na podobné teroristické akce
jaké se udály v Madridu roku 2004 a v letoním roce také
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v Londýnì. Pøestoe ve bylo víceménì naplánováno a pøipraveno, pøínos cvièení je, alespoò pro nai organizaci, znaèný.
)
2. Teoretická východiska teroristických útokù
Vìtina evropských a amerických jurisdikcí definuje terorismus jako pøedem pøipravené, promylené pouití násilí
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obvykle zamìøené proti nezúèastnìným osobám s cílem vyvolat strach, jeho prostøednictvím mají být splnìny politické, náboenské nebo ideologické poadavky. Na rozdíl od organizovaného zloèinu není jeho pøímým cílem finanèní zisk. Konkrétním projevem jsou pak napøíklad bombové útoky proti
osobám a objektùm. [1]
Hlavním cílem terorismu se tak stávají nejslabí místa infrastruktury, kde vznikne co moná nejvìtí koda.
Terorismus byl ji v 70. letech 20. století vymezen jako nová
forma války, její aktéøi vak nerespektují ádné mezinárodní
úmluvy. Soudobí teroristé se snaí pøedevím vyuít moment
pøekvapení a zaútoèit na bezbranné civilisty na rozdíl od klasické války, kdy hlavními aktéry jsou státy èi koalice a jejich
armády. Státy vyhlaují válku a naøizují mobilizaci, pøijímají
mimoøádná opatøení. Armády vedou ozbrojený zápas a jejich
pøísluníci nasazují své ivoty vìdomì. Obyvatelstvo na svých
bedrech nese ekonomickou zátì války a jeho èást nastupuje
do ozbrojených sil. [2] Zatímco pøi teroristických útocích se
ve zásadnì mìní. Teroristé se sami pasují do aktivní role a sami urèují pravidla hry, èím staví vládu, armádu i obyvatele do
znaènì nevýhodného postavení. Teroristé vnucují pasivní roli
obyvatelstvu  manipulují s jeho veøejným mínìním a vyvolávají strach a paniku èím teroristé nepøímo dosahují svých cílù. Teroristé si proto vybírají takové cíle, které pøilákají nejvìtí pozornost médií, která pak potamo rozíøí atmosféru strachu a paniky po celém svìtì.
Teroristé útoèí bez pøedchozího vyhláení války, jejich pøípravy na útok èi úder probíhají velmi skrytì, za podmínek pøísného utajení typického pro málo poèetné a uzavøené komunity
spikleneckých organizací. Je velmi tìké, ne-li nemoné tyto
pøípravy postøehnout. [2] Úder teroristù je neèekaný a vdy naèasovaný tak, aby zaskoèil obyvatele i veøejné èinitele a ochromil tak co nejvíce jejich akceschopnost.
Teroristickým útokùm se dá jen stìí pøedcházet. Politici
a obèané spoléhají na informace od tajných slueb. Ty vak podotýkají, e podobnì peèlivì naplánovaným akcím jako byl
útok v Londýnì 7. 7. 2005 nelze v podstatì zabránit. Úèinný
boj s terorismem jde na úkor osobní svody jednotlivce a proto
nejvìtí zátì této asymetrické války ponese pøedevím
obyvatelstvo a civilní záchranné sloky, tedy sloky Integrovaného záchranného systému, které se pak budou podílet na

likvidaci teroristických útokù. Je nutno se tedy pouèit a snait
se získat co nejvíce zkueností z likvidace zdravotnických následkù takovýchto událostí, k jakým dolo v Madridu èi v Londýnì. Pracovníci záchranných sloek evropských metropolí si
dnes ji nekladou otázku zda k takovýmto útokùm dojde i v jejich regionu, ale kdy k nim dojde.
Spoleèné znaky madridských útokù 11.3.2004 a londýnských útokù 7. 7. 2005, které se dají oèekávat u dalích moných událostí v evropských metropolích, a na které se tedy musí záchranný systém pøipravit:
K útokùm dolo:
l na ètyøech místech v rozmezí nìkolika minut, èím bylo
nutno rozdìlit síly a prostøedky záchranných sloek, a tak
byla ztíena koordinace záchranných prací a vyèerpána
personální i technická kapacita,
l v dopravních prostøedcích v dobì ranní pièky pøepravy cestujících, èím bylo ohroeno velké mnoství osob,
l ve patnì pøístupných místech infrastruktury (tunel èi
stanice metra, vlakové stanice a úzké ulice), èím byl ztíen
(prodlouen) pøístup zdravotníkù k postieným osobám.
Odliné bylo odpálení bomb. Madridské bomby byly odpáleny pomocí mobilních telefonù, zatímco v pøípadì londýnských se jednalo o sebevraedné útoky. V obou pøípadech, ale
dolo k explozi podomácku vytvoøených bomb uloených
v cestovních zavazedlech. Fakt, e teroristé pouívají mobilní
telefony k odpálení svých pøipravených bomb, vede k tomu, e
tyto sítì mohou být pøi likvidaci netìstí zastínìny a tudí nebude moné pouívat mobilní telefony pro komunikaci záchranných sloek.
V pøípadì bombových útokù se jedná pøedevím o mechanická a rapnelová poranìní, popáleniny, inhalace kouøe a poranìní sluchových orgánù (v dùsledku tlakové vlny pøi výbuchu) s následujícím rozloením: [2]
n 14% totální roztrhání tìl,
n 39% mnohoèetná poranìní,
n 21% postiení hlavy i hrudníku,
n 12% postiení hlavy,
n 11% postiení hrudníku,
n 3% postiení jiná.
Rozloení závanosti zranìní osob pøi bombových útocích
je zhruba následující:
n 10%  15% tìce ranìných,
n 20%  30% støednì tìce ranìných,
n 60%  65% lehce ranìných.
Nejpoèetnìjí skupinou ranìných jsou lehce ranìní, kteøí se
pøednostnì doadují zdravotnické péèe a zamìstnávají tak pracovníky záchranných slueb na úkor péèe o tìce ranìné, jen
péèi potøebují více. Proto se doporuèuje vymezit prostor pro
lehce ranìné a urèit nìjaké pracovníky pro oetøení tìchto lehce ranìných. Jako vhodné prostory se ukázaly napøíklad vestibuly obchodù, blízké kulturní èi sportovní budovy. Je také nutno poèítat, e tyto lehce ranìné není vdy mono organizovat
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tak, jak by bylo pro koordinaci odsunu nejlepí, ale e se povìtinou rozprchnou a snaí se po vlastní ose dopravit do nejbliího zdravotnického zaøízení.
Nejbìnìjím projevem terorismu jsou bezesporu bombové
útoky s pouitím èistých bomb. Není vak ojedinìlé pouití
také tzv. neèistých bomb, které jsou zdokonaleny ke zvýení efektu a jsou naplnìné dalími pøedmìty (napø. høebíky
a kousky kovu) nebo obohaceny o nádoby s biologickými èi
chemickými látkami (napø. viry èi toxiny) èi dokonce doplnìny
o radioaktivní látky. Takové se pak nazývají pinavé bomby.
3. Prùbìh cvièení PODZIM 2005 z pohledu ZZS HMP
Dle námìtu Generálního øeditelství HZS ÈR, které celé cvièení poøádalo, se cvièení PODZIM 2005 uskuteènilo na tøech
místech. A to na dvou v Praze a na jednom ve Støedoèeském
kraji, konkrétnì v Kralupech nad Vltavou.
Praská Zdravotnická záchranná sluba cviènì zasahovala
pøedevím ve stanici metra Námìstí Republiky ve støedu mìsta. Celá akce v tomto místì byla zahájena výbuchem bomby
hodinu po pùlnoci ve tøetím vagónu vlakové soupravy stojící
ve stanici. Bomba byla ukryta pod sedadlem. Na protìjí stranì nástupitì právì stála druhá vlaková souprava s cestujícími.
Výbuch baùkové bomby (trhavina obalená drobnými kovovými èástmi) rozmetal støední èást vagónu, tlaková vlna rozbila okna ve dvou sousedících vagónech i v protistojící soupravì. Pokodila sklenìné obloení stanice a slaboproudé rozvody elektrické energie. Následkem výbuchu dolo k zadýmení a zvíøení prachu v podzemní èásti stanice, bylo vyøazeno
osvìtlení a zastaveny eskalátory.
Podle námìtu mìl ve stanici mezi cestujícími nastat veliký
zmatek, 15 pøepravovaných osob mìlo být na místì usmrceno,
29 tìce ranìno, 31 støednì tìce ranìno a 114 lehce ranìno.
Lehce ranìní mìli být schopni samostatného pohybu a z nich
znaèná èást se mìla pokusit ve zmatku opustit ohroený prostor, èást mìla jen zmatenì pobíhat po stanici, nìkteøí jednotlivci se mìli pokusit telefonovat z mobilních telefonù a dalí se
mìli pokusit poskytnout první pomoc tìce zranìným. Tak
znìlo zadání.
Skuteènost: nìkteøí zranìní pøedstírali mnohem závanìjí
zdravotní stav, ne jaký mìli simulovat, nikdo nikam neutíkal
a spíe èekali na pomoc, o telefonování z mobilních telefonù
nemáme ádné zprávy. Ani informace o stavu mobilních sítí
(funkènost, pøetíení atd.) nebyly prezentovány.
Prùbìh:
Po vyhláení akce v 01:00 zdravotnické operaèní støedisko
(ZOS) pøijalo volání z dispeèinku DP Metro.
První výjezdová skupina ze stanovitì v Holeovicích byla
na místì v 01:03 a podala na ZOS situaèní zprávu o charakteru události, pøedpokládaném poètu ranìných a pøístupových
cestách pro ostatní výjezdové skupiny. ZOS na základì situaèní zprávy doplnilo poèet dosud vyslaných vozù na celkem
8 vozù rychlé lékaøské pomoci (RLP), 18 vozù rychlé zdravotnické pomoci (RZP), 6 vozù dopravy ranìných a nemocných
(DRN) a moduly hromadného netìstí vèetnì vozidla øízení
zásahu. Celkem bylo v terénu 80 pracovníkù ZZS HMP a dalí
3 koordinovali cvièení na ZOS. Takovéto mnoství lidí a techniky trvale zajiuje PNP v Praze a je okamitì k dispozici pro
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øeení MU. V denní
smìnì je vozidel i zamìstnancù ve smìnì více, ale v reálném èase
by stejnì nebyly okamitì k dispozici, protoe by vykonávaly
svou bìnou èinnost.
Z tìchto dùvodù byla na
cvièení pøipravena uvedená kapacita.
Pøijídìjící sanitní
vozy navádìl svìtelnými kuely inspektor
provozu tak, aby se co
nejefektivnìji naskládaly v blízkosti výstupu z metra a zároveò se
vzájemnì neblokovaly,
byl zajitìn zadní pøístup k ambulantní èásti vozu a mohly vozy plynule bez otáèení odjídìt s pacienty z místa zásahu. Malé
lékaøské vozy RLP byly navigovány k zaparkování tak, aby
neblokovaly cestu sanitním vozùm RZP a na místì tzv. nepøekáely, protoe slouí pouze pro dopravu lékaøe a techniky na
místo. Inspektor provozu dále evidoval do sumáøù, jaké vozy
jsou na místì k pozdìjímu vyuití k transportu ranìných do
zdravotnických zaøízení.
A po pìtadvaceti minutách po výbuchu dostal vedoucí lékaø zásahu (VLZ) pokyn od velitele zásahu, e prostor vestibulu i nástupitì metra je bezpeèný a pracovníci ZZS HMP
mohou vstoupit do metra. Pøi reálném zásahu s výbuchem
v metru by tomu pravdìpodobnì tak nebylo. Lékaøi a zdravotníci by se k ranìným dostali asi mnohem pozdìji nebo by nebyli do prostor metra vputìni vùbec. Z dùvodu cvièení respektive z dùvodu ukázky zásahu byl prostor prohláen za bezpeèný i pro zamìstnance ZZS HMP. Ze zkueností pøi teroristických útocích vyplývá, e prostor musí být nejdøíve provìøen, zda je bezpeèný pro záchranáøe a teprve pak mùou být
vputìni do prostoru. Je nepøípustné riskovat zdraví a ivoty
záchranáøù.
VLZ rozdìlil úkoly a místo zásahu na tøi sektory. Sektor 1
byl urèen pro tìce ranìné a byl situován na Námìstí Republiky. Sektor 2 byl u Masarykova nádraí, kam byli smìøování vichni lehce ranìní. Nástupitì metra pøedstavovalo sektor 3 a probíhalo zde prvotní tøídìní ranìných(TRIAGE). V reálném pøípadì by lehce ranìní na místì ji nebyli, protoe by
do pøíjezdu záchranných sloek prchli nebo vyèkávali na povrchu metra.
Tøídìní ranìných
V sektoru 3 na nástupiti pracovalo 6 lékaøù v èele s primáøem, který øídil tøídìní. Z dùvodu urychlení evakuace vech cestujících z potencionálnì nebezpeèného prostoru rozdìlil primáø pracovníky ZZS na tøi týmy. Kadý tým tvoøil jeden lékaø,
který tøídil ranìné v pøidìlené èásti a jeden lékaø s nìkolika záchranáøi, kteøí provádìli neodkladné terapeutické výkony
a oetøovali ji protøídìné a dle priorit tøídícími kartami oznaèené ranìné. Jednalo se o vagón výbuchu a sousedící vagóny,
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nástupitì a protìjí kolejitì. V prostorách na nástupiti, tedy
v epicentru, bylo provedeno tzv. terapeutické tøídìní. Pod pojmem terapeutické tøídìní je myleno vyhledání osob, kteøí
jsou bezprostøednì ohroeni na ivotì a potøebují neodkladný
terapeutický výkon k tomu, aby mìli anci na pøeití. Lékaøi
v epicentru si museli uvìdomit, e zde je velmi dùleitá rychlost nalezení tìch, kteøí potøebují neodkladnou pomoc a co nejrychlejí provedení ivot zachraòujících úkonù, pøípadnì evakuaci z místa, které je stále potencionálnì nebezpeèné. Vichni
chodící zranìní byli záchranáøi a hasièi smìrováni východem
na Masarykovo nádraí, zatímco tìce zranìné, tedy s èervenou prioritou vynáeli k východu na Námìstí Republiky.
Pøesto se nìkteøí zelení a èervení dostali k opaènému východu. Nìkteøí figuranti si i sami mìnili na kartách prioritu.
Díky rozdìlení na tøi tøídící týmy byli vichni zranìní roztøídìni do 20 minut a odsunuti do vestibulù k oetøení.
Jako pøínosné se jeví vykolení èlenù HZS hl.m. Prahy v problematice tøídìní ranìných tedy tzv. triage. Skuteènost, e nìkteøí hasièi vynáeli neroztøídìné a nezajitìné zranìné a dále je
pak sami nakládali do sanitních vozù, èím zapøíèinili komplikace pøi odsunu a urèování cílových zdravotnických zaøízení,
potvrdila pøedpoklad, e hasièi v této problematice nejsou dostateènì prokoleni.
Nutno podotknout, e celá situace byla znaènì ztíena
o fakt, e eskalátory nebyly sputìny a tìce zranìní museli být
vyneseni (délka eskalátorù je 64 m). Nejèastìji tøemi hasièi

a jedním záchranáøem. Vzhledem k omezenému mnoství záchranáøù by bylo ádoucí rozloit síly tak, aby vynáení bylo
realizováno pøevánì hasièi a nebyly zbyteènì plýtvány síly
ZZS s odbornými znalostmi a dovednostmi, kteøí jsou potøební pro oetøení ranìných. Pro vynáení doporuèujeme vyuít
nejen síly HZS, ale také kromì Policie ÈR i stráníky Mìstské
policie  jak tomu pøi cvièení bylo jen èásteènì.
Odsun ranìných
V sektorech 1 a 2 probíhalo odsunové tøídìní a oetøení. Lékaø na Námìstí Republiky (sektor 1), kam byli smìrováni tìce ranìní urèoval dle zdravotního stavu cílové zdravotnické zaøízení a inspektor provozu urèil sanitní vùz, kterým bude transportován. Inspektor provozu si peèlivì vedl dokumentaci o tom
kam, kdo a jakým vozem byl pøevezen. Ranìní byli pro urychlení transportu pøeváeni po dvou. Tato filozofie se v Praze traduje ji více jak 15 let a právì pro pøípady likvidace následkù
hromadných netìstí jsou poøizovány velkoprostorové sanitní
10

vozy s dostateèným vybavením pro transport i zajitìní 2 tìce zranìných najednou.
Aè se odsun ranìných povedlo velice rychle zrealizovat  do
zlaté hodiny, mìli jsme monost pouèit se a vylepit strategii
odsunu pro skuteèný zásah. Pøi odsunovém tøídìní je nutno
provádìt také zdravotnické výkony, a proto je na tomto stanoviti potøeba dislokovat nìkolika záchranáøù pro oetøování.
V pøípadì rozloení mobilního stanu (tzv. seøaditì pro doèasné oetøení postiených) by zde záchranáøi byli k dispozici.
Díky hektickému a nekoordinovanému vynáení zranìných hasièi, zde také bylo nutno provádìt i prvotní terapeutické tøídìní, co velmi zamìstnávalo odsunového lékaøe a nìkteøí tìce
ranìní zde museli zbyteènì èekat. Figuranti znázoròující lehce
ranìné, kteøí se dostali z nástupitì k odsunu pro tìce ranìné
vak pøedstírali i mnohem závanìjí zdravotní stav. A tak se
napøíklad stalo, e mezi prvními vynesenými byli zranìní
s pouze trnou ránou na horní konèetinì. Tìce zranìní naopak
zbyteènì èekali na odsun a hasièi provádìjící vynáení z vestibulu na povrch byli zbyteènì zatìováni. Tito lehce zranìní
pak byli jetì ponecháni leící na chodníku a stali se terèem
kritického oka novináøù.
Jednou z velkých odliností pøi odsunu ranìných pøi hromadných netìstích je napøíklad dìlení posádek. Èlenové výjezdových posádek jsou zvyklí pracovat v týmu se svým parákem a ve voze jen si vymazlili. Nejsou tak zvyklí pracovat oddìlenì a s jiným vozem. Pøi hromadném netìstí se vak
velice snadno stane, e se èlenové výjezdové skupiny oddìlí
a není mono èekat a bude daná posádka kompletní a bude
moci vyrazit svým vozem. Ranìní potøebují rychlý transport
do nemocnice. Je tedy nutno operativnì sestavit kompletní posádku s vybaveným vozem a transportovat ranìné. Tento fakt
si musejí vichni osvojit a mít ho stále na pamìti.
Celkem vozy rychlé zdravotnické pomoci (RZP) bylo transportováno 44 tìce èi støednìtìce ranìných.
V sektoru 2 u Masarykova nádraí oetøovali nai záchranáøi lehce ranìné. I zde mìli situaci zkomplikovanou tím, e
figuranti pøedstírali mnohem závanìjí zdravotní stav a s lehkým poranìním se odmítali sami dopravit do vozù DRN nebo
odsunových autobusù. Pøi skuteèné události by se rozprchli
a snaili by se sami dopravit do nejbliího zdravotnického
zaøízení. Ve svìtì pøi vech teroristických útocích lehce zranìní nejsou problém pro ZZS, ale pro zdravotnická zaøízení,
kam se nahrnou zcela neèekanì a nekoordinovanì. Pro transport lehce ranìných ZOS zabezpeèilo ve spolupráci s HZS
a DP pøistavení 4 autobusù MHD. Autobusy pak lehce ranìné
s doprovodem zdravotníkù rozvezly do Fakultních nemocnic.
Do Thomayerovy fakultní nemocnice z dùvodu nedorozumìní dorazily dva autobusy s poètem 37 a 15 lehce ranìných.
Nedolo vak k zahlcení pøíjmových míst v tomto zdravotnickém zaøízení.
Celkem bylo z místa stanice metra u Masarykova nádraí transportováno 114 lehce ranìných 4 autobusy MHD a 16 vozy DRN.
Spolupráce s èleny HZS v prostorách pro lehce ranìné byla
hodnocena kladnì.
V prostorách pro lehce ranìné souèasnì pracovali i 2 psychologové a 3 psychiatøi z Mìstského centra sociálních slueb
a prevence  RIAPS a týmem Psychologické pomoci MV. Ti se
pak starali o lehce ranìné, u kterých byly viditelné akutní psychické reakce zejména: rozruení, úzkost a strach, panika, dezURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2005
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orientace, zmatenost, agitovanost, podrádìní a agresivní výpady, poruchy pamìti. Byla zde vak postrádána spolupráce pøi
identifikaci ranìných a bezpeènostní asistence Policie ÈR pro
pøípad akutních psychóz èi stresových reakcí vyúsující v agresivní chování lehce ranìných. Pracovníci RIAPS v tomto místì postrádali osobu, jen by prostøednictvím megafonu
informovala a tím sniovala paniku napøíklad ve chvíli, kdy
bylo zcela vypnuto osvìtlení. RIAPS vak nedisponuje výjezdním týmem a je proto otázka, zda by pøi skuteèné události byli okamitì na místì pøítomni.
Zdravotnické operaèní støedisko
Zdravotnické operaèní støedisko (ZOS) bylo pro koordinaci
výjezdových skupin pøi cvièení posíleno o 3 dispeèerky, které
mimo jiné telefonicky kontaktovaly vekeré soukromé zdravotnické dopravce na území hl. mìsta Prahy. Dispeèerky se dotazovaly na monou výpomoc jejich vozù pøi likvidaci hromadného netìstí. Celkem tak bylo pøislíbeno 21 vozù DRN,
4 vozy RZP a 1 vùz RLP. Nìkterým se vak v danou noèní hodinu nedovolaly. Výpomoc pøislíbená ÚSZS SK byla v rozsahu 8 vozù RLP, 4 vozy RZP a 10 vozù DRN. Nutno vak podotknout, e tyto síly a prostøedky byla ÚSZS SK schopna poskytnout v dobì, kdy jetì nebyl dle scénáøe cvièení znám teroristický útok v Kralupech nad Vltavou.
Zdravotnické operaèní støedisko dále mimo jiné avizovalo
fakultní a jiné nemocnice o hromadném netìstí a informovalo
se o poètu volných specializovaných lùek. Poté ZOS koordinovalo transport ranìných.

Aè bylo cvièení pøedem pøipraveno a vìtinou externích pozorovatelù z tohoto dùvodu kritizováno, pøineslo spoustu drobných poznatkù, jak zlepit pøipravenost ZZS HMP na likvidaci nejen následkù teroristických útokù, ale i vznikem pravdìpodobnìjích mimoøádných událostí, jako napø. nedávná dopravní nehoda autobusù v Letenském tunelu s 12 zranìnými
osobami.
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4. Závìr
Po bitvì je kadý generál, a tak máme mnoho nových podnìtù, co by se dalo jetì vylepit, abychom skuteènou likvidaci zdravotnických následkù teroristické akci zvládli jetì lépe.

Cvièení PODZIM 2005
 Kralupy nad Vltavou
Jana eblová, Dana Hlaváèková, Marek Uhlíø, Jose Dizon
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje

Abstrakt
PODZIM 2005 mìl provìøit koordinaci a spolupráci jednotlivých sloek IZS pøi
likvidaci teroristického útoku, èasové faktory zásahu a kapacitu zdravotnických
zaøízení Støedoèeského kraje a schopnost v simulované situaci co nejvìrnìji
napodobující realitu vytøídit vìtí mnoství zranìných  dle plánu bylo ve vlaku 200
cestujících.
Klíèová slova: pøipravenost na katastrofy koordinace a spolupráce  Integrovaný záchranný systém  teroristický útok
ístupný terén  integrovaný záchranný systém (IZS)
Abstract
PODZIM 2005 (AUTUMN 2005) should check coordination and co-operation of the parts of Integrated Rescue System in managing
terror attack, time factors of the action and admission capacity of hospitals in the Central Bohemian Region and ability of triage in
case of multiple victim casualty in simulated conditions imitating reality  according to the plan there were 200 passangers in the train.
Key words: disaster preparedness -coordination and co-opearation  Integrated Rescue systém  terror attack
escue System (police nad firemen), to check physical ability, capacity and to check theoretical procedures of disaster plans.
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Úvod
Taktické souèinnostní cvièení integrovaného záchranného
systému PODZIM 2005 bylo první a zároveò nejrozsáhlejí
cvièení, kterého se ÚSZS Støedoèeského kraje od doby sjednocení zúèastnila. Hlavním cílem cvièení bylo provìøení èinnosti krizových tábù a sloek IZS pøi likvidaci následkù mimoøádné události, lo o provìøení aktuálnosti a pouitelnosti
Havarijního plánu Støedoèeského kraje, procvièení souèinnosti krizových tábù základních sloek IZS, ovìøení reálnosti
zpracovaného traumaplánu, komunikaci na vech úrovních, ve
více ménì reálném èase ovìøení èasových faktorù zásahu pøi
mimoøádné události, vèetnì odvozu ranìných do zdravotnických zaøízení a provìøení schopnosti zdravotnických zaøízení
zvládnout pøíjem vìtího poètu postiených v relativnì krátkém èasovém horizontu. Vzhledem k cílùm (procvièení souèinnosti), ale i vzhledem k bezpeènosti úèastníkù a k nutnosti
zajistit v plném rozsahu bìný provoz bylo cvièení od zaèátku
pojato jako plánované.

pøíznakù a hodnot vitálních funkcí, abychom ovìøili, jak jsme
schopni vytøídit poranìné. Pøedem jsme dohodli, e nebudeme
pøi tøídìní brát v úvahu pøedpokládanou dynamiku stavu, tedy
kombinaci závanosti pøíznakù a èasových faktorù, kdy se figuranti na místo tøídìní dostanou. Stejnì tak jsme dohodli, e
u zemøelých nebude explicitnì vypsáno, e nedýchají, nemají
zachovaný obìh, ale e budou uvedené minimální hodnoty
vèetnì GCS 3, aby bylo nutné je vynést z nebezpeèné zóny
k tøídìní tak, aby to co nejvìrnìji simulovalo reálnou situaci.
Stejnì tak jsme dohodli, e nebudeme pøedávat velení zdravotnické èásti zásahu, co by bìhem aktivace traumaplánu bylo v prùbìhu oetøení pravdìpodobnì nezbytné.
Operaèní øízení události bylo zajiováno operaèním støediskem na Kladnì.
Jako prioritní jsme povaovali bezpeènost úèastníkù vèetnì
figurantù a zajitìní bìného provozu. Cvièení bylo proto zajiováno náhradními vozy, vozy DRNR a posádkami mimo
bìný rozpis smìn.

Situace mimoøádné události
Fiktivní operaèní èas byl urèen na 22. záøí ve 21,30, fiktivní
místo mimoøádné události bylo eleznièní tra Praha  Kralupy
nad Vltavou  Roudnice nad Labem, mezi stanicemi
Nelahozeves a Nové Ouholice. Reálné místo, vybrané s ohledem na pøístup, uspoøádání prostoru a na bezpeènost vech cvièících sloek i pøizvaných pozorovatelù bylo nákladové nádraí v Kralupech nad Vltavou a èas zahájení cvièení byl tìsnì
pøed druhou hodinou v noci. Jednalo se o teroristický útok pomocí trhaviny  výbuch nástraného výbuného systému v uzavøeném prostoru vlaku. Kromì brizantních úèinkù a pokození tepelnou radiací v bezprostøedním okolí výbuchu se
dalo pøedpokládat pùsobení tlakové vlny, rapnelová poranìní
a zejména zamoøení okolí sazemi, CO a CO2, HCN a dalími
nitrózními plyny. Tím byla definována i situace  v okolí útoku vznikla nebezpeèná zóna, kam mìli pøístup pouze pøísluníci HZS, vybavení ochrannými odìvy a dýchacími pøístroji.
Záchranná sluba mohla pracovat a ve vnìjí bezpeèné zónì.
Ve vlaku mìlo cestovat 200 osob, struktura poranìní byla urèena podle procentuálního pomìru závanosti poranìní pøi obdobných událostech, ke kterým dolo v zahranièí. Pro úèely cvièení mìlo být 24 usmrcených osob, 22 tìkých poranìní, 22 støedních, 44 lehkých a 88 osob bez zranìní, ale v rùzném stupni
psychického oku. Role, tedy jednotlivá poranìní a jejich
kombinaci znal jen hlavní supervizor a dva pracovníci, kteøí instruovali figuranty, zranìní figuranti mìli pouze lístek s výètem

Pøíprava figurantù
Práce s figuranty zaèala v 16 hodin odpoledne, kdy zaèaly
autobusy pøiváet první z celkem dvou set figurantù. Na místì
byli dva pracovníci ÚSZS, kteøí figurantùm rozdìlovali role,
vysvìtlovali, jak se v krizových situacích lidé chovají a jak se
projevují konkrétní poranìní v chování lidí. Podle pokynù psychologù HZS byli figuranti rozdìleni i do skupin panikaøících,
klidných, spolupracujících i vyloenì antagonistických a agresivních, pøièem èetnost zastoupení tìchto rolí odpovídala výzkumùm reálných situací. Práci s figuranty nesmírnì komplikoval fakt, e na rozdíl od pøedchozí dohody nebyli figuranti
vùbec informováni. Èást figurantù byli studenti, kterým uèitel
sdìlil, e pojedou na cvièení, kde budou hrát kompars a o pøedpokládané délce trvání cvièení nevìdìli. Druhá èást figurantù,
dobrovolní hasièi, dorazili v hasièských uniformách, co v prùbìhu cvièení budilo zdání, e vybuchl vlak pøeváející nìkolik
desítek hasièù. Pøesto byla vìtina figurantù nadených ze
svých rolí, nìkteré výkony hysterických zranìných byly velmi
sugestivní.
Tato nová kvalita v drení se reality, vnesená do cvièení, byla pravdìpodobnì tím momentem, který zpùsobil obtíné rozhodování zasahujících hasièù a mìla za následek nepøijatelnou
disproporci mezi závaností poranìní a rychlostí odsunu z nebezpeèné zóny ke tøídìní. Mnoho zasahujících hasièù bylo evidentnì zcela bezradných v situaci, kdy se na nì doslova navìsilo pìt hysterických dívek, pøièem kadá poadovala aby se
pøednostnì vìnoval jejímu známému nebo pøíbuznému. Témìø
vichni figuranti, se kterými byl zpìtnì veden vyhodnocovací
pohovor, se shodli, e v reálné situaci by neèekali hodinu a si
jich nìkdo vimne, ale prostì by utekli a vyhledali odvoz a oetøení sami. Vichni oèekávali, e je nìkdo bude informovat
o prùbìhu záchranných prací, zvlátì v situaci, kdy se z jejich
pohledu nejménì 40 minut po výbuchu nic nedìlo. Mnoho
z výpovìdí figurantù smìøovalo k obvinìní ZZS z toho, e
pøijeli a za hodinu a pùl, protoe z jejich pohledu nebyla vidìt ani jedna sanitka, informaci e zdravotníci jsou na místì
jim nikdo nepodal a prodlevu v záchranných pracích si vykládali jako èekání na ZZS. Je velmi pravdìpodobné, e kdyby
výbuch v Kralupech nebyl simulovaný, byl by zdravotnický
zásah laickou i politickou veøejností vnímaný jako fiasko, pøièem zpìtné vysvìtlování odborníky na PNP by mìlo samozøejmì jen nepatrný úèinek.
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Èinnost zdravotnického operaèního støediska (ZOS) Kladno
ZOS Kladno obdrelo první informaci o mimoøádné situaci
v Praze ze zpravodajství v TV, po celou dobu cvièení v Praze
nebylo informováno prostøednictvím HZS SK nebo KOIS IZS
o vzniku událostí v Praze a tyto si muselo aktivnì vyádat.
Dalí informaci o vzniku mimoøádné události obdrelo od ZOS
ZS HMP ÚSZS operaèní støedisko Praha venkov, a to v 1.09 hodin. Praská záchranná sluba sdìlila, e zatím zvládá prùbìh
záchranných prací svými silami a prostøedky a nepoaduje zásah ze strany ÚSZS SK. Pøesto byli prostøednictvím ZOS Kladno
informováni èlenové krizového tábu ÚSZS SK a prostøednictvím vech operaèních støedisek byla zvýena pøipravenost
k provedení traumatologického plánu. Díky této skuteènosti se
zlepila dostupnost na vech øídích úrovních (tábní, operaèní
i taktické) v okamiku, kdy dolo k pøijetí zprávy o mimoøádné
události na spádovém území ÚSZS SK (01.56 hod.) na nádraí
v Kralupech nad Vltavou. Øídící ZOS Kladno bylo urychlenì
posíleno 2 operátorkami, 2 èleny krizového tábu  námìstkyní
LPP zodpovìdnou za operaèní triage, smìrování postiených
a návaznost nemocnièní neodkladné péèe na péèi pøednemocnièní, a hlavní sestrou zodpovìdnou za zajitìní logistické
zdravotnické podpory zasahujících sloek. Na ZOS byl povolán technik smluvního dodavatele technologií pro oblast spojení. Rovnì první jednání krizového tábu ÚSZS SK se odehrálo v prvních 30 minutách po nahláení mimoøádné události.
V 1.57 hod. byl námìstkyní LPP aktivován traumatologický
plán ÚSZS SK a cvièení dále probíhalo jako v reálné situaci,
nebo vechna dotèená výjezdová místa byla posílena paralelní posádkou ve slubì, ostatní zálohy byly povolávány dle svolávacího plánu. Souèasnì byla provìøena a ovìøena kapacita
a struktura volných lùek v nemocnicích Støedoèeského kraje,
v Praze a v okolních krajských traumacentrech a vybraných
lùkových zaøízeních. Ovìøeny byly rovnì disponibilní transportní síly a prostøedky na výe uvedených územních celcích.
Zjitìné údaje o silách a prostøedcích k øeení zdravotnické
èásti taktického cvièení byly uspokojivé, kapacity byly dostateèné pro poèet a strukturu poranìní udaných v plánu cvièení,
nikoliv vak ovìøených na místì události vedoucím lékaøem
zásahu, nebo tento potøebné informace z dùvodu záchranných
prací HZS v nebezpeèné zónì nemìl.
Dále probíhala radiofonická komunikace s posádkami sanitních vozidel, je postupnì pøijídìly do bezpeèné zóny v místì
události. Komunikace se s pøíjezdem na shromaditì sanitních
vozidel a poté do prostoru odsunu výraznì horila, relace byly
rueny nebo jen obtínì slyitelné. Bylo nìkolikrát rozhodnuto
o zmìnì vysílacího kanálu a jako náhradní komunikaèní pro-
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støedek pro pøípady selhání byly vyuity mobilní telefony. Ve
2.44 hod. byli dopravení první tìce ranìní pacienti do prostoru zdravotnické triage. Poadavky na transport byly pøedávány
na ZOS posádkami, které pøevzaly pacienty v prostoru zdravotnického tøídìní nebo polní oetøovny, je byla na místì zbudována. Pro úèely operaèní triage byl zvolen k provìøení a procvièení ménì obvyklý zpùsob, kdy o smìrování poranìných
rozhoduje lékaø na ZOS, nikoliv vedoucí lékaø zásahu nebo odsunový lékaø. Tato varianta byla zvolena z nìkolika dùvodù:
l nedostatek lékaøù v místì události a jejich plné vytíení organizaèními a medicínskými postupy, velké poèty ranìných,
l hektické prostøedí v místì mimoøádné události ohroující
regulérnost rozhodování, omezení pozornosti a monost opomenutí èi chybného zhodnocení zbývajících lùkových kapacit a jejich struktury,
l patná manipulace s dokumentací odsunového lékaøe,
l vyzkouení obtínìjího zpùsobu rozhodování o smìrování, tj. bez pøímého kontaktu s postienými,
l vyzkouení komunikace s posádkami, je mìly provést
pøetøídìní pøed a bìhem transportu,
I pøes zvolenou obtínìjí variantu dopadla operaèní triage
pøíznivì a shoda smìrování vzhledem k postiení pacientù byla vysoká, alespoò dle kontroly navrácených identifikaèních
karet  visaèek. Ke správnému rozhodování o smìrování z úrovnì ZOS pøispívají tyto informace:
l závanost postiení (èervená  lutá  zelená),
l typ postiení (polytrauma, popálení atp.) a lokalizace (hlava, hrudník atp.),
l parametry: GCS, Tf, TK, Df,
tedy informace, které na ZOS podává po pøekontrolování
stavu velitel posádky, je poranìného pøevzala.
Cvièení na operaèní úrovni prokázalo, e tato varianta rozhodování o primárním smìrování postiených vzhledem k nutnosti definitivního oetøení poranìných pøi teroristických útocích nástraným výbuným systémem je vhodné a efektivní.
Dalí pozitivní zkuenosti získané èinností ZOS bìhem cvièení:
l posílení ZOS lékaøem v pøípadech vyího poètu zranìných (30 a více)
l ustanovení funkce vedoucího operaèního øízení pøi øeení
mimoøádné události
l pøítomnost technika pro komunikaèní logistiku
l pøipravená dokumentace pro operaèní triage, smìrování
a odsuny postiených, pro pøehled a kontrolu pohybu a èinnosti transportujících posádek a vozidel v místì události
a pøi pøedávání postiených v nemocnicích
l ovìøení kapacit a struktury lùkového fondu v reálném èase
l bezproblémová komunikace s urèenými operaèními místy
v nemocnicích a trauma centrech.
Zjitìné nedostatky navrené k nápravì:
l nutno oddìlit relace a øízení pro komunikaci s velitelem
zásahu, s posádkami v místì mimoøádné události, a pro zajitìní bìné PNP mimo zasaené území
l nutno pøipravit speciální software jako submodul informaèního systému ÚSZS SK pro operaèní øízení mimoøádné události
l nutno sjednotit operaèní postupy a priority vyrozumìní
s HZS a KOIS
l øeit spojení
l stále zlepovat teoretickou i praktickou erudici operátorù ZOS
l ujasnit kompetence HZS, resp. KOIS, jako velící sloky dle
zákona 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému

13

KONCEPCE - ORGANIZACE - ØÍZENÍ
ve vztahu k zasahování a vstupování do traumatologického
plánu ÚSZS SK a Traumatologického plánu kraje
l ujasnit kompetence ÚSZS Sk a HZS SK ve vztahu ke kompetencím jednotlivých úrovní øízení, a to i bìhem souèinnostních cvièení.
Vlastní prùbìh cvièení na místì události
V 1:56, 23. záøí byl nahláen výbuch vlakové soupravy,
v 1:57 je aktivován traumaplán, na místo vyjídí nejblií výjezdová skupina RLP ze stanovitì Mìlník. Dojezd na místo události ve 2:06, kontaktován ihned velitel zásahu HZS.
Operaèní støedisko zjiuje volné kapacity lùkových zaøízení
jak ve Støedoèeském kraji, tak v Praze. Zjitìná skuteèná èísla
(50 lùek ARO+ JIP, 21 lùek pro støednì tìká zranìní, 80 lùek pro lehèí zranìní a v Praze v té dobì  po zvládnutí mimoøádné události na námìstí Republiky  jetì dalích 15 lùek
ARO + JIP pro potøeby Støedoèeského kraje) jsou pro zvládnutí následkù výbuchu tak, jak byl ve scénáøi definován, dostaèující. K místu události bylo posláno 32 sanitních vozù
(17 posádek RLP, 6 RZP a 6 vozù DRNR, vìtinou posílené
o SZP) a k dispozici je jetì 17 vozù zálohy z ostatních krajù.
Vzhledem k pøedpokládanému rozsahu je vznesen poadavek
i na poslání nákladního vozu s vybavením pro hromadná netìstí, ten doráí ve 2:14, bìhem 10 dalích minut je zprovoznìn stan, jeho jedno køídlo je urèeno pro nezranìné a lehce
zranìné (zelené), druhé pro pacienty, leící na nosítkách
a èekající na odsun. Dalí z lékaøù, kteøí v tìsném sledu za prvním vozem RLP dojeli, je urèen velitelem oetøovny, tøetí lékaø
na místì je pak trvale pøítomen ve tábu velitele a komunikace
se tábem tedy probíhá pøevánì jeho prostøednictvím.
Hasièi vytyèili nebezpeènou zónu, kam nebylo moné
vstoupit bez ochranných pomùcek, take jsme v pøístupu k ranìným byli zcela závislí na tom, v jakém sledu je vynáeli hasièi. Bìhem prvních zhruba 20 minut se nikdo z ranìných ke
zdravotnickému zásahu nedostal  pøi pøípravách jsme naopak
pøedpokládali, e v prvních minutách budou zdravotníci zahlceni nekoordinovanì pøibíhajícími lehce zranìnými a nezranìnými osobami. V písemných materiálech HZS byly dokonce
i doporuèované formulace pro hláení na místì události tak, jak
tyto podklady vytvoøili psychologové, právì s ohledem na
monou paniku a zmatek po výbuchu (Pozor! Pozor! Mluví
k vám velitel zásahu! Pøicházíme vám na pomoc! Zachovejte
klid, zùstaòte na místì a dbejte pokynù záchranáøù! s doporuèením opakování textu, a v dalím prùbìhu pak informace
o tom, e situace je pod kontrolou a aby postiení zachovali
klid a rozvahu). Figuranti a pozorovatelé se pak vìtinou shodovali na tom, e hláení ve zmatku a hluku neslyeli, nerozumìli nebo dokonce ani nezaregistrovali.
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První ranìní se dostali k triagi ve 2,35, první tìce ranìný
2,40, ten byl pak bìhem 4 minut pøipraven k transportu.
Nicménì nejdøíve se k oetøení dostali lehce zranìní pacienti,
kteøí reagovali na výbuch nejemotivnìji a stáhli na sebe pozornost pøísluníkù HZS, kteøí navíc místo rychlého odsunu k místu zdravotnické triage oetøovali ménì závaná, avak viditelná vnìjí poranìní. Je nutné akceptovat, e proces zdravotnického tøídìní je vysoce specializovanou medicínskou èinností
a je nutné vytvoøit postupy tak, aby byl proveden co nejefektivnìji a rychle pøíslunými pracovníky ZZS.
Od prvního do posledního pacienta trval proces tøídìní 2 hodiny a 1 minutu. Tøídìní bylo provádìno velitelem zdravotnického zásahu (dle platného traumaplánu), dále velitelem oetøovny a dalím lékaøem, pøítomným na místì. SZP byli k dispozici lékaøùm pro dokumentaci a dalí oetøovali nebo uklidòovali lehce zranìné. Øidiè z prvního vozu RLP na místì se
ujal organizace pøijídìjících vozù ZS a pøístupu na plochu na
pokyn vedoucího lékaøe zásahu a tuto èinnost zvládnul velice
dobøe. Pro nezranìné osoby jsme mìli pøipravené lístky s krátkými informacemi, jak postupovat, kdyby se objevily zdravotní obtíe. Po zpøístupnìní pùvodnì nebezpeèné zóny cca ve
3:40 pak byli vysláni zdravotníci pøímo k vlaku, kde nalezli
jetì dalí tìce ranìné osoby, dosud v té dobì netransportované ke stanu ZZS, pravdìpodobnì povaované za mrtvé. Ze
zpìtného hodnocení figurantù (náhodnì vybraných 10% z celkového poètu) vyplynulo, e prùmìrný èas prvního kontaktu
hasièù se zranìnými byl od výbuchu 74 minut (interval 5  150 minut), závanost poranìní se projevila v dobì kontaktu pøesnì
opaènì: lutí a zelení mìli dobu kontaktu nejnií, a to prùmìru 34 minut, u èervených a èerných byla prùmìrná doba kontaktu 103 minut.
Pøedbìné výsledky zdravotnického tøídìní: z 22 tìce ranìných jich bylo správnì zaøazeno 21, z 22 støednì tìce ranìných také 21, ze 44 lehce ranìných 41, 24 mrtvých zaøazeno
správnì. 5 pacientù neprolo vùbec traigí. Definitivní výsledky
tøídìní z karet shromádìných ze zdravotnických zaøízení nebylo bohuel moné vyhodnotit; èást karet se nevrátila, na èásti byly neúplné údaje, zejména èasové, i kdy posádky byly
pøedem instruovány o tom, jak dokumentaci vyplòovat.
Ukonèení záchranných prací na místì bylo ve 4:55, nicménì
posledních cca 30 minut jsme øeili odvoz lehce ranìných autobusem do nemocnice v Èeské Lípì, nakonec autobus i pøes
opakovaná vysvìtlení velitele zdravotnického zásahu v pøítomnosti velitele zásahu do zdravotnického zaøízení nedorazil.
Traumaplán ÚSZS SK byl ukonèen v 8:24, kdy se poslední
posádka (z Kutné Hory) vrátila po pøedání pacienta na základnu.
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KONCEPCE - ORGANIZACE - ØÍZENÍ l VZDÌLÁVÁNÍ  ZKUENOSTI
Závìry a zkuenosti, které vyplynuly ze cvièení:
Pozitivní:
l Pomìrnì vysoká úèinnost tøídìní (ovem bez ohledu na dynamiku stavu  tedy na základì scénáøù, a bez ohledu na
provedená èi neprovedená terapeutická opatøení)
l Korektní a úèinná komunikace s velitelem zásahu
l Trvalá pøítomnost lékaøe ZS ve tábu velitele
l Spolupráce nemocnic jak v kraji, tak v Praze
l Zvládnutí nároèných podmínek (denní doba cvièení, tlak
médií a pozornost ze strany nejvyích pøedstavitelù kraje,
státu i rezortu)
l Stan jako místo oetøení i místo shromádìní ménì závaných osob se jednoznaènì osvìdèil  prostor, ve kterém byl
pøehled a pøi vzniku paniky se dalo lehce zasáhnout, bez
rizika svévolného vzdálení se pacientù
l Psychologická podpora dobrovolníkù (Maltézská pomoc)
 etøí síly ZZS vèetnì SZP
l Informaèní lístky pro nezranìné a ménì zranìné
Trvale vìnovat pozornost a snait se systematicky zlepit:
l Vyøeení prvotního tøídìní v nebezpeèné zónì  2 varianty:
vzdìlávací modul pro pøísluníky HZS nebo jednotka záchranáøù schopná provést triage v nebezpeèné zónì
l Úprava traumaplánu  pøi MU vìtího rozsahu zaøadit obligatornì úèast lékaøe ve tábu velitele, oddìlit celkové velení
od tøídìní

Zajitìní spolehlivé komunikace mezi místem zásahu, posádkami z rùzných oblastí a operaèním støediskem
l Posílení logistiky  moduly pro HN dostupné do cca 30 minut
l Systematické prokolování vekerého personálu v postupech pøi mimoøádné události  u lékaøù zaøadit mezi podmínky pro nástup k ZZS
l Zvolit definitivnì kartu pro HN  sjednocení na úrovni ÈR
prostøednictvím Sekce MK pøi Spoleènosti UM a MK
 nutné je zejména pøeddefinované a nezamìnitelné èíselné oznaèení kadé karty tak, aby pøi vìtím poètu tøídících
lékaøù nedolo k zámìnì osob
l

V kadém pøípadì bylo cvièení PODZIM 2005 jedineènou
pøíleitostí procvièit teoreticky plánované úkony a vechny
zkuenosti i poznatky, které ze cvièení vyplynuly, nepochybnì
pøispìjí ke zkvalitnìní pøístupu vech sloek IZS a hlavnì v jejich vzájemné souèinnosti pøi pøípadném vzniku mimoøádné
události.
MUDr. Jana eblová
ÚSZS Støedoèeského kraje
Litevská 2720, 272 59 Kladno
e-mail: primar.pv@uszssk.cz

Kde a kdo bude vychovávat lékaøe oboru UM a MK?
Milana Pokorná, Zdenìk Schwarz, Jaroslav Valáek
Zdravotnická záchranná sluba hl.m.Prahy  ÚSZS

Abstrakt
V letech 2004 a 2005 dolo k závaným zmìnám v postgraduálním vzdìlávání lékaøù. Dle zákona è. 95/2004 Sb. je pro poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP) pøipravována základní atestace v oboru UM a MK, ale nová forma specializaèního studia nebyla zahájena a dosavadní atestaèní zkouky a dosaené kvalifikace neodpovídají poadavkùm nového zákona. Není doøeena sít akreditovaných pracovi pro výchovu lékaøù v pøípravì na atestaci v oboru UM a MK. Zdravotnické záchranné sluby tak budou v nejbliích mìsících postaveny pøed závaný problém s nedostatkem lékaøù. Autoøi èlánku se snaí najít cestu, jak toto období pøeklenout.
Klíèová slova:
Abstract
Serious changes were made in the system of postgraduate education of physician during 2004 and 2005. Emergency Medicine has been
declared a basic specialisation by the law No 95/2004 Sb., and this specialisation should prepare for providing prehospital emergency care
but the new specialisation training hasn´t been started yet and current specialisation examinations and physician´s qualification don´t meet
the requirements of the new law. A network of certified facilities for postrgraduate training in Emergency Medicine hadn´t been created yet.
Emergency Medical Services will face a serious problem with a lack of qualified physicians in the very near future. The authors try to find
some solutions for the coming period.
Key words:

Úvod:
V letech 2004 a 2005 dolo k závaným zmìnám v postgraduálním vzdìlávání lékaøù. Dle zákona è. 95/2004 Sb. je pro
poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP) pøipravována základní atestace v oboru UM a MK, ale nová forma specializaèního studia nebyla zahájena a dosavadní atestaèní
zkouky a dosaené kvalifikace neodpovídají poadavkùm nového zákona.
22.2.2005 byla obhájena specializaèní náplò oboru Urgentní
medicína a medicína katastrof (UM a MK) jako základního
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medicínského oboru a je tøeba do budoucna poèítat s výchovou
lékaøù absolventù, kteøí budou v pøípravì na atestaci v tomto
oboru, ale otázka, kde a za jakých podmínek se budou lékaøi na
tuto atestaci pøipravovat, není dosud doøeena.
Vzhledem k výe uvedeným skuteènostem je velmi pravdìpodobný kritický nedostatek lékaøù zdravotnických záchranných slueb v nejbliích letech. V textu je uveden návrh metodického pokynu Zpùsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaøe v provozu zdravotnické záchranné sluby
(ZZS). Tento metodický pokyn byl zpracován pro podmínky
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V Z D Ì L Á V Á N Í
ZZSHMP  ÚSZS vèetnì aspektù práce rendez-vous systému,
ale po drobných úpravách mùe slouit i pro ostatní ZZS k pøeklenutí pøechodného období, které pravdìpodobnì bude trvat
mnoho let. Tento návrh by mìl usnadnit øeení otázek následujících:
 Problém øady lékaøù, kteøí v souèasné dobì pracují na ZZS
HMP, mají atestaci I. stupnì, ale dle nových podmínek nebudou od dubna 2006 splòovat podmínky pro práci na ZZS.
 Otázku, jakým zpùsobem a kde se budou pøipravovat lékaøi k atestaci v základním oboru UM a MK (tj. lékaøi bez
atestace).
Domníváme se, e je tøeba mladé lékaøe oboru UM a MK
vychovávat v úzké spolupráci oddìlení urgentních pøíjmù
a zdravotnických záchranných slueb. Tento text neøeí velmi
dùleitý aspekt, a tím je financování celého vzdìlávacího procesu. Tato velmi závaná otázka je na ZZS HMP ÚSZS podrobnì analyzována a pøipravujeme text na toto téma.
1. Úèel postupu a obecná ustanovení:
Tento metodický pokyn upravuje poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe lékaøi v provozu ZZS s ohledem na stupeò jimi dosahované specializované zpùsobilosti.
2. Odpovìdnosti
Tento návrh byl vypracován ZZSHMP-ÚSZS jako interní akt
øízení. V pøípadì kladného ohlasu mùe být návrh projednán
odbornou spoleèností UM a MK, asociací záchranných slueb,
institutem pro postgraduální vzdìlávání lékaøù nebo MZÈR.
3. Postup (popis èinností)
Dle zákona è. 95/2004 Sb. je pro poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP) pøipravována základní atestace
v oboru UM a MK. Ale nová forma specializaèního studia nebyla dosud zahájena a dosavadní atestaèní zkouky a dosaené
kvalifikace neodpovídají poadavkùm nového zákona. Proto
byla do zákona zapracována pøechodná ustanovení, která jsou
návodem, jak pøevést kvalifikaci podle dosavadních pøedpisù
na podmínky nového zákona. Pøechodná pravidla jsou urèena
v § 44 zákona 95/2004 Sb.
I. Pøednemocnièní neodkladnou péèi v provozu ZZS mohou
samostatnì poskytovat lékaøi, dle podmínek získávání a uznávání odborné zpùsobilosti a specializované zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaøe stanovených zákonem
è. 95/2004 Sb., dle podmínek obecných (zdravotní zpùsobilost
a bezúhonnost) a dle dosaení zpùsobilosti odborné resp. specializované. Podmínkou pro práci v provozu ZZS je pro lékaøe
minimálnì atestace v základním oboru nejlépe A+R, chirurgie,
interna a veobecné lékaøství, nebo pediatrie, jiný základní
obor jen se souhlasem ÈLK.
II. Pøednemocnièní neodkladnou péèi v provozu ZZS mohou, ne vak samostatnì, poskytovat lékaøi, dle podmínek získávání a uznávání odborné zpùsobilosti a specializované zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaøe stanovených zákonem è. 95/2004 Sb., kteøí splòují podmínky obecné
(zdravotní zpùsobilost a bezúhonnost), dosáhli pouze zpùsobilosti odborné, poádali o zaøazení do získání zpùsobilosti specializované a tuto skuteènost doloí personálnímu odboru.
Lékaøi bez atestace nesplòují podmínky pro výkon funkce lékaøe samostatnì pracujícího v podmínkách zdravotnické záchranné sluby.
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Obecná pravidla:
Poskytování pøednemocnièní neodkladné lékaøské péèe (s ohledem na dosaení odborné resp. specializované zpùsobilosti) se v podmínkách ZZS uskuteèòuje ve tøech formách:
1. Samostatnì poskytovaná PNP
2. PNP poskytovaná pod odborným dohledem
3. PNP poskytovaná pod pøímým dohledem
1. Samostatnì pracující lékaø
Pro výkon preventivní, diagnostické a léèebné péèe vèetnì
PNP nebo v ochranì veøejného zdraví je nezbytné získání minimálnì specializace I.stupnì ve výe uvedených oborech vèetnì licence ÈLK v poadovaném oboru, nebo plné kvalifikace,
tj. specializace II.stupnì v poadovaném oboru, nebo specializace I. stupnì a nástavbové atestace oboru UM a MK. V provozu zdravotnické záchranné sluby mohou neodkladnou pøednemocnièní péèi samostatnì poskytovat lékaøi se specializovanou zpùsobilostí získanou ukonèením postgraduálního studia
a prokázanou sloením specializaèní atestaèní zkouky, která
je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaøe a dokládá se diplomem. Vechny níe uvedené skupiny lékaøù mohou tedy pracovat samostatnì na vech typech pracovi vè.
RLP  RV a LZS. V podmínkách ZZS jsou to tyto skupiny lékaøù:
1.1. Lékaøi s II. atestací. Lékaøi s atestací II. stupnì získávají specializovanou zpùsobilost ve svých oborech bez
dalích podmínek.
1.2. Lékaøi s atestací I. stupnì a nástavbovou atestací v oboru UM a MK.
1.3. Lékaøi s atestací I. stupnì a s licencí Èeské lékaøské komory pro výkon samostatné praxe , kteøí získali specializovanou zpùsobilost pro obor UM a MK bez doplòování odborné praxe, protoe v oboru pracovali alespoò
5 z posledních 6 let.
1.4. Lékaøi se základní atestací v oboru UM a MK.
2. Lékaø pracující pod odborným dohledem
Odborný dohled  definice:
Nepøetritá dosaitelnost rady a pomoci samostatnì pracujícího lékaøe se specializovanou zpùsobilostí. Odborný dohled
mohou vykonávat lékaøi se specializovanou zpùsobilostí, kteøí
pracují na ZZS minimálnì jeden rok.
Zpùsob výkonu odborného dohledu:
2.1. Formou telefonické konzultace, èi rady týkající se léèby
pacienta, nebo odborného, èi organizaèního pokynu.
Tuto formu poskytuje lékaø se specializovanou zpùsobilostí  zpravidla vedoucí lékaø smìny s poadovanou
atestací nebo licencí ÈLK pro UM a MK.
2.2. Formou rady a pomoci pøímo u pacienta. Tuto formu
poskytuje na vyádání lékaøe pracujícího pod odborným
dohledem lékaø se specializovanou zpùsobilostí. O tuto
formu rady a pomoci si mùe poádat lékaø pracující
pod odborným dohledem prostøednictvím zdravotnického operaèního støediska (ZOS). ZOS v takovém pøípadì
pole v RV systému na pomoc nejbliího volného lékaøe ve slubì, který splòuje podmínky pro poskytování
odborného dohledu nebo vedoucího lékaøe smìny vypsaného na ZOS, má-li k dispozici transportní prostøedek. Potøeba rady a pomoci pøímo u pacienta je výjimeènou variantou.
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2.3. Formou ovìøování nabytých znalostí a dovedností  konzultace, kontrola zdravotnické dokumentace, zkouení
teoretických znalostí a zkouení praktických dovedností ve zdravotnickém kolícím støedisku (ZS)  zajiuje primáø ve spolupráci s ZS
Skupiny lékaøù pracujících pod odborným dohledem:
V provozu zdravotnické záchranné sluby pøednemocnièní
neodkladnou péèi mohou poskytovat pod odborným dohledem
tyto skupiny lékaøù:
a) Lékaøi s atestací I. stupnì bez licence Èeské lékaøské komory, kteøí splòují podmínky pro udìlení licence, ale licence nebyla personálnímu oddìlení pøedloena. Mohou
pracovat na vech typech pracovi kromì LZS.
b) Lékaøi s I. atestací, kteøí podle dosavadních právních
pøedpisù získali specializaci I. stupnì v poadovaných
oborech, doplòují si odbornou praxi v rozsahu 5 let a na
ZZS pøed nástupem pracovali minimálnì jeden rok.
Mohou pracovat na vech typech pracovi kromì LZS.
c) Lékaøi s I. atestací, kteøí podle dosavadních právních pøedpisù získali specializaci I. stupnì v poadovaných oborech, zahajují odbornou praxi v rozsahu 5 let a pøed nástupem na
ZZS v PNP nepracovali, ale kteøí:
 odpracovali pod pøímým dohledem dobu minimálnì 45 dvanáctihodinových smìn tj. 3 mìsíce práce na úvazek 1,0
v PNP
 mají doloených 50 intubací (z toho 8 intubací u dìtí
mladích 1,5 roku) na odd. ARO
 jejich dovednost v intubaci byla ovìøena externím odborníkem specializace ARO
 monost práce tìchto lékaøù pod odborným dohledem
bude vdy posuzována individuálnì primáøem
 organizace: pokud pøímý vedoucí neurèí jinak budou
pracovat na velkém voze ve tøíèlenném týmu.
d) Lékaøi, kteøí jsou v pøípravì na atestaci v oboru UM a MK
mají úspìnì splnìné minimálnì 3 roky pøedatestaèní pøípravy vèetnì povinných stáí na specializovaných pracovitích. (Je tím mínìna pøedatestaèní pøíprava obecnì
 napø. pøipravoval-li se lékaø v jiném oboru a potom
zmìnil obor na UM a MK zapoèítává se pøíprava i z jiného oboru.) Dále mají:
 odpracováno pod pøímým dohledem dobu minimálnì 45 dvanáctihodinových smìn tj. 3 mìsíce práce na úvazek 1,0
v PNP
 mají doloených 50 intubací (z toho 8 intubací u dìtí
mladích 1,5 roku) na odd. ARO
 jejich dovednost v intubaci byla ovìøena externím odborníkem specializace ARO
 monost práce tìchto lékaøù pod odborným dohledem
bude vdy posuzována individuálnì primáøem
 organizace: pokud pøímý vedoucí neurèí jinak budou
pracovat na velkém voze ve tøíèlenném týmu.
3. Pod pøímým dohledem
Pøímý dohled  definice:
Nepøetritá pøítomnost lékaøe samostatnì pracujícího u lékaøe poskytujícího neodkladnou pøednemocnièní péèi, který specializovanou zpùsobilost k výkonu èinností získává. Lékaø který specializovanou zpùsobilost získává plní pokyny lékaøe
 kolitele a provádí terapeutické postupy na pokyn lékaøe
 kolitele v rozsahu, který tento odbornì zpùsobilý zdravotník urèí.
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Zpùsob provádìní pøímého dohledu:
Lékaø, pracující pod pøímým dohledem, pracuje ve výjezdové skupinì spolu s lékaøem  kolitelem obvykle na RV voze.
Bìhem smìny lékaø  kolitel seznamuje lékaøe  kolence
s výkonem preventivní, diagnostické a léèebné péèe vèetnì
PNP a ochrany veøejného zdraví.
Lékaø pracující pod pøímým dohledem se povinnì se úèastní pravidelných kolení a semináøù  zajiuje primáø a ZS.
Lékaø pracující pod pøímým dohledem se povinnì se úèastní ovìøování nabytých znalostí a dovedností  konzultace, kontrola zdravotnické dokumentace, zkouení teoretických znalostí a praktických dovedností. Zajiuje primáø ve spolupráci
s ZS nebo klinickými pracoviti èi pracovitìm ÚSL.
Lékaø  kolitel provádí pravidelné hodnocení lékaøe pracujícího pod pøímým dohledem a je za pøípravu kolence k získání specializované zpùsobilosti zodpovìdný.
Pøímé vedení mohou vykonávat lékaøi se specializovanou
zpùsobilostí (uvedení ve skupinì 1), kteøí pracují na ZZS minimálnì jeden rok a které primáø resp. námìstek pro zdravotnické èinnosti stanoví do funkce lékaøe  kolitele.
Za jakých podmínek lékaø pracuje pod pøímým dohledem:
a) Vechny výe uvedené skupiny lékaøù bez ohledu na stupeò vzdìlání v období tzv. seznamování se s provozem
dle zákoníku práce § 144, tj. bezprostøednì po nástupu na
ZZS. Doba seznamování s provozem je øeena individuálnì (nejménì tøi smìny a maximálnì 30 smìn tj. 2 mìsíce dle specializované, resp. odborné zpùsobilosti a pøedchozí praxe lékaøe). Konec tohoto období urèí primáø
resp. námìstek pro zdravotnické èinnosti.
b) Lékaøi, kteøí jsou v pøípravì na atestací v oboru UM
a MK, a nesplòují podmínky podle bodu 2d).
4. Dokumenty, záznamy a související pøedpisy
 Vyhláka è. 434/1992 Sb. O zdravotnické záchranné slubì
 Zákon è. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání
odborné a specializované zpùsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaøe, zubního lékaøe a farmaceuta.
 Vyhláka è. 424/2004 Sb., kterou se stanoví èinnosti zdravotnických pracovníkù
 Vyhláka è. 470/2004 Sb. O zdravotní zpùsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka
 Naøízení vlády è. 463/2004 Sb. O oborech vzdìlávání zdravotnických pracovníkù se specializovanou zpùsobilostí.
Závìr:
Vzhledem k tomu, e 22.2.2005 byla obhájena specializaèní
náplò oboru UM a MK jako základního medicínského oboru,
je tøeba poèítat s výchovou lékaøù absolventù a to nejen na urgentních pøíjmech, ale také ve výjezdových skupinách ZZS.
Vytvoøení podmínek pro zajitìní výchovy mladých lékaøù
oboru UM a MK, by mìlo být jednou z priorit MZÈR. Vìøíme,
e Èeská republika chce, stejnì jako ostatní státy EU, zachovat
tradici rychlé lékaøské pomoci (RLP) ZZS v kombinaci s posádkami rychlé zdravotnické pomoci (RZP).
Nelze poèítat s variantou, e mladí lékaøi v oboru UM a MK budou vychováváni pouze na urgentní pøíjmech. Spolupráce s urgentními pøíjmy velkých nemocnic je podmínkou, ale výjezdové
skupiny záchranných slueb se budou muset na pøípravì lékaøù
významnou mìrou také podílet. Oddìlení urgentních pøíjmù je
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málo a nemohou vychovávat lékaøe jen pro PNP. I tato oddìlení si
musí vychovat novou generaci lékaøù pro vlastní oddìlení.
V novém zpùsobu postgraduálního vzdìlávání nelze poèítat
ani s moností, e lékaøi budou vychováni v nìkterém z klinických oborù a poté odejdou do PNP. (Pøesun lékaøù z jiných
oborù do PNP bude výjimeèný a spíe pravdìpodobný u lékaøù turistù, kteøí z tìch èi onìch dùvodù na ádném pracoviti dlouho nevydrí.)
Je tøeba zajistit podmínky pro dostatek lékaøù v pøechodném období. Lékaøi, kteøí nyní kvalifikaci splòují odejdou
do dùchodu a absolventi jetì nebudou mít ukonèenou specializovanou zpùsobilost, proto pøedpokládáme v pøítích 5
a 10 letech kritický nedostatek lékaøù zdravotnických záchranných slueb.
Výbìr pracovi, kterým bude udìlena akreditace pro výchovu lékaøù pøed atestací v oboru UM a MK je dosud v jednání. Vìøíme, e bude brzy dokonèen.
Post scriptum:
Rozhodnì nejsme protagonisté toho, aby na ZZS pracovali
lékaøi nezkuení a lékaøi s neukonèeným vzdìláním. Pùvodní
verze, kdy bylo postgraduální vzdìlávání dvoustupòové a UM
a MK nástavbovým oborem byla pro management záchran-
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ných slueb jednoduí. Ale je to jinak a musíme se pøizpùsobit podmínkám, které byly stanoveny.
Text byl zpracován velmi obezøetnì a jsme pøesvìdèeni, e
pøi dodrování stanovených podmínek je zaruèena bezpeènost
pro pacienta, lékaøe i management záchranných slueb i za
podmínek práce lékaøù zaøazených do pøípravy v oboru UM
a MK pøed sloením atestaèní zkouky.
Podobným zpùsobem i na jednotkách intenzivní péèe a velmi
exponovaných oddìleních ARO ve velkých fakultních nemocnicích pacienty oetøené na ZZS atestovaným lékaøem pøijímají lékaøi neatestovaní a ve slubì se o nì starají. Se starím lékaøem
pracují spoleènì (pod pøímým dohledem) maximálnì nìkolik
mìsícù, potom pracují samostatnì (pod odborným dohledem
a zkuenìjí lékaø je pro nì dostupný, potøebují-li radu èi pomoc.
Pøedpokládáme, e tento text nalezne øadu odpùrcù, ale snad
i pøíznivcù. Kadopádnì vìøíme, e rozvíøí diskusi.
Literatura:

1. Knor J.: Poznámky k nové specializaèní náplni urgentní medicíny,
UM 2005, roè. 8, è 1, s. 40-41
Milana Pokorná
Zdravotnická záchranná sluba hl.m.Prahy  ÚSZS
e-mail:

Vzdìlávání v UM
Otakar Buda

Oddìlení Urgentní pøíjem dospìlých, Fakultní nemocnice Motol

Urgentní medicína je mladý obor ale stará práce: zajistit, aby
se dostal nemocný èlovìk ke správnímu specialistovi ivý je
hlavním posláním oboru. K tomu, aby se vechny èinnosti související s tímto hlavním posláním mohly proporcionálnì rozvíjet a udrely se na úrovni nejmodernìjích poznatkù lékaøské
vìdy, je potøeba vzdìlaných lidí. Vzdìlaných lékaøù i nelékaøských profesí. Kde je ale brát? V minulých letech, kdy neexistovala odbornost urgentní medicína, musela pracovitì urgentní medicíny pabìrkovat  sbírat jako klásky odpadlíky z jiných oborù. Mám na mysli oba typy pracovi urgentní medicíny: zdravotnické záchranné sluby i urgentní pøíjmy nemocnic. Není daleko za námi doba, kdy jsme se snaili získat lékaøe z jiných oborù k práci na voze ZZS, lékaøe z vozu ZZS
k práci ve vedlejím pracovním pomìru na oddìlení urgentního pøíjmu nebo naopak, lékaøe z oddìlení za mimoøádnou odmìnu pøimìt ke slubám na urgentním pøíjmu nemocnice.
Vytloukal se klín klínem. V naprosté vìtinì na pracovitích
urgentní medicíny pracují lidé oddaní oboru z hlubokého zájmu. Pøesto se nalo hodnì takových, kteøí brali záchrannou
slubu nebo urgentní pøíjem za snadno vydìlané peníze, za
práci, na kterou staèí levou zadní potmì. Èasto se jednalo o lékaøe, kteøí na mateøském pracoviti v oboru své specializace
nedokázali úspìnì budovat kariéru buï pro omezenou ochotu
ponoøit se do jakéhokoli oboru nebo práce vùbec, nebo se oddali nepøípustným relaxaèním aktivitám v podobì alkoholu nebo prákù. Nìkteøí byli dokonce propoutìni z nemocnic s tím,
e jsou neschopní, ale do referencí nebo posudku, jak se kdysi
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øíkalo, jim napsal nadøízený kladné hodnocení výmìnou za tichý odchod dohodou. Tak se stalo, e se toèili v tomto kolotoèi lékaøi svìdomití, chytøí a ikovní, ochotní pøiloit ruku
k dílu kdykoli, s tìmi, o kterých se ani jedno z toho nedalo tvrdit. Pravdìpodobnì se to dìje dosud, i kdy s nástupem nových
generací a rozvojem oboru ubývá tìch horích. Co se zmìnilo?
Zaèal platit Zákon 95, urgentní medicína se stala oborem
a vechna zdravotnická zaøízení, která v tomto oboru poskytují péèi, se musí pøipravit na to, e ke kadému oboru patøí výchova vlastních specialistù. U nejde sahat do cizího hnízda
a nìkomu vybírat mladé nabízením vyího platu a rùzných
výhod, teï si musí své lékaøe vychovat a pøipravit ke specializaèní atestaci záchranná sluba stejnì jako urgentní pøíjem ve
vlastní reii a na vlastní náklady. Jistìe tu bude nadále nìjaký
omezený poèet tìch lékaøù, kteøí pøi svém hlavním povolání
budou ze svých osobních dùvodù pracovat na záchranné slubì nebo na urgentním pøíjmu. Jistì se najde i urèitý poèet tìch,
kteøí zmìní obor a budou se po jisté èásti pracovního ivota nadále chtít vìnovat výhradnì urgentní medicínì. Základní kmen
a rozhodující poèet personálu si ale musí pracovitì vyprodukovat vlastními silami a na vlastní náklady. Musíme se rozlouèit s naøíkáním, e na to nejsou peníze, e nikdo nechce, e nejsou doktoøi ochotní jezdit na voze, e Musíme se snait vyøeit tento problém sami a vysvìtlit to také svým majitelùm
resp. zøizovatelùm. Musíme trvat na stanovisku, e pøijímat absolventy se vyplatí. I kdy bude mladý lékaø 5 let v pøípravì,
není moné a pøípustné omílat, e na absolventy nejsou peníze.
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Tak jako jsou peníze na resuscitaèní pomùcky, na auta, na
spoustu dalích vìcí, bez kterých to nejde, tak kadé vydání
ztrácí smysl, pokud nebude souèástí nákladù i nábor a výchova vlastního personálu. Bez vzdìlaných lidí toti nebude obor
a nebude tedy potøeba ani výbava. Kdo se nehodlá této skuteènosti urychlenì pøizpùsobit, kope hrob v první øadì svému pracoviti a tím i sobì, v dùsledku i oboru, protoe pøeváí pøirozený úbytek nad nepøirozeným pøírùstkem lékaøù. Vechny
randezvous systémy nejsou nièím jiným, ne pokusem udìlat
záchrannou slubu ani ne tak efektivní, jako vùbec bazálního
provozu schopnou. Nemáli jít o svoz nemocných do nemocnic posádkami záchranáøù, nevidím jinou cestu. Kdy se najde
nìkdo, kdo by chtìl atestovat, mùe se setkat se situací, e ho
jeho stanovitì nemùe postrádat. Stane se, e záchranná sluba nemá rezervu za lékaøe, který se má zdokonalit ve svém
oboru. To je tak alarmující stav, e nevidím v souèasné dobì
vyí priority odbornosti, ne vyvinout maximální úsilí a pøipravit systém vzdìlávání lékaøù v oboru urgentní medicína.
Máme odbornou spoleènost, máme katedru IPVZ, máme sekci
urgentních pøíjmù, existuje spousta dobrých snah, ale vechny
se rozplynou, pokud nebudou v oboru mladí lékaøi.
V nejblií dobì se do veøejnosti dostanou materiály akreditaèních komisí pro obor urgentní medicína. Je v nich výèet poadavkù na pøípravu ke specializaèní atestaci i poadavkù na
pracovitì schopné poskytovat systematicky ucelené vzdìlání
v oboru. Náklady jetì nejsou známé. Ani na jednoho koleného lékaøe, ani na práci kolitelù. Nejsou známé náklady ani na

práci akreditaèních komisí, rýsují se zatím poadavky na nì
v budoucnu kladené: stanovit sí pracovi pro vzdìlávání,
harmonizovat národní vzdìlávací program s poadavky EU,
dohlíet na plnìní akreditaèních poadavkù na kolících pracovitích bìhem pøípravy kolence. Nemají k tomu stanovené
kompetence ani prostøedky na èinnost. Pøesto je zcela nepochybnì potøeba zaèít a do rozpoètù vech pracovi zaèít uvádìt poadavky na pøípravu vlastních lékaøù z øad absolventù fakult i tìch, kteøí se rozhodli pro rekvalifikaci. Zøizovatel musí
vìdìt, e pokud nebudou peníze na vzdìlávání, tak nejspí
v budoucnu organizace zanikne. Zdravotnická zaøízení budou
nucena zpracovat personální plány, odhadnout, kolik budou
potøebovat lékaøù, za pìt let (tolik trvá pøíprava), kolik jich
zkusí pøetáhnout a kolik si jich budou muset vykolit. Kadé
kolení se dá smluvnì zajistit tak, aby se zamìstnavateli vyplatilo. Napøíklad tak, e pokud lékaø absolvuje specializaèní
pøípravu na náklady zamìstnavatele, bude vázán na pracovitì
po dobu, kterou stanoví smlouva, nebo uhradí alikvotní èást
nákladù za roky, které neodpracuje. A nakonec  je lepí vytvoøit pro personál takové podmínky, aby odcházení pracovníky vùbec nenapadlo. Vzdìlaný personál je nejvìtí hodnotou,
jakou mùe organizace disponovat.
Otakar Buda
Oddìlení Urgentní pøíjem dospìlých, Fakultní nemocnice Motol
adresa
e-mail:

Postup lékaøe pøi úmrtí mimo zdravotnické zaøízení
a následná souèinnost s orgány policie ÈR
Igor Dvoøáèek

Ústav soudního lékaøství FNsP Ostrava
Abstrakt
Kompetence a povinnosti lékaøe na místì úmrtí mimo zdravotnická zaøízení nejsou platnou legislativou jednoznaènì definovány. Propojením
logicky na sebe navazujících klíèových bodù vystihujících èasový interval mezi úmrtím a pohøbem vzniklo schématické znázornìní postupu lékaøe s moností rùzných alternativních cest. Vypracováním schématu byl vytvoøen obecný návod k postupu zdravotnického personálu
pøi úmrtí mimo zdravotnické zaøízení. Schéma bylo rozdìleno do 3 horizontálních etáí charakterizujících úmrtí èlovìka v etái první, rozhodnutí o provedení pitvy v etái druhé a pohøeb v etái tøetí. Tyto 3 roviny pak byly vzájemnì propojeny ve svislých osách, které vyjadøovaly chronologickou návaznost jednotlivých krokù a rozhodnutí prohlíejícího lékaøe. Schématickým znázornìním problematiky úmrtí mimo zdravotnické zaøízení vzniklo nìkolik postupových linií. To ve s pøihlédnutím k zdravotnickému a forenznímu aspektu úmrtí. V rámci
kadé postupové linie je uvedeno shrnutí postupu prohlíejícího lékaøe.
Klíèová slova: smrt  schéma postupu  pitva
Abstract
The valid law does not unequivocally define a physician's competence and obligations at the place of a subject's death outside the healthcare facilities. The scheme creates a general instruction for the medical personnel to be used in cases of death outside health-care facilities.
It is aimed at a better understanding of the problem, and it is supplemented with relevant legal regulations. The scheme is divided into 3
horizontal levels, the death being placed on the first level, the decision about autopsy on the second level, and the burial on the third level.
These three levels are interconnected vertically, in order to represent the chronological sequence of individual steps and the respective
decisions made by the examining physician. The schematic representation of the problems of death outside health-care facilities resulted in
several lines of action, all that with regard to the medical and forensic aspects of the death. In every line of action, the work of the examining
physician's is summarised.
Key words: death  general instruction  autopsy
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Schéma è. 1
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Pro znázornìní celého postupu pøi úmrtí vidìného z lékaøského pohledu bylo vytvoøeno schéma jednotlivých vztahù
a závislostí. Schéma je v horizontální úrovni zaøazeno do 3 etáí, které èasovì chronologicky zaèínají v první etái úmrtím èlovìka (smrt), v druhé etái rozhodnutím o provedení pitvy (pitva) a následnì ve tøetí etái pohøbem zemøelého (pohøeb). Mezi tìmito tøemi etáemi jsou pak ve svislé ose vzájemné závislosti a návaznosti, které se na obou marginálních okrajích dostávají k nosným problémùm. Na jednom okraji jde
o pøirozené úmrtí, kde pøi prohlídce tìla lékaø rozhodne o neprovedení pitvy a pohøbu zemøelého. Na druhém okraji jde
o smrt násilnou zavinìnou druhou osobou a postup zdravotníkù na místì trestného èinu.

Smrt
Úmrtí mimo zdravotnické zaøízení
Mimo zdravotnická zaøízení se setkáváme s úmrtím z pøíèin
pøirozených, ale i s úmrtím podezøelým, resp. se smrtí násilnou. Ve vìtinì pøípadù pøevládá problematika zdravotnická,
avak na významu zaèíná nabývat podíl problematiky forenzní
ve smyslu moného zavinìní smrti druhou osobou. Prohlídka
tìla zemøelého musí být vdy provádìna se zøetelem forenzním
tak, aby bylo mono vylouèit cizí zavinìní. Kadé úmrtí, pokud k nìmu dojde mimo zdravotnické zaøízení, musí být oznámeno místnì pøíslunému praktickému lékaøi (LSPP).
Oznamovací povinnost má kadý, kdo se o úmrtí dozvìdìl, nebo nalezl tìlo mrtvé osoby a neví, zda ji úmrtí bylo oznámeno. Pokud je nutné vyrozumìt o úmrtí osoby blízké zemøelému
není to povinností lékaøe, ale Policie ÈR (na rozdíl od úmrtí ve
zdravotnickém zaøízení). Vznikne-li podezøení nebo zjistí-li se,
e ke smrti dolo trestným èinem nebo sebevradou, je lékaø
povinen oznámit úmrtí bezodkladnì Policii ÈR. Tato povinnost
vyplývá z vyhl. MZ è.19/88 Sb. a je dána skuteèností, e pou20

ze lékaø mùe úøednì konstatovat smrt èlovìka. V pøípadì
oznámení trestného èinu musí Policie ÈR zahájit vyetøování.
Aspekt zdravotnický
U kadého úmrtí mimo zdravotnické zaøízení je na prvém
místì aspekt zdravotnický, nebo po oznámení úmrtí je nutno
konstatovat smrt. Opakovanì je tøeba zdùraznit, e konstatovat
smrt èlovìka mùe pouze lékaø, nikdo jiný. Toto je dáno vyplnìním Listu o prohlídce mrtvého. Lékaø musí znát nejenom
pøesná klinická kriteria stanovení smrti èlovìka, ale i kriteria
soudnì lékaøská. Dále je povinností lékaøe provést prohlídku
tìla zemøelého. Následnì musí lékaø stanovit pøíèinu smrti.
V Listu o prohlídce mrtvého vyplní kolonku è.19 pøíèina smrti. Poté je povinen prohlíející lékaø stanovit dobu úmrtí a to na
podkladì jistých známek smrti zjitìných pøi prohlídce tìla.
Totonost zemøelé osoby musí být vdy známa, musí být uvedeno jméno a pøíjmení, datum narození a rodné èíslo. U osob
bez zjitìné totonosti se uvádí mu èi ena, stáøí asi. Je nutno
vyplnit trvalé bydlitì, stanovit pøíèinu smrti dle klinického pohledu a uvést alfanumerické kódy podle MKN  10. V kolonce 24 pak uvede návrh prohlíejícího lékaøe. V pøípadì, e nebude mrtvé tìlo podrobeno pitvì, uvede se pohøeb ehem, nebo pohøeb v zákonné lhùtì. Pokud lékaø provedení zdravotní pitvy naøídí, musí vedle Listu o prohlídce mrtvého vyplnit i Prùvodní list k pitvì. Naøízení pitvy je doplnìno vìtou
v kolonce 24 návrh prohlíejícího lékaøe. Zde se uvádí pitva
v ÚSL, zdravotní pitva. Je-li prohlíejícím lékaøem naøízena
pitva, pøevoz zajiuje prostøednictvím pohøební sluby on.
Pokud není naøízena, pak pøíbuzní. Pøevoz tìla ke zdravotní
pitvì je hrazen pojiovnou. Pokud je v pøípadì pøirozené smrti urèena pøíèina smrti, není právní povinnost pitvu naøídit.
Nelze-li s jistotou bezprostøední pøíèinu smrti urèit, musí se
zdravotní pitva provést vdy v ÚSL.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2005
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Aspekt forenzní
Pøi prohlídce tìla osoby zemøelé mimo zdravotnické zaøízení musí mít vdy na pamìti prohlíející lékaø i moný aspekt
forenzní. Po vylouèení pochybností, e smrt byla zavinìna druhou osobou, musí prohlíející lékaø zváit oznámení úmrtí
Policii ÈR. Ze soudnì-lékaøského pohledu doporuèujeme
oznámit úmrtí Policii ÈR u kadé smrti z vnìjích pøíèin èi podezøení, e se o ni jedná (otravy, úrazy, sebevrady), u kadé
smrti dítìte (do 15 let vìku) a mladého jedince, lo-li o osobu
ijící osamìle, pøi úmrtí v dopravních prostøedcích, úmrtí na
frekventovaném místì, úmrtí cizího státního pøísluníka, policisty anebo úmrtí osoby nezjitìné totonosti. Rovnì je nutné
oznámit úmrtí Policii ÈR v pøípadì zjitìní dalích podezøelých okolností na místì nálezu tìla zemøelé osoby (prohledaný
byt, cizí osoby v bytì, okradení zemøelého

Smrt pøirozená
Jde o smrt nenásilnou z vnitøních  chorobných pøíèin. Lékaø
je pøi výjezdu k mrtvé osobì oprávnìn myslet na smrt pøirozenou, získá-li dùvìryhodné informace o celkovém zdravotním
stavu zemøelé osoby a o charakteru jejich násilí, ani jiné známky svìdèící pro smrt z vnìjích pøíèin. Dále lze pøedpokládat,
e lo o smrt pøirozenou pokud není na místì nálezu nebo v jeho blízkém okolí nic podezøelého, co by nasvìdèovalo protiprávnímu jednání jiné osoby. Z forenzního hlediska jde o jeden
z nejslabích èlánkù postupu pøi úmrtí mimo zdravotnická zaøízení. Dopustí-li se prohlíející lékaø chyby a patnì urèí pøíèinu smrti, mohou být následky opravdu závané. Mimo zdravotnická zaøízení jde pøedevím o tzv. inscenaci pøirozené smrti, kdy jde o vradu, ale pachatel uvede mrtvolu i místo èinu do
takového stavu, aby mohlo dojít k pøehlédnutí trestného èinu
(sebevrada, zakrývaná vrada). Stejnì dobøe mùe dojít k pøehlédnutí otravy, anebo jiných úrazových následkù, jako je napø. zhmodìní mozku èi krvácení do dutiny lební. Stejnou mìrou se mùe spolupodílet na pochybení i nedostateèná erudice
prohlíejících lékaøù. Souèástí chyby mùe být i nátlak pozùstalých, aby nebyla zdravotní pitva naøízena z náboenských èi
jiných dùvodù. Bývá tak zakrývána sebevrada ve snaze získat
plnìní z ivotního pojitìní zemøelého. Rovnì hniloba tìla
bývá nejenom okolí, ale i lékaøùm natolik nepøíjemná, e je
prohlídka zemøelého provedena nedbale. V takovýchto pøípadech lze pøehlédnout bodná poranìní, ale i známky rdouení,
krcení apod. Lékaø by nemìl pøehlédnout pøítomnost krevních
støíkancù a mouhù na odìvu zemøelého a v jeho okolí. Toté
lze uvést o poloze tìla, která bývá rozdílná u tzv. klidové smrti (v lùku, v køesle) od nepøirozené polohy po konfliktu, bitce,
anebo po vleèení druhou osobou. Jde jenom o nìkterá úskalí
kolonky è. 24 Listu o prohlídce zemøelého, ve které prohlíející lékaø uvede  pohøeb v zákonné lhùtì. Forenzní problémy týkající se lékaøe provádìjícího zevní prohlídku mrtvé osoby mohou v pøípadì pøirozené smrti nastat tehdy, kdy nebyla naøízena pitva a dodateènì se objeví skuteènosti, které nasvìdèují, e
mohlo dojít k trestnému èinu. S lékaøem bývá obvykle sepsán
Protokol o podání vysvìtlení anebo je vyslechnut orgány èinnými v trestním øízení jako svìdek. V pøípadì, e je moné naøídit jetì dodateènì soudní pitvu, vyjadøují se znalci v oboru
zdravotnictví, odvìtví soudní lékaøství i k otázce zda mohl lékaø ji v dobì provádìné zevní prohlídky mrtvé osoby zjistit, e
mohlo jít o smrt násilnou zpùsobenou jinou osobou. Dùleité
je, zda v daném pøípadì byl poruen výe zmiòovaný obecnì
závazný právní pøedpis. Problematika pøípadného postihu lékaøe zùstává v rovinì disciplinární odpovìdnosti, tedy na úrovni
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orgánù Èeské lékaøské komory. V pøípadì, e by jednání lékaøe smìøovalo k utajení trestného èinu, lo by pochopitelnì o odpovìdnost trestnì právní.

Smrt podezøelá
Za smrt podezøelou lze oznaèit takové úmrtí, kdy byla osoba sama, èi její okolí krátce pøed smrtí zdrojem zdravotnických
èi forenzních pochybností a zevní prohlídkou nebylo mono
stanovit pøesvìdèivou pøíèinu smrti. Jde pøevánì o úmrtí mimo zdravotnická zaøízení.
Ze zdravotnického aspektu jde o
úmrtí dìtí a mladých osob  úmrtí kadého mladého jedince vzbuzuje pøirozenou nedùvìru, zvlátì pak, nastává-li z relativnì plného zdraví. Mùe se jednat nejenom o skryté vývojové vady, ale v poslední dobì stále èastìji o úèinky návykových látek
pochybnosti o pøíèinì poranìní a pøíèinì smrti  mùe jít
o otravy medikamenty, drogami, následky pøedchozích úrazù,
napadení, úmrtí v souvislosti s dopravními úrazy, s prùmyslovými intoxikacemi, nebo náhodnou otravou plyny pouívanými v domácnosti
atypický èi kombinovaný mechanismus úmrtí
neobvyklé sebevrady  nìkteré zpùsoby sebevraedných
mechanismù souvisejí a navazují na profesní zamìøení pokozeného, sebepokození kombinovanými mechanismy v pøípadech, kdy sele nìkterých sebevraedných mechanismù
úmrtí v souvislosti se zanedbáním lékaøských povinností
Z forenzního aspektu jde o asociální èi závadové prostøedí
 vlastní místo, kde je tìlo zemøelého nalezeno mùe vzbuzovat nedùvìru a nejistotu. Jde napø. o zanedbaný byt, ve kterém
ije ve volném spoleèenství více osob
úèast druhé osoby pøi sebevradì
úmrtí na pracoviti  v provozech, kde se pracuje s toxickými plyny, s toxickými látkami, s chemikáliemi
manipulace se stopami a vìcmi po úmrtí
úmrtí v dopravním prostøedku
pozùstalí poukazují na vznik majetkové kody
úmrtí nastalo v dobì léèení v souvislosti se vznikem újmy
na zdraví zpùsobeném druhou osobou
úmrtí policisty

Smrt násilná
Je-li naopak prohlíejícím lékaøem pøi pøíjezdu na místo nálezu zemøelého konstatováno, e jde o smrt násilnou zpùsobenou zjevnì druhou osobou, vyplývá pro nìj ze zákona øada
povinností, pøedevím pak povinnost oznamovací ve vztahu
k Policii ÈR. Z místa úmrtí se stává místo trestného èinu, za
které nese zodpovìdnost vedoucí výjezdové skupiny kriminální policie a vyetøování (SKPV) a ten koordinuje spolupráci
jednotlivých specialistù. Je nutné provést neodkladná opatøení,
mezi která lze kromì provedení pøedbìné prohlídky místa èinu a zabránìní kodlivých následkù uvést i ochranu stop a uzavøení místa trestného èinu. Prohlíející lékaø pouze konstatuje smrt, vypíe dokumenty a mùe odjet. Trvá-li vak lékaø na prohlídce tìla, provede ji a za pøítomnosti specialistù
Policie ÈR. Chronologicky jako první zajiuje kriminalistický
specialista stopy trasologické. Aby nedolo ke znehodnocení
trasologických stop nemìla by být k tìlu zemøelé osoby pouita stejná pøístupová cesta, kterou pouil pachatel. Následnì
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jsou odebírány stopy pachové a mikrostopy. Uvedeným postupem lze pøedejít vzniku artericiálních stop pøi prohlídce tìla lékaøem. Pachové stopy jsou odebírány do pachových konzerv.
Jde o sterilní rouky, které jsou na dobu 45minut naloeny na
místa, kterých se dotýkal pachatel. Po èasové expozici jsou
rouky uloeny v hermeticky uzavøené nádobì a konzervovány
po øadu mìsícù i let. Mohou být následnì vyhodnoceny v pøípadì zadrení pachatele. Pachové stopy zanechává èlovìk na
smrtícím nástroji, na krtidlech, ale také na krku obìti apod.
Vdy vak tam, kde pachatel v exponované chvíli zanechává
silný pachový signál. Pachové stopy vak mùe zanechat i lékaø, který se naklání nad tìlem zemøelého a manipuluje s ním.
Dochází k odluèování koních epitelií a jejich pomalému setøepávání na zem. Takto se vysvìtluje vlastní princip zanechávání pachových stop, které sleduje pozdìji pes. Na ruce nasazuje technik PÈR mikrotenové sáèky (zajitìní biologických
stop za nehty, zajitìní trichologických a biologických stop na
rukou, mikrostopy). Po odebrání pachových stop, trasologických stop a mikrostop lze manipulovat s tìlem zemøelého a bývá pøivolán soudní lékaø k provedení prohlídky zemøelého.
Odìv se pøi prohlídce nikdy nestøíhá, staèí jej vyhrnout a narovnat zpìt. Provádìní prohlídky tìla zemøelého èasovì koordinuje vedoucí výjezdové skupiny, který musí souèasnì s prohlídkou tìla zajistit fotodokumentaci, pøípadnì videozáznam.
Po transportu tìla je místo trestného èinu ji v plné reii kriminalistických technikù a expertù. Jsou zajiovány stopy daktyloskopické a biologické, jsou provádìny stìry krevních stop
z nábytku, ze stìn, podlahy a klik. Zajiují se nedopalky cigaret, èásti tkání, vlasy atd. Vzhledem k pøítomnosti vìtího poètu specialistù na místì trestného èinu bude právì z tìchto dùvodù pokrývka hlavy a návleky na obuv u vech osob bezpodmíneènou nutností. Vlasy zajitìné na tìle zemøelého jsou toti podrobovány nejenom trichologickému vyetøení, ale v pøípadì zachování cibulky i analýze DNA. K chemické analýze
jsou dále zajiovány obsahy lahví, zbytky tekutin ze sklenièek, lékovky a dalí. V neposlední øadì jsou zajiovány stopy
vìcné. Urèitou specifitou jsou nálezy nábojnic a støel. Zde je
bezpodmíneènì nutné fotograficky dokumentovat pøesnou lokalizaci nálezu støely èi nábojnice, protoe na podkladì tìchto
informací mùe balistik rekapitulovat, v jaké poloze, pøípadnì
jak byla støelná zbraò drena, kolikrát bylo z kterého místa vystøeleno apod. Dojde-li k odkopnutí nábojnice, nebo k pøemístìní nábojnice bez oznaèení prvotního nálezu, nemá zpìtnì tato informace pro kriminalisty èi soud ádný význam. Toté platí o otiscích prstù z nábojnic. Je potøebné upozornit pøedevím
zdravotníky, e i odìv je kromì odbìru mikrostop podroben
následnému biologickému a mechanoskopickému zkoumání.
Expertizy napoví více o charakteru útoèného nástroje, pøípadnì o místì pobytu obìti pøed smrtí. Informace jsou potom korelovány s nálezem pøi pitvì. Je nepøípustné, aby byl odìv pracovníky RLP støíhán v místì defektù. Stejnì dùleitý je pøístup
a zacházení s pøedmìtnou zbraní èi útoèným pøedmìtem. Ze
zbraní a nástrojù jsou odebírány stopy pachové, mikrostopy, je
provádìna mechanoskopická analýza, daktyloskopická expertiza a celá øada dalích. Místo trestného èinu, jako základní
zdroj stop po spáchaném kriminálním deliktu, nabývá v praxi
orgánù èinných v trestním øízení v poslední dobì na významu.
Ohledání místa èinu bývalo v minulosti podceòováno. V souèasnosti je ji urèen chronologický sled prací specialistù jednotlivých odborností, avak názory se stále jetì dle úhlu pohledu lií. Pøítomný prohlíející lékaø má na místì trestného èinu øadu úkolù, které jsou souèástí celkové prohlídky tìla. Jeho
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povinnosti a s nimi související èinnost se vak dostávají do kolize s postupy orgánù èinných v trestním øízení. Jde pøedevím
o manipulaci s mrtvým, manipulaci s odìvem, zanechávání pachových, trasologických, anebo daktyloskopických stop. Úmrtí
a místo nálezu tìla zemøelého je zdrojem cenných informací, jejich výtìnost roste úmìrnì se znalostí a pochopením problematiky. Bez obrysové znalosti kriminalistických oborù nejsou
prohlíející lékaøi a doprovázející zdravotníci schopni pochopit
úèel a smysl vyadovaného chování na místì trestného èinu. Je
logické, e ze zdravotnického pohledu je prvým zájmem a povinností záchrana ivota. Pøi úmrtí si vak musíme být vìdomi
toho, e kriminalisté jsou plnì odpovìdni za zajitìní vech
uvedených stop. Právì z výe uvedených dùvodù byl vypracován pro výjezdové skupiny následný doporuèený postup.
Dokumenty
l ovìøit totonost zemøelého
l vypsat List o prohlídce zemøelého
l vypsat Prùvodní list k pitvì
l vypsat Pøíkaz ke zdravotnímu transportu (tzv. pøevozní lístek pro pohøební slubu)
Rozhodnutí o provedení pitvy (vyhl. è.19/88 Sb.)
l dìti do 15ti let vìku
l eny v souvislosti s tìhotenstvím, potratem, estinedìlí
l u osob s kardiostimulátory a radioaktivními záøièi
l jestlie z mrtvého tìla byl odòat orgán pro transplantaci
l pøi náhlých úmrtích, jestlie se nepodaøilo zjistit pøíèinu úmrtí
l u osob zemøelých násilným úmrtím vèetnì sebevrad
l u prùmyslových otrav nebo úrazù
l u osob zemøelých ve vazbì nebo ve výkonu trestu
l je-li podezøení, e úmrtí mùe být v pøíèinné souvislosti
s nesprávným postupem pøi výkonu zdravotnických slueb
Oznámení úmrtí Policii ÈR
l kadá smrt násilná vèetnì sebevrad
l úrazy, intoxikace
l není-li známa totonost zemøelého
l úmrtí v dopravních prostøedcích
l úmrtí cizince
l úmrtí dìtí a mladých osob
l úmrtí na frekventovaném místì
l úmrtí osamìlé osoby

Pitva
Pitva zdravotní
Zdravotní (diagnostická) pitva je provádìna u zemøelých ve
zdravotnických zaøízeních a dále bývá naøizována lékaøem provádìjícím prohlídku mrtvé osoby mimo zdravotnická zaøízení.
O provedení zdravotní pitvy rozhodne prohlíející lékaø.
Policie ÈR nemùe naøídit zdravotní pitvu, o provedení pitvy
mùe pouze poádat. Rovnì pozùstalí nemohou pitvu naøídit
ani zakázat.
I u násilných úmrtí mùe být provedena pouze zdravotní pitva, avak vdy v ústavu (oddìlení) soudního lékaøství. To v pøípadì, e prohlídkou místa èinu nedoel policejní orgán k závìru, e byla naplnìna skutková podstata trestného èinu, anebo
nevzniklo ani podezøení ze spáchání trestného èinu.
Pitva soudní
Vyvstanou-li v prùbìhu vyetøování a ohledání místa nálezu
tìla zemøelého okolnosti a skuteènosti, které vedou policejní
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orgán k podezøení, e byla naplnìna skutková podstata trestného èinu, pak rozhodne opatøením o provedení soudní pitvy.
Soudní pitva mùe být naøízena i v prùbìhu provádìní pitvy
zdravotní, resp. po provedení pitvy zdravotní. Soudní pitvu naøizuje orgán èinný v trestním øízení, nejèastìji policejní orgán.
Prohlíející lékaø nemùe soudní pitvu naøídit, ale policii pouze doporuèit. Soudní pitva pak dává zdravotnický podklad pro
uzavøení pøípadu z trestnì právního pohledu, nebo pouze orgán èinný v trestním øízení je kompetentní uzavøít pøípad jako
sebevradu, náhodné úmrtí, resp. smrt násilnou zpùsobenou
zavinìním druhé osoby.
Závìr
Kompetence a povinnosti lékaøe na místì úmrtí mimo zdravotnická zaøízení nejsou platnou legislativou jednoznaènì definovány. Postup lékaøù je na místì úmrtí mnohdy zúen na vystavení Listu o prohlídce mrtvého. Místo úmrtí vak mùe být
i místem trestného èinu. Neprofesionální chování zdravotníkù
se pak stává zdrojem oprávnìné kritiky ze strany kriminalistù.
Nedostateèná prohlídka tìla, patné vyhodnocení okolností
úmrtí, zvlátì pak ovlivnìní názory rodinných pøísluníkù, mùe dokonce vést k zakrytí násilné smrti. Prohlíející lékaø, který je na místo úmrtí vìtinou volán jako první, mùe být významným prostøedníkem mezi zemøelým a následným objas-
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nìním pøíèiny a mechanismu smrti. Právì on rozhoduje o provedení pitvy èi o pohøbení tìla a vech následných forenzních
a zdravotnických dopadech a následcích.
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Metody Damage Control u polytraumat
Leopold Pleva, Milan ír, Ivo Klus
Traumatologické centrum FNsP Ostrava

Abstrakt
Autoøi ve svém sdìlení uvádìjí zkuenosti s léèením zlomenin u tìkých polytraumat metodou damage control (DC) úrazové chirurgie. Na
souboru 330 polytraumatizovaných pacientù oetøených v letech 2002-2004 na TC FNsP v Ostravì pak dokladují výhody pouití zevních
fixátorù k doèasné, ale i definitivní stabilizaci zlomenin dlouhých kostí, a to i u polytraumatizovaných nemocných s ISS>40 (Injury Severity
Score), kterou pouili ve 63 pøípadech u zlomenin dlouhých kostí a pánve, kdy ve sledovaném souboru polytraumatizovaných nemocných
nezaznamenali peroperaèní zhorení zdravotního stavu pacienta pøi aplikaci zevních fixátorù.and forensic aspects of the death. In every line
of action, the work of the examining physician's is summarised.
Klíèová slova: Damage control úrazové chirurgie  polytrauma  komplexní zlomeniny
Abstract
The authors describe their experience in treatment of fractures in cases of serious polytrauma using the method of traumatological damage
control (DC). The advantages of external fixators for both temporary and permanent stabilisation of long bone fractures in patients with ISS
40 (Injury Severity Score) were demonstrated on the group of 330 polytraumatised patients, treated at the Trauma Centre of the University
Hospital in Ostrava in the years 2002-2004. The method was used in 63 patients with fractures of long bones and pelvis and no case of
perioperative impairment to health was noted.
Key words: Damage control in traumatology  polytrauma  complex fractures

Úvod
S narùstajícím poètem vysokoenergetických úrazù pøi velmi
kvalitním pøednemocnièním lékaøském oetøení s rychlou dopravou do traumatologických center, dochází ke zvýení poètu
pøivezených tìkých polytraumat s ISS (Injury Severity Score)
vyím ne 40. Jedná se o zranìné se závaným poranìním více tìlesných systémù, které bezprostøednì ohroují ivot zranìného. Zatímco u polytraumat s ISS<40 a u závaných monotraumat nebo sdruených poranìní konèetin se dostávají
v posledních letech do popøedí principy èasného definitivního
oetøení zlomenin ETC (early total care), pøi kterých dochází
ke sníení poètu komplikací jak v hojení zlomenin, tak k niímu výskytu infekce, Trenz [1993] prokázal, e u polytraumat
s ISS>40, kde se opozdila definitivní stabilizace zlomenin
dlouhých kostí, dosahuje lepí výsledky léèby. Doporuèil proto u tìchto polytraumat v první akutní fázi doèasnou stabilizaci zlomenin dlouhých kostí zevní fixací, jako stabilizaci provizorní  damage control orthopaedic (DC) a definitivní osteosyntézu pak provádìt a po celkové stabilizaci zdravotního stavu polytraumatizovaného pacienta. K podobnému závìru doli
i Bossi a Kellama [2003].
Tabulka è. 1 Polytraumata v letech 2002  2004

ISS

poèet

17  25

209

26  39

124

ISS>40

97

24

Metodika a klinický soubor
V letech 2002  2004 bylo na Traumatologickém centru
FNsP v Ostravì oetøeno 330 polytraumat s ISS>17 (tab. 1).
Nejèastìjím poranìním bylo poranìní hrudníku 64,8%, následovalo poranìní CNS v 54,7 %, a bøicha 26,5 %. Poranìní
pánve s hemodynamickou nestabilitou se vyskytlo u 32 polytraumat. Konèetinová poranìní se vyskytla u 240 polytraumat
a nejèastìji se jednalo o zlomeniny bérce 74, femuru 77, humeru 35, a pøedloktí 54. Otevøených zlomenin bylo 19 %. Pøi
oetøování zlomenin u polytraumat s ISS< 40 byla provedena
èasná osteosyntéza (ETC). U zlomenin zavøených a otevøených
I. a II. stupnì nejèastìji intramedulární nepøedvrtanou osteosyntézou (IMN) a u otevøených zlomenin III. a IV. stupnì pak
osteosyntéza zevními fixátory, nejèastìji kruhového typu MCD
Ostrava (modifikovaný kompresnì-distrakèní aparát) [7, 3].
V oetøování hemodynamicky nestabilních pacientù se zlomeninou pánve a u polytraumat s ISS>40 plnì vyuíváme metody damage control ortopedic, kdy zlomeniny doèasnì fixujeme v první dobì zevními fixátory, a to u zlomenin pánve buï
svorkového typu nebo ZF Dynafix (obr. 1, 2), unilaterálního typu u zlomenin femuru a u zlomenin bérce pak s výhodou pouíváme kruhové fixátory MCD typu (obr. 3, 4).
Zevní fixátory MCD typu se osvìdèily nejen jako doèasná
fixace zlomenin v rámci damage control, ale i jako stabilizace
zlomenin definitivní, nebo tento typ fixátoru umoòuje postupnou repozici zlomeniny a její stabilizaci s osovou i pøíènì
boèní kompresí, kterou s výhodou vyuíváme, hlavnì u otevøených zlomenin a zlomenin intraartikulárních. [9].
S narùstajícím poètem instabilních zlomenin pánve dochází
i k zvýenému výskytu hemodynamicky nestabilních pacientù, kteøí jsou vitálnì ohroeni hemoragickým okem, nejèastìji krvácením z pánevních plexù, mìkkých tkání ale i kostí, kdy
urgentní aplikace pánevní C svorky, nebo pánevního zevního
fixátoru, je mnohdy ivot zachraòující výkon. Proto se snaíme aby byla pánevní svorka nebo zevní fixátor aplikovány
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nejpozdìji do 10  15 minut od pøijetí, a to i na akutním pøíjmu (obr. 5) [8].
Pokud krvácení z poranìné pánve i po aplikaci pánevní
svorky pokraèuje, je nezbytné provést urgentní extraperitoneální tamponádu pánve, kterou po 36  48 hodin odstraòujeme
(obr. 6). Pokraèující pánevní krvácení mùeme také oetøit embolizaèní technikou nebo oboustrannou ligaturou vnitøních
ilických tepen (obr. 7).
V ojedinìlých pøípadech vak ani vèasná operaèní revize
s tamponádou nezabrání irreversibilnímu hemoragickému oku.
V letech 2002  2004 jsme oetøili na naem pracoviti 33 nestabilních zlomenin pánve, z toho 13x typu Pennal B a Pennal C
20x, kdy ve dvou pøípadech jsme k doèasné stabilizaci pouili
pánevní C svorku, z toho 1x úspìnì a v jednom pøípadì i pøes
tamponádu a následnou operaèní revizi byl ná operaèní výkon
neúspìný a nemocná zmírá na hemoragický ok na operaèním
sále. Ve zbývajících pøípadech jsme ke stabilizaci zlomeniny
pánve pouili zevní fixaci u typu Pennal B jako oetøení definitivní a Pennal C v 10 pøípadech jako stabilizaci doèasnou.
Diskuze
Neustále se vyvíjí koncepce oetøování zlomenin u polytraumatu, a to od techniky èasného úplného oetøení (ETC) a
k úrazové chirurgii s øízením pokození (DC-damage control
ortopaedic). Døíve byl zdùrazòován nepøíznivý vliv zlomeniny
na akutní odezvu organizmu na úraz, co vedlo ke koncepci
akutního definitivního oetøení zlomenin dlouhých kostí
(ETC), a to minimálnì invazivními biologickými osteosyntézami, jejich výsledkem bylo sníení výskytu komplikací typu
ARDS a multiorgánového selhání [Johnson]. Pape uvedl, e
u kriticky nemocných pacientù s pulmonální kontuzí a zlomeninou femuru dosáhl lepích výsledkù léèby s odsunutím osteosyntézy zlomeniny stehenní kosti. Tento pøedpoklad potvrdil
i Trenz, kdy u skupiny polytraumat s ISS>40, u kterých bylo
provedeno odloené definitivní oetøení zlomenin dlouhých
kostí, dosáhl výrazného sníení komplikací. Doporuèil tedy
u tìchto pacientù akutnì oetøit zlomeniny zevní fixací, jako
stabilizaci provizorní a definitivní oetøení zlomeniny odloit
a po úpravì a stabilizaci celkového stavu zranìného.
Pouití metody DC úrazové (ortopedické) chirurgie pak doporuèil u tìchto závaných poranìní [8, 9].
1. Polytrauma s ISS>40
2. Polytrauma s ISS>20 s poranìním hrudníku (AIS>2)
3. Polytrauma s abdominálním a pánevním poranìním
(stupeò Moore>3), hemoragický ok TK< 90
4. Bilaterální plicní kontuze na rtg snímku plic
5. Poèáteèní støední tlak pulmonální artérie > 24 mmHg
U tìchto závaných poranìní je pak pøi pouití metody DC
úrazové chirurgie nezbytné v akutní fázi oetøení dostat pod
kontrolu pánevní krvácení, pro záchranu ivota a zachránit
konèetinu dekompresí kompartmentù. Stabilizaci zlomeniny je
nejvýhodnìjí provést zevními fixátory, které je moné aplikovat rychle na operaèním sále, na jednotce intezivní péèe, ale
i bìhem definitivní fixace zlomeniny, pokud se stav pacienta
zhorí. Scalea prokázal, e metodou DC se doba operace zkrátila ze 135 minut pøi intramedulárním høebování stehenní kosti
na 35 minut pøi zevní fixaci [Kellam]. Ztráta krve byla 90 ml
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oproti 400 ml a infekce se sníila z 6% na 3% i kdy se prodlouila doba hospitalizace. Pape dále uvedl, e u polytraumat
léèených metodou DC dolo i ke sníení výskytu ARDS syndromu. Vichni autoøi se vak shodují na tom, e DC úrazové
chirurgie vyaduje peèlivé sledování odpovìdi organizmu na
úraz s nutností èasné stabilizace poranìných dlouhých kostí, která je základem pro zlepení fyziologické úrazové reakce pacienta a jeho pøípravy k definitivnímu oetøení zlomenin. DC je tedy
indikována pro pacienty, kteøí mají jednu nebo více fraktur dlouhých kostí, spojených se závaným multisystémovým poranìním s hemoragickým okem, s plicní kontuzí s hypoxií, oligurií,
zvýeným interleukinem 6 a závaným poranìním hlavy. Definitivní oetøení zlomenin je pak provedeno obvykle 6  8 dnù po
zranìní, kdy je ji zdravotní stav zranìného stabilizován.
Závìr
Na Traumatologickém centru FNsP Ostrava se ji 10 let snaíme u tìkých polytraumatizovaných pacientù akutnì stabilizovat zlomeniny zevními fixátory, a to pøi zlomeninách pánve
typu Dynafix PK a na dolní i horní konèetinì pak zevními fixátory kruhového typu, a to souèasnì v týmové spolupráci nejèastìji s neurochiurgickým týmem pøi oetøování poranìní
CNS. V posledních dvou letech k doèasné stabilizaci pánve
pouíváme také pánevní svorku a pøi zlomeninách stehenní
kosti v proximální èásti pouíváme i unilaterální zevní fixátor.
U ostatních typù zlomenin pak pouíváme jednoduché kruhové zevní fixátory MCD typu, nejprve jako stabilizaci doèasnou,
kdy fixujeme Ki dráty pouze do krajních kruhù MCD aparátu,
a po stabilizaci celkového stavu pacienta provádíme doplnìní
fixace na definitivní stabilizaci zlomeniny, a to aplikací taných Ki drátù do støedních kruhù MCD aparátu. Tyto tané Ki
dráty umoòují dodateènou repozici zlomeniny a stabilizaci
jednotlivých interfragmentù zlomeniny s jejich pøíènì boèní
kompresí. Vzhledem k tomu, e MCD aparáty jsou ji pøedem
smontovány podle rùzných velikostí a délek netrvá jejich aplikace více ne 10  15 minut (tzn. aplikace dvou Ki drátù do
proximálního a dvou Ki drátù do distálního kruhu).
Vzhledem k tomu, e jsme se bìhem 20 let nesetkali s peroperaèním zhorením zdravotního stavu polytraumatizovaného
pacienta pøi akutní aplikaci zevního fixátoru, snaíme se
u vech polytraumat aplikovat ZF akutnì v multioborové spolupráci souèasnì s oetøováním ivot ohroujícího poranìní.
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Trauma a èas  èas na trauma
Pavel Urbánek

Zdravotnicá záchranná sluba Jihomoravského kraje, p.o.
Abstrakt
Pro pøeití a následnou kvalitu ivota traumatizovaného pacienta je limitující pøedevím rychlost s jakou je mu poskytována adekvátní pøednemocnièní péèe, doba za kterou se dostane k definitivnímu oetøení a na operaèní sál. Tomuto prùkaznému faktu je tøeba pøizpùsobit doporuèené oetøovací a organizaèní postupy, a pøi jejich aplikaci mít èasový faktor stále na pamìti. Dosáhnout optima mezi kvalitou zajitìní pacienta na místì nehody a co nejèasnìji zahájeným transportem do traumacentra.
Klíèová slova: Minimální pøijatelné (potøebné) oetøení  ATLS  Advanced Trauma Life Support  traumacentrum  polytrauma
 trauma  pøednemocnièní péèe  ZZS  zdravotnická záchranná sluba
Abstract
The timely providing of adequate prehospital treatment and the whole time when the patient achieves definite care and surgery are the
main factors for survival and quality of life of traumatised patient. Guidelines for management and organisation of care should be
adapted to this evidence and it is necessary to remember the time factor all the time. Optimal balance between quality of care on scene
and rapid transport to the health care facility is crucial.
Key words: minimal acceptable treatment  ATLS  Advanced Trauma Life Support  Traumacenter  Multiple Trauma  Trauma
 Prehospital Emergency Care  EMS  Emergency Medical Service

V kadé oblasti lidské èinnosti je vdy co zlepovat, stejnì
tak v pøednemocnièní péèi o pacienty se závaným zdravotním
postiením jsou v mnoha smìrech velké rezervy. Ve svém pøíspìvku chci upozornit na fakt, e jedny z nejvìtích máme stále v pøednemocnièní fázi (samozøejmì mnohde i v nemocnièní) péèe o závaná traumata. Jde pøedevím o èasové ztráty pøi
zásahu samotném a následném smìrování tìchto pacientù k definitivnímu oetøení, na operaèní sál traumacentra (doba od nahláení úrazu do pøedání pacienta se pohybuje od 30 minut do
6 hodin). Pøíèin vidím rovnou nìkolik a nìkdy jsou zcela protichùdné. Jde pøedevím o nesprávné nastavení priorit a nevstøebání, nepochopení èi neznalost nìkterých základních zásad péèe o traumatizované pacienty.
Nejèastìjí pøíèiny:
1. tou nejhùøe odstranitelnou pøíèinou je nekompetentnost,
nedostateèná erudice zasahujících lékaøù (èasto externistù
rùzných oborù) èi záchranáøù, neadekvátnì zajitìný pacient pak konèí v nejbliím zdravotnickém zaøízení bez
ohledu na stav, svùj díl viny mùe nést i operaèní støedisko, které smìrování pøímo do traumacentra samo nenabízí a nebo jej není schopno organizaènì zajistit (zde je velkou výhodou centrální krajské øízení, kdy odpadá spolupráce dvou dispeèinkù pøi organizaci transportu),
2. lépe odstranitelná je absence doporuèených léèebných
a organizaèních postupù u nìkterých ZZS èi liknavost
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a pomalost pøi jejich uplatòování, nedostatky v odborném
vedeními a kontrolní èinnosti,
3. nejsnáze øeitelná je naopak pøehnaná péèe kdy erudovaný personál se snaí o co nejpreciznìjí zajitìní pacienta pøed transportem na úkor rychlosti zásahu, stejnì tak
mnohdy pøespøíli peèlivé (zdlouhavé) pøedávání a pøebírání pacienta pøi kombinovaném transportu (nejèastìji
mezi pozemní ZZS a LZS).
Moná øeení:
1. nejlépe se neerudovaných zdravotníkù zbavit a nahradit je
kvalitnìjími, ale nejsou-li dosaitelní, pak je jedinou cestou opakované kolení stávajících a ovìøování jejich pøipravenosti, to ovem úzce souvisí s dalím bodem, protoe je tøeba mít co kolit  pøesnì definovat co oèekávám
jak od posádek v terénu, tak od operaèního støediska,
2.léèebné a organizaèní postupy je tøeba vytvoøit vlastní
(specifika organizace) èi pøevzít vytvoøené a striktnì
uplatòovat, ale vdy je tøeba dbát na jejich aktuálnost
a shodu s doporuèenými postupy odborných spoleèností
toho, kterého oboru, jen opakované kontroly a hodnocení
èinnosti jednotlivce vede k jejich rutinní aplikaci ze strany
zamìstnancù,
3.u pøehnané péèe je tøeba pøesvìdèit zamìstnance, e
nejdùleitìjí je profit pro pacienta, pøimìt je, aby potlaèili vlastní ambice èi nìkdy vznikající pocit nedocenìní ze
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strany pøíjmového týmu traumacentra èi pøebírajícího týmu jiné ZZS, aby si uvìdomili, e správným postupem bude i pøiznání nedostatku v zajitìní (kdy se nedaøí, èi zámìrného) ve snaze po zajitìní co nejrychlejího definitivního oetøení pacienta, e nìkdy ménì je více!
Výstupy studií zabývajících se péèí o pacienty závanì poranìné a polytraumatizované dávají ne vdy jednoznaènì interpretovatelné závìry ohlednì nejvhodnìjích oetøovacích postupù.
Jako prùkazné se vak jeví, e úmrtnost pacientù je pøímo závislá na délce doby od vzniku poranìní do definitivního oetøení.
Co tedy musí doporuèené a organizaèní postupy ctít:
1. závaná traumata je tøeba smìrovat pøímo do traumacentra,
(Vliv transportu LZS a úrovnì nemocnice na mortalitu pacientù s polytraumatem, autoøi Biewener a spol. z Dráïanské
univerzitní nemocnice  www.zachranasluzba.cz)
Mortalita pacientù, kteøí byli primárnì pøevezeni do univerzitního traumacentra, byla polovièní vùèi pacientùm primárnì
transportovaným do regionální nemocnice.
l Nejnií pøitom byla u tìch pacientù, kteøí se do traumacentra dostali pozemní cestou  15,7% (prùmìrný èas oetøování 68 minut).
l U pacientù pøeváených letecky byla mortalita 22,1 %
a èas do pøijetí v prùmìru 90 minut.
l Pacienti, transportovaní do lokáních nemocnic, mìli mortalitu 41,2% a prùmìrný èas oetøování 69 minut.
V nìkolika svých døívìjích sdìleních jsem upozoròoval na
potøebu a dùleitost diagnosticko prognostické rozvahy pøi
prvním kontaktu s pacientem. Lékaø na místì zásahu by mìl ihned vyhodnotit potøeby pacienta s ohledem na diagnostiku (CT,
sono, .) i léèbu (neurochirurgie, spinální jednotka, ) a rozhodnout o definitivním smìrování transportu. Toto hodnocení
je tøeba opìt ihned pøedat operaènímu støedisku a umonit mu
organizovat transport, vyádat souèinnost letecké záchranné
sluby (LZS), avizovat pøíjezd a umonit tak v pøedstihu pøípravu pøíjmového týmu. Nejhorí variantou zùstává relativnì
rychlé, alibistické pøedání v nejbliím zdravotnickém zaøízení, které po delí èasové prodlevì organizuje urgentní transport pacienta v kritickém stavu do traumacentra.
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Minimální pøijatelné oetøení pøi podezøení na závané
poranìní hrudníku spoèívá v empirickém zavedení hrudní
drenáe bez rtg snímku hrudníku ji v PNP.
Lepí zásobení kyslíkem lze po cestì do nemocnice zajistit pomocí kyslíkové masky i u neitubovaných pacientù.
2.Zástava krvácení z dostupných zdrojù (vesmìs jen krvácení z konèetin). Turniket proximálnì od místa krvácení lze
pøiloit jen v pøípadì, kdy pøímá komprese nepomáhá èi
nelze tepnu zasvorkovat.
Intravenózní objemová náhrada je jistì dùleitá, lze ji vak
podávat a bìhem transportu do nemocnice a není ádoucí zvyovat TK nad 90  100 torr (orientaènì dle palpace
tepu na a. radialis), minimalizujeme tak krvácení z nekontrolovatelných zdrojù, nezvyujeme ztráty krevních elementù.
Prioritním cílem u hemodynamicky nestabilního pacienta
je dopravit jej co nejdøív na operaèní sál.
3.Analgosedace, následná repozice a fixace je významnou
souèástí krátké fáze pøednemocnièní péèe.
Kompletní znehybnìní ve fixaèním lùku mùe v nìkterých pøípadech nahradit postupné a zdlouhavé fixování
jednotlivých konèetin a je obvykle pro pøepravu pacienta
do nemocnice dostaèující.
Od poèátku je tøeba bránit tepelným ztrátám (podchlazení
pacienta).
Krytí ran sterilním obvazem je ádoucí. Ve srovnání s dalími ivot ohroujícími poranìními je vak toto oetøení
pouze okrajovou záleitostí.
V obou tìchto bodech má vìtina záchranných slueb velké
rezervy.
Stejné zásady oetøování platí i pro pøípady s vyím poètem
poranìných, ale jen za pøedpokladu dostateèného poètu transportních prostøedkù a plynule navazujícího pøíjmu v dostupných nemocnicích. Pøi HPZ (hromadném postiení zdraví)
s delím pobytem pacientù na místì zásahu èi pøi zahlcení pøíjmù nemocnic je tøeba péèi pøed zahájením transportu adekvátnì rozíøit.

2. omezit PNP fázi na nejnutnìjí výkony dle ATLS a zkrátit tak maximálnì dobu do pøedání pacienta,
(M. Stein, A. Hirshberg, T. Gerich: Der Massenanfall an
Verletzten nach Explosion , Unfallchirurg 2003, Vol. 106,
No. 10, pp. 802810)
Minimální pøijatelné (potøebné) oetøení, tento termín
izraelských kolegù, kteøí mají s oetøováním závaných poranìní asi nejbohatí zkuenosti, jasnì zdùrazòuje potøebu nejzákladnìjího zajitìní vitálních funkcí pacienta v pøednemocnièní fázi a zahájení transportu bez dalích zbyteèných èasových ztrát.

Závìr:
Pro traumatizovaného pacienta je limitující pøedevím rychlost s jakou je mu poskytována adekvátní pøednemocnièní péèe, doba za kterou se dostane a na operaèní sál do rukou erudovaného traumatologického týmu. Tomuto prùkaznému faktu je tøeba pøizpùsobit doporuèené oetøovací i organizaèní postupy zdravotnických záchranných slueb a pøi jejich aplikaci
mít èasový faktor stále na pamìti. Perfektnì zajitìná mrtvola, s centrální ílou, moèovým katétrem a obìhem pøeplnìným náhradními roztoky, ve kterých se vznáí posledních pìt
krvinek a ètyøi destièky, nai péèi pochopitelnì neocení a nemá ani proè.

Minimální pøijatelné (potøebné) oetøení:
1. Zajitìní dýchacích cest po stabilizaci krèní páteøe je nejdùleitìjí z oetøení, hlavnì u pacientù v bezvìdomí. Øízená ventilace dle potøeby.

MUDr. Pavel Urbánek,
Zdravotnická záchranná sluba Jihomoravského kraje, p.o.
nám. 28. øíjna 23, 602 00 Brno
e-mail: urbanek@zzsjmk.cz
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Co je nového v doporuèeních
pro neodkladnou resuscitaci 2005
Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluba hl.m. Prahy  ÚSZS

Abstrakt
Èlánek pøedstavuje nejvýznamnìjí zmìny v doporuèeních k neodkladné resuscitaci tak, jak byly koncem listopadu 2005 spoleènì
publikovány významnými odbornými spoleènostmi zabývajícími se resuscitací
Abstract
The article presents the most important changes in CPR procedures as published on November 2005 by prominent medical societies
involved in resuscitation science.

28. listopadu 2005 zveøejnilo (po troe vzájemného kádlení
a posunování termínù) svá inovovaná doporuèení nìkolik významných organizací, zabývajících se neodkladnou resuscitací. Nové doporuèené postupy vycházejí co nejdùslednìji ze závìrù konsensuální konference z Dallasu v lednu 2005, by se
v detailech lií. Je tomu zejména tam, kde medicína zaloená
na dùkazech neposkytuje dostatek dat pro jednoznaèná doporuèení.
Doporuèené postupy vech zúèastnìných organizací jsou
nìkolikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním provádìním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za specifických okolností a dále zahrnující iroký
okruh souvisejících problémù, jako jsou napøíklad optimalizace postupu u akutních koronárních syndromù, etické aspekty resuscitace èi zásady výcviku laikù i profesionálních záchranáøù.
Plný text jednotlivých doporuèení je zatím k dispozici pouze v anglických originálech (viz literatura). Toto sdìlení obsahuje pouze nejpodstatnìjí novinky.
Technika provádìní neodkladné resuscitace
Po technické stránce se klade zejména u dospìlých hlavní
dùraz na co nejmení pøeruování masáe ve vech situacích
a ve srovnání s Guidelines 2000 dále preferuje masá vùèi dýchání. Je to pochopitelné s ohledem na to, e vìtina zástav je
primárních (primárnì kardiálních), u kterých nemá umìlé dýchání alespoò v prvních minutách po vzniku zástavy prokazatelný význam.
 Zahájení resuscitace spoèívá v uvolnìní dýchacích
cest provedením záklonu hlavy (tahem za bradu a tlakem na èelo  døíve doporuèovaný trojitý manévr je
ji alternativou doporuèovanou pouze profesionálním
záchranáøùm) spolu s odstranìním pøípadného cizího
tìlesa. Více strukturované guidelines ERR doporuèují
pro pøípad resuscitace dospìlých ihned po provedení
záklonu hlavy zahájit masá (modifikace klasické
sekvence A B C na A C B), v ostatních pøípadech
provést 2  5 umìlých vdechù. Univerzálnìjí schéma-
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ta zùstávají u postupu A B C a doporuèují provedení
2  5 vdechù na úvod vdy.
 Nepøímá masá srdeèní by mìla být i nadále provádìna
frekvencí 100 za minutu. Nové guidelines vak pøipoutìjí i moná lépe pøedstavitelné vyjádøení témìø 2x za sekundu.
 Poloha rukou pøi masái je novì popisovaná jako uprostøed hrudníku na hrudní kosti, pøípadnì mezi bradavkami, co je jednoduí a pochopitelnìjí, ne v døíve platných pokynech. Tento popis by mìl vést k poloze rukou na
dolní polovinì hrudní kosti.
 Pomìr masáe a umìlých vdechù je novì stanoven na
30:2. Toto èíslo není podpoøeno jasnými výsledky studií,
ale jde o konsensus, vyjadøující kompromis mezi dostupnými daty, matematickými modely a poadavkem na maximální univerzálnost algorytmu. Pouze pro dìtské pacienty do pubertálního vìku je pro profesionální zachránce doporuèován pomìr 15:2.
 Zajitìní dýchacích cest pokroèilými technikami (zejména tracheální intubací, ale i pouitím laryngeální masky, nebo combitubusu) patøí mezi doporuèené postupy,
pøestoe chybí jednoznaèná data potvrzující vliv tìchto postupù na pøeití pacientù. Jakmile jsou dýchací cesty takto
zajitìny, masíruje se ji bez pøeruení, dýchání probíhá
nezávisle na masái.
 Umìlé vdechy by mìly být provádìny rychleji  tak, aby
délka jednoho byla asi 1 sekundu.
 Parametry øízené ventilace (pokud je k dispozici): 8  10 dechù / min., 6  7 ml / kg.
 V resuscitaci se pokraèuje tak dlouho, dokud u postieného nejsou známky funkèního obìhu, tj. zejména
obnovení normálního dýchání, spontánní pohyby, kael
apod., nebo dokud není resuscitace ukonèena jako neúspìná.
 Resuscitace novorozence: Pokud po porodu trvá apnoe
a/nebo akce pod 100/minutu a/nebo cyanóza, je nutná
ventilace pøetlakem frekvencí 40  60 za minutu. Pøi
akci pod 60/minutu je indikovaná resuscitace s pomìrem cca 90 kompresí: 30 vdechùm za minutu.
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Zachránci by se mìli pokusit vyvarovat se soubìhu komprese a inflace.

resuscitace není kontraindikací trombolýzy, by jde o tzv.
off-label podání.

Defibrilace
Defibrilaèní strategie se ponìkud zmìnila. Dùraz je kladen na vyuití èasu pøed první defibrilací  s masáí by mìlo být zapoèato ihned a mìla by probíhat v bìné smyèce
a do okamiku, kdy je defibrilátor pøipraven k pouití.
Nejednotný názor panuje na podmínky a délku pøípadné resuscitace pøed prvním výbojem. Doporuèení ERR povaují
pro profesionální zachránce za úèelnou dvouminutovou resuscitaci (5 cyklù) pøed prvním výbojem tehdy, pokud k zástavì nedolo za pøítomnosti profesionálního záchranného
týmu.
Místo døívìjích tøí výbojù na úvod se nyní doporuèuje pouze jeden výboj, a to maximální dostupnou energií u monofázické, resp. energií 150  360 J u bifázické defibrilace (u dìtí energií 4 J / kg). Na defibrilaci bez ohledu na výsledek výboje ihned navazuje dalí resuscitace. Vyhodnocení toho,
zda se podaøilo obnovit úèinný rytmus, se provádí po cca 2 minutách (5 cyklech) resuscitace.
Automatizované externí defibrilátory jsou povaovány
za úèinné pøístroje tam, kde je moné zajistit dostateèný
výcvik potenciální obsluhy a pravdìpodobnost výskytu náhlé zástavy obìhu v daném místì je vìtí, ne 1x za 2 roky. Poèáteèní nadení do ploných programù instalace
AED ji tedy podle oèekávání ponìkud ochablo, nicménì
ve specifických situacích (zejména na nìkterých frekventovaných, ale pro pomoc patnì dostupných místech, jako
jsou letitì, letadla, stadiony èi kasina) je jejich rozmisování povaováno za úèelné. I zde platí to, co bylo uvedeno
výe  po defibrilaèním výboji následují 2 minuty (5 cyklù) resuscitace a a pak vyhodnocení toho, zda byl výboj
úèinný.
Jemnovlnná fibrilace, pokud ji nelze jasnì odliit od isoelektrické linie, není indikovaná k defibrilaci.

Poresuscitaèní hypotermie
Mírná hypotermie je indikovaná u tìch pacientù po primárnì úspìné resuscitaci, kde byla pøíèinou zástavy komorová fibrilace a po obnovení obìhu pøetrvává bezvìdomí. Zde by
tedy mìla být provedena  cílová teplota je 32  34 oC po dobu 12 24 hodin. Nicménì i u ostatních pacientù po resuscitaci mùe být hypotermie prospìná.
V poresuscitaèním období by naopak mìla být velmi agresivnì léèena pøípadná hypertermie.

Medikace
Adrenalin zùstává základním lékem pro pouití v prùbìhu
neodkladné resuscitace, by jeho pozitivní vliv na dlouhodobé
pøeitím pøíhody stále není jednoznaènì prokázán. Dávkování:
1 mg. i.v. (u dìtí 10 ug / kg) pokud je i druhý výboj neúspìný
resp. ihned po zajitìní i.v. vstupu pøi nedefibrilovatelném rytmu, a dále kadých 3  5 minut.
Antiarytmika jsou indikovaná pøi pøetrvávající komorové
fibrilaci/tachykardii. Pokud arytmie pøetrvává i po tøetím výboji, je indikované podání amiodaronu 300 mg i.v., s pøípadným opakováním v dávce 150 mg a infuzí 900 mg za 24 hodin.
Jako alternativu lze pouít lidocain 1 mg/kg do dávky 3 mg/kg
v první hodinì. Obì antiarytmika by se nemìla vzájemnì kombinovat.
Trombolytická terapie je pravdìpodobnì pøínosná tam, kde
je monou nebo pravdìpodobnou pøíèinou zástavy plicní embolie. Pokud je monou pøíèinou zástavy AIM a probíhající resuscitace nevede k obnovení obìhu, mùe být trombolýza rovnì uváena. Pokud byla trombolytická terapie podaná, stojí za
úvahu prodlouení resuscitace na 60  90 minut. Probíhající
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Závìr
Mìjme na pamìti, e doporuèené postupy, jak jsou zde prezentovány, nejsou dogmatem, a to zejména ne pro odbornou
zdravotnickou veøejnost. Guidelines pøedstavují v souèasnosti
pravdìpodobnì optimální kompromis pro relativnì univerzální
postupy, ale v konkrétní situaci, nad konkrétním pacientem, je
tøeba vdy uváit vechny monosti a zvolit tu opravdu optimální. To nemusí vdy znamenat slepì dodret doporuèený postup.
Jakkoliv právì publikovaná konsensuální doporuèení vycházejí aktuálních vìdeckých poznatkù, je nutné si uvìdomit, e ivotní cyklus bìných studií trvá nìkolik let.
Pokud tedy tato doporuèení vycházejí ze studií, které byly
uzavøeny a publikovány ke konci roku 2004, fakticky to
znamená, e tyto studie testovaly hypotézy pøinejlepím 34 roky staré a bìhem pøedpokládaného pìtiletého ivota doporuèení se snadno dostaneme k desetileté hranici. Je proto
velmi dobøe moné, e bìhem doby platnosti Guidelines
2005 budou publikovány dalí poznatky (zejména týkající
se nových technických pomùcek, pøístrojù èi medikamentù),
které mohou zmìnit pohled na nìkteré v souèasnosti doporuèované, indiferentní èi dokonce nedoporuèované postupy.
I zde platí: pøednost pøed slepým dodrováním doporuèení
má pøístup zaloený na nejmodernìjích poznatcích. To
ovem znamená trvalé sledování odborné literatury, celoivotní studium a obnovování znalostí. Budi k tomu tento
struèný èlánek základem.
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Neodkladná resuscitace 2005
Základní univerzální schéma

Postiený je v bezvìdomí (tj. nereaguje na ádné podnìty)

Køikem pøivolejte pomoc

Postiený nedýchá normálnì ani po záklonu hlavy
(tj. nedýchá, nebo má jen lapavé dechy)

Volejte tísòové èíslo 155 (pøípadnì 112)
Pokud je v dosahu: pøineste defibrilátor (pøípadnì AED)

KPCR 30:2 *)
a do doby, kdy je defibrilátor pøipraven **)

Analýza
rytmu

VF / VT
(AED: Výboj je doporuèen)
1 výboj (360 J mono, nebo
150-360 J bifázicky resp. 4J/kg u dìtí)
Ihned pokraèujte v KPCR
30 : 2  2 min.

Asystolie / PEA
(AED: Výboj není doporuèen )
Bìhem KPCR:
 odstraòte reverzibilní pøíèiny
 kontrolujte správné umístìní elektrod
Pokuste se o:
 i. v. pøístup
 zajitìní dýchacích cest vè. podání O2
Po zajitìní dýchacích cest ji nepøeruujte masá
Adrenalin kadých 3 - 5 minut
Uvate amiodaron, atropin, magnézium

Ihned pokraèujte v KPCR
30 : 2  2 min. ***)
*) Zahájení = dospìlí: masá 1) resp. 2 vdechy 2, 3) , dìti: úvod 2  5 vdechù, pomìr 15 : 2 pro profesionální zachránce
**) Pokud není posádka ZZS svìdkem zástavy, resuscituje 2 min (5 cyklù) pøed pøípadnou defibrilací
***) A do obnovení známek funkèního obìhu, nebo ukonèení resuscitace jako neúspìné
Reverzibilní pøíèiny zástavy obìhu: hypoxie, hypovolémie, hypo/hyperkalemie a dalí metabolické pøíèiny, hypotermie.
tenzní pneumothorax, tamponáda srdeèní, toxické úèinky, trombóza srdeèní nebo plicní (AIM, embolie).
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Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace zvyuje
nadìji na pøeití pacientù s pøednemocnièní NZO
(vyhodnocení výsledkù 1. fáze studie DIRECT)
Ondøej Franìk *), Michal Andrlík **)
*) Zdravotnická záchranná sluba hl.m. Prahy  ÚSZS
**) Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha

Abstrakt
Pro osud pacientù stiených náhlou zástavou obìhu má klíèový význam kvalitní laická neodkladná resuscitace svìdkem pøíhody, provádìná a do pøíjezdu záchranného týmu k pacientovi. Poèet událostí, pøi kterých jsou svìdci schopni sami od sebe poskytnout úèinnou pomoc vak zùstává nízký. Telefonická asistence dispeèerem tísòové linky je sice jednou z ovìøených cest, jak tento poèet zvýit, zatím se vak z øady dùvodù nepodaøilo prokázat, e by toto zvýení mìlo veobecný pozitivní efekt na pøeívání pacientù stiených pøednemocnièní zástavou. V souladu s posledními poznatky je telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace poskytována s výraznou preferencí srdeèní masáe v pøípadì, e je pravdìpodobná primárnì kardiální etiologie pøíhody.
Cílem naí stude bylo prokázat, e poskytování TANR má celkový pozitivní vliv na osud resuscitovaných pacientù. End-pointem této fáze studie byla primární úspìnost resuscitace (tj. pøeití pøíhody do pøijetí v nemocnici).
V období od 1.1.2004 do 30.4.2005 bylo vyhodnoceno celkem 445 událostí, kdy byl pacient v dobì tísòového volání bezvìdomí a byla výjezdovými skupinami ZZS HMP  ÚSZS provádìna neodkladná resuscitace v terénu.
Primární úspìnost resuscitací byla ve skupinì TANR+ významnì vyí, ne ve skupinì TANR- (38 % vs. 26 %, p < 0.01).
Statistické vyhodnocení dat rovnì prokázalo pøíznivý vliv TANR jak na primární (64 % vs. 45 %, p<0,05), tak na sekundární
(32% vs. 19%, p<0,05) úspìnost u tìch pacientù, u nich byla prvním zachyceným rytmem komorová fibrilace.
Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace by mìla patøit k základním úkolùm zdravotnického operaèního støediska.
Abstract
Bystander CPR can significantly impact suvival from out-of-hospital cardiac arrest (OHCA), however it is infrequently performed.
Dispatcher-assisted CPR (D-CPR) can increase the proportion of cardiac arrest victims who receive bystander CPR before Emergency
Medical Service (EMS) arrives. This is a way to encourage bystanders and lead them to provide appropriate CPR. However,
statistically significant impact to outcome of such patients was not confirmed till now.
Our D-CPR procedures are based on an etiology-sensitive approach including compression-mainly (or even compression-only)
CPR for presumed primary cardiac etiology. The aim of the study was to assess the effectiveness of etiology sensitive D-CPR in
cardiac arrest as measured by survival  to  admission rate.
All cases, where pre-hospital CPR was provided by teams of Prague (Czech republic), EMS, from 01.01.2004 to 30.04.2005 were
analysed including call(s) to emergency line. Cases, where the patient was at the time of the emergency call unconscious or the level
of conscious was unknown (as in the case of third party calls), were included to the study (n=445).
Of these, in 189 cases D-CPR was provided (DCPR+ subgroup), while in 256 cases it was not
(DCPR- subgroup). The survival-to-admission in DCPR+ group was significantly higher (38% vs. 26%, p<0,01) in the DCPR+
group. The statistical analysis of different subgroups also confirmed significant impact of D-CPR to both survival-to-admission
(64 % vs. 45 %, p<0,05), and survival-to-discharge with good neurological outcome (31,94 % vs. 19,28 %, p<0,05) of those
patients, where ventricular fibrilation was recorded as first ECG rhytm.

Úvod
Teoreticky by mìlo být povìdomí o nutnosti poskytnout první pomoc vlastní kadému svéprávnému jedinci. Zkuenosti
ale ukazují, e v okamiku náhlé pøíhody je jen menina lidí
pøipravena sama od sebe poskytnout adekvátní pomoc  a
u z dùvodu neznalosti úèinných postupù, kvùli panické reakci a bloku jednání, z etických èi z jiných dùvodù. Jedním
z úkolù dispeèera tísòové linky je proto poskytnout volajícímu
adekvátní instrukce k poskytnutí první pomoci 8, 11, 22, 20).
Zcela zásadní, ivot zachraòující význam má úèinná první
pomoc pro ty pacienty, u kterých dolo k náhlé zástavì obìhu
(NZO) 1, 23, 24).
Projevem snahy optimalizovat celý prùbìh poskytování první pomoci v tìchto situacích je pøístup zaloený na tom, e dispeèer nejen poskytne základní instrukce, ale pokud mono se-
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trvá s volajícím v kontakt po celou dobu a do pøíjezdu výjezdové skupiny. Prùbìnì tak mùe monitorovat probíhající úsilí, motivovat zachránce, opravit pøípadnì zjitìné nedostatky
a v neposlední øadì optimalizovat první fázi zásahu i po organizaèní stránce. Tato telefonická asistence je oznaèovaná èeským termínem Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
(TANR) 1).
Mùeme se také setkat s irím anglosaským termínem
Dispatch life support, zahrnujícím kromì TANR jetì první pomoc u obstrukce dýchacích cest cizím tìlesem, zástavu tepenného krvácení a první pomoc pøi porodu v chodu, nicménì telefonická instruktá k neodkladné resuscitaci tvoøí jeho stìejní souèást 7, 12).
Pøestoe zásady TANR jsou známé ji nìkolik desetiletí, nepodaøilo se nám v literatuøe najít studii, která by potvrdila ve-
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obecný statisticky významný vliv poskytování TANR na primární èi sekundární pøeití pacientù 4,15,19).
Analýzou nejnovìjích poznatkù týkajících se metodiky resuscitací jsme zvolili etiologicky citlivý pøístup k poskytování instrukcí volajícím. To znamená, e kvalifikovaný dispeèer rozhodne o nejpravdìpodobnìjím mechanismu zástavy
a na základì toho poskytuje rùzné instrukce volajícím tøemi
rùznými metodikami 13,16,21,20, 23).
Úèelem studie DIRECT bylo tedy ovìøit, zda má tento zpùsob vedení TANR pozitivní vliv na pøeívání pacientù stiených náhlou zástavou obìhu v pøednemocnièní fázi v podmínkách lékaøského systému poskytování PNP.
Metodika
Poskytování TANR patøí od roku 2002 ke standardním postupùm ZOS ZZS HMP  ÚSZS v pøípadech, kdy je dispeèerem situace vyhodnocena jako náhlá zástava obìhu (NZO).
Metodika pouívaná ZOS ZZS HMP souèasnì ve shodì s nejnovìjími poznatky vychází z kauzálního pøístupu ke KPCR,
tj. je modifikovaná podle pravdìpodobné pøíèiny náhlé zástavy. V pøípadì kardiální zástavy se spatøeným kolapsem je preferovaná nepøímá masá srdeèní (100 kompresí: 2 vdechùm,
pøi jednom zachránci na místì pouze komprese), v ostatních
pøípadech je pouíván standardní postup s pomìrem kompresí
umìlým vdechùm 15:2.
Od 1.1.2004 do 30.4.2005 byly vyhodnoceny vechny
KPCR provádìné výjezdovou skupinou ZZS HMP  ÚSZS na
území hl.m.Prahy. Sledované údaje odpovídají Doporuèenému
postupu pro evidenci náhlých zástav obìhu (Utesteinskému
protokolu) 2, 3), vèetnì sledování osudu pacientù, kteøí byli po
primárnì úspìné resuscitaci pøijatí do nemocnice. Celkový
poèet resuscitovaných pacientù byl 711. Vechny nahrávky
hovorù na tísòové lince byly analyzovány. Do studie byly zaøazeny vechny události, pøi kterých byl pacient v dobì tísòového volání v bezvìdomí nebo byl stav vìdomí nejasný, a tedy poskytnutí TANR v tìchto pøípadech pøicházelo v úvahu.
445 pacientù (62%) bylo v dobì tísòového volání v bezvìdomí a TANR u nich tedy potenciálnì mohla být indikována.
Z rùzných dùvodù TANR skuteènì probìhla u 189 pacientù
(skupina TANR+), zatímco u 256 neprobìhla (skupina TANR).
Obì skupiny pacientù se v nejvýznamnìjích ze sledovaných
prediktorù úspìnosti KPCR významnì nelií (viz tabulka 1)
Tabulka 1  srovnání sledovaných prediktorù úspìnosti
TANR+

TANR-

Prùmìrná reakèní
doba ZZS

8:09 SD 2,41 min

8:01 SD 2,49 min.

Podíl pacientù s FiK

38,0% (95% interval
spolehlivosti 0,2705..0,4067)

32,4% (95% interval
spolehlivosti 0,2927..0,4104)

Vìk (let)

67 SD 18,9

64 SD 16,2

Dále bylo analogicky provedeno vyhodnocení podskupiny
pacientù, u kterých byla prvním zachyceným rytmem komorová fibrilace.
V této podskupinì bylo ve sledovaném období celkem 155 pacientù. U 72 z nich byla provádìna TANR, u 83 provádìna nebyla.
Pro vyhodnocení výsledkù byl pouit Fisherùv exaktní t-test.
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Výsledky
V celém souboru byla primární úspìnost (pøeití do pøedání) ve skupinì TANR+ 38,0%, ve skupinì TANR 25,8%.
Tento rozdíl je vysoce statisticky významný (p=0.007, RR
1.48, 95% interval spolehlivosti 1,21..1,94).
Sekundární úspìnost (pøeití do proputìní z nemocnice
v sobìstaèném stavu) bylo ve skupinì TANR+ 13,7%, zatímco ve skupinì TANR 8,7%. Tento rozdíl je tìsnì pod hranicí statistické významnosti (p=0,09).
V podskupinì pacientù s FiK jako prvním rytmem byla
primární úspìnost resuscitací 63,9 % tam, kde byla TANR
provádìna, resp. 44,6 % tam, kde provádìna nebyla.
Sekundární úspìnost resuscitací byla 31,9 % resp. 19,3 %.
Oba tyto rozdíly jsou statisticky významné (p < 0,05).
Výsledky shrnuje tabulka 2
Tabulka 2 - souhrnné výsledky
Poèet

Primární úspìnost
Poèet (procento)

Sekundární úspìnost
Poèet (procento)

TANR+ ve

189

72 (38%)

26 (13,7%)

TANR- ve

256

66 (25,8%)

22 (8,7%)

TANR+ FiK

72

46 (63,9%)

23 (31,9%)

TANR- FiK

83

37 (44,6%)

16 (19,3%)

Diskuze
Pacienti resuscitovaní v PNP pro NZO, kteøí jsou v dobì volání na tísòovou linku v bezvìdomí a u kterých je provádìna
TANR metodikou závislou na pravdìpodobné pøíèinì pøíhody,
mají významnì vyí nadìji na pøeití pøíhody. V naí skupinì
dosáhlo toto zvýení nadìje 47%.
Tento výsledek je o to cennìjí, e  na rozdíl od mnoha
jiných  zahrnuje nae studie skuteènì vechny události, pøi
kterých je pacient na místì v bezvìdomí. Nìkteré jiné studie sice prokázaly statistický pøínos TANR, ale pouze pro
omezené spektrum pacientù (napø. tam, kdy byl spatøený
kolaps, tam, kde byl svìdek na místì události, tam, kde byla prvním zachyceným rytmem komorová fibrilace, tam,
kde nebyl na místì nikdo, kdo proel výcvikem v resuscitaci, pøípadnì tam, kde byl stav ji pøi pøijetí výzvy identifikován jako zástava obìhu 4, 15, 18)).
V naí studii se naproti tomu ve skupinì TANR nepochybnì objevují i pacienti, u kterých resuscitace na místì ve skuteènosti probìhla  jen neprobìhla za asistence dispeèera tísòové linky, pacienti, u kterých se dispeèerovi vùbec nepodaøilo identifikovat zástavu, pøestoe o ni zøejmì lo, stejnì jako
pacienti, u kterých byla jako první EKG rytmus zaznamenána
isoelektrická linie a tudí nadìje na úspìnou resuscitaci byla
bez ohledu na laickou pomoc minimální.
Tento pøístup jsme zvolili proto, e je podle naeho názoru
nejpoctivìjí a nejlépe vystihuje celkovou situaci z pohledu
operaèního støediska, pøestoe samozøejmì pùsobí proti oèekávanému efektu TANR a znesnadòuje dosaení statisticky
významného výsledku.
Pokud je i za takových okolností závìr studie pozitivní, znamená to, e pøínos pro ty pacienty, kteøí by jinak skuteènì nebyli vùbec nijak resuscitováni (a zejména pro pacienty s komorovou fibrilací), je jetì podstatnì vyí. To dokládá i vy-
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hodnocení podskupiny tìchto pacientù  zde se podaøilo prokázat, e TANR má vliv nejen na primární, ale sekundární úspìnost resuscitací.
Obecnì platný vliv na sekundární úspìnost (tj. dlouhodobé kvalitní pøeití) zatím nedosáhl statistické významnosti, by rozdíl v pøeívání obou skupin je opticky velmi markantní (nárùst nadìje na pøeití èiní více ne 50 %). Z absolutního hlediska jsou toti tato èísla relativnì malá (nárùst
z 8,7% na 13,7 %) a stávající poèet pacientù ve studii nestaèí na potvrzení statistické významnosti. Oèekáváme vak,
e pøi vyím poètu vyhodnocených událostí (cca 1.000
ke konci roku 2005) se podaøí prokázat statisticky významný rozdíl i zde.
Na první pohled pøekvapující je velké mnoství událostí, pøi
nich je pacient v dobì volání v bezvìdomí, ale TANR není poskytnuta. Tento stav má z vìtí èásti objektivní pøíèiny  volání
z tøetí ruky, neschopnost volajícího poskytnout úèinnou resuscitaci apod. V nìkterých pøípadech nicménì nedolo k identifikaci NZO pro pøetrvávající terminální dechové úsilí postieného, které bylo zamìnìno s úèinným dýcháním a stav tedy
nebyl vyhodnocen jako NZO. Tato situace odpovídá údajùm
v dostupné literatuøe a znovu upozoròuje na známý fakt, e
identifikace NZO je sloitý proces i pro vyspìlé systémy zpracování tísòových volání 6, 9, 10, 14, 18).
Potìující je, e jsme se bìhem studie setkali jen zcela ojedinìle se situací, kdy se volajícího na místì nepodaøilo pøimìt
k zahájení TANR, pøestoe to zjevnì bylo v jeho fyzických
i psychických monostech.
Úkolem studie nebylo srovnat standardní a alternativní
pøístup ke KPCR (zejména KPCR bez umìlého dýchání), ale
prokázat úèinnost TANR z co nejobecnìjího hlediska.
Nicménì za pouití standardní KPCR se zatím nepodaøilo pøínos TANR prokázat, take tuto studii lze mimo jiné povaovat
i za potvrzení praktické pouitelnosti pøístupu k TANR zaloeném na etiologii pøíhody.
Poskytování TANR není jediná a zásadní cesta jak zvýit úspìnost KPCR. Jde pouzeo jeden ze støípkù mozaiky, ze které se skládá celkový úspìch KPCR. Z hlediska celkové úspìnost záchranného systému lze odhadnout její vliv na úrovni
zvýení pravdìpodobnosti pøeití o cca 10%. Náklady na poskytování TANR jsou vak ve srovnání s jinými cestami jak
zvýit úspìnost KPCR (napøíklad plonými programy instalace AED apod.) prakticky zanedbatelné a úèinnost prokázaná 5,
17, 22). V tomto kontextu jde o jednu z vysoce efektivních
cest, jak zvýit celkovou úspìnost péèe o pacienty stiené
pøednemocnièní náhlou zástavou obìhu. Poskytování TANR
by proto mìlo být standardní praxí kadého modernì pracujícího ZOS.
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Kompartement syndrom v podmínkách PNP
MUDr. Jiøí Franz
OS ZS Kolín - Nymburk

Abstrakt
Hrozící kompartement syndrom a jeho moný pøechod v manifestní pøíznakový soubor s pøípadnými fatálními následky pro osud poranìné konèetiny se musí stát trvale souèástí mylenkového i praktického arzenálu posádek záchranné sluby. Znalost tohoto syndromu mùe ji v podmínkách PNP od prvních poúrazových minut minimalizovat rozvoj poruch cirkulace a neuromuskulárních funkcí
za pøedpokladu adekvátního a etrného oetøení. V práci je zdùraznìna problematika útlakového syndromu lóe u frekventních závaných poranìní bérce.
Klíèová slova: kompartement  útlakový syndrom lóe  poruchy tkáòového tlaku  poranìní bérce

Útlakového syndromu loe / kompartement syndrom  dále KS / se obává kadý chirurg, traumatolog, ortoped a intenzivista. Tento  konèetinu i samotného poranìného ohroující  stav je v literatuøe dostateènì popsán. Pro zdravotníky prvního kontaktu je nezbytné pøedpokládat moný rozvoj
takto nebezpeèného tkáòového útlaku, postihující nervovì
 cévní svazky postiené oblasti. Pøedpokládat a podøídit znalostmi tohoto fenoménu zpùsob lokálního oetøení, fixace
i transportu poranìných, pøedevím se zlomeninami bérce.
Právì bérec je svým de facto úsporným anatomickým uspoøádáním dokonalým terénem pro útlakové syndromy a následný KS je v této lokalizaci nejèastìjí. Tibie je dlouhá kost, která je na své pøední ploe kryta pouze kùí a svalové skupiny,
kryté dùmyslnými fasciálními listy, nesnesou prakticky ádný
 cizí materiál navíc, stejnì tak otok. Zlomeniny holenní kosti jsou zhusta dislokované, spirální a pøi vysokoenergetickém
násilí tøítivé a etáové.Bezprostøednì po úrazovém dìji dochází ke krvácení z kostní døenì, z poranìných cévních svalových struktur, zvìtení kapilární permeability a edému v èasnì
ischemizovaných tkáních. Pøísluná fasciální loe mají minimální objemovou rezervu. Kompartementy pak mohou být jetì zmeneny v podstatì iatrogennì: pøíli tìsnými strangulujícími obvazy, nesprávnì èi neetrnì naloenými dlahami. Stále
jetì se v arzenálu pøednemocnièní traumatologie objevují
zbyteènì dlouhodobé fixace pneumatickými pomùckami.
Mimoøádnì zákeøná a v dùsledku závaná je komprese po popáleninách vyího stupnì. Zkuenosti s bezprostøedním oetøením po dlouhodobém zavalení èi zasypání dokazují rozvinutý KS ji pøi prvním kontaktu se záchranáøi.
Pøinejmením iluzorní je snaha v pøednemocnièní fázi dolní
konèetinu s poranìným bércem elevovat  v dobrém úmyslu
zlepit venózní návrat. Výzkumy ukazují, e ale souèasnì dochází k poklesu arteriálního tlaku a do úrovnì hlezna a tím se
zhoruje velmi nevýhodnì mikrocirkulace v tkáních. Takový
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2005

diskomfort vede ji èasnì po úrazovém dìji ke kodlivému poklesu tolerance proti zvýení tkáòové komprese.Ne zøídka se
tedy z pohledu prvotního oetøení zlomenin bérce jedná o bludný kruh, ze kterého je cesta výhradnì individuálním posouzením lokálního nálezu jetì na místì události.
Velmi závanou skuteèností je významnì sníená tolerance
proti zvýenému tkáòovému tlaku pøi hypotenzi u oku. Toleranèní hranice pro vznik nepøíznivé ischémie následkem tkáòové komprese pøi oku, krvácení nebo uzávìru pøívodných tepen je ovlivnìna  logicky  i délkou trvání tìchto èasných poúrazových anatomicko  patofyziologických komplikací poranìní bérce. Ne vdy je k nástupu KS nezbytná jakákoli zlomenina. Lýtko i pøední tibiální loe trpí patologickým zvýením
tkáòového tlaku i pøi rozsdáhlejím pohmodìní pouze mìkkých struktur.
Lokální poruchy cirkulace pro moný posttraumatický nástup KS vysvìtluje nejlépe teorie arterio  venózního gradientu.Vysoká tkáòová komprese toti redukuje a-v gradienty
a tím lokální perfuzi. Trvá - li tento nepøíznivý stav déle, nejsou dostateènì kryty metabolické potøeby i zdravých tkání
konèetiny.Nepøimìøená elevace konèetiny nad úroveò srdce
a v rámci prvotního oetøení zesiluje cirkulaèní efekt vzestupu
tkáòového tlaku, aèkoli pøi prvotním vyetøení perzistuje
distálnì na postiené konèetiny v prvotním dojmu periferní
pulzace.Je tøeba si tedy pamatovat, e i pøi jasnì hrozícícm KS
je mikrocirkulace jetì docela suficientní, nejsou vyjádøeny
ádné neurologické výstrané pøíznaky. Postiená oblast bérce
ale zcela nepøimìøenì bolí! Ne vdy je pak vhodné pøikládat
tento výrazný subjektivní vjem pouze vlastní zlomeninì èi
kontuzi.
Nalezneme-li pøi prvotním vyetøení ji perfúzní deficit
a neurologické poruchy, otoky, koní napìtí a pohmatovou bolestivost prakticky v celém rozsahu bérce, máme pøed sebou
poranìného ji s vyvinutým kompartement syndromem!
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ODBORNÉ TÉMA LÉKAØSKÉ
ilní systém je utlaèen a arterioly jsou spastické na základì nevýhodných metabolických zmìn pøedevím ve svalech.
Lékaøi pøíjmových odìlení traumacenter znají i úskalí tzv.
rebound efektu  nìkterými autory nazývaného sekundární
KS  kdy po odstranìní krtícího obvazu èi pøednemocnièní fixace, se svalovina rozvine na podkladì postischemického edému a opìt tlaèí na fasciální lóe.Paradoxnì by se dalo konstatovat, e výhodným terénem pro minimalizaci KS jsou devastující otevøené zlomeniny.Tolik cenìné a efektní faciotomie, které jsou po pøevzetí poranìného na lùkové zaøízení absolutnì indikovány s cílem energicky zabránit rozvoji KS, nebudeme zøejmì ani v budoucnu provádìt v terénu, i kdy se
jedná o výkon pøekvapivì jednoduchý. Otevøené lacerace konèetin nám v podstatì èasto provedou uvolnìní fasciálních lóí ji pøi vlastním úrazovém dìji.
Pøednemocnièní oetøení závaných poranìní bérce je nezbytné  ji k výe uvedeným skuteènostem  provádìt velmi
uválivì.A to bez ohledu na to, jde-li o poranìní izolovaná, nebo jako souèást polytraumat.Základem úspìchu adekvátní stabilizace je dokonalá analgezie.Rutinérská manipulace s nestabilními, krepitujícím kostmi v bizarních dislokacích se snahou
co nejdøív naloit strangulující pevnou a spolehlivou neohrabanou dlahovou fixaci je non lege artis! Lokální oetøení
i retence úlomkù s ohledem na transport musí být vdy etrné,
ctít pøedevím mìkké tkánì. Pøimlouvám se za vyuití mìkkých krycích vícevrstevných obvazových materiálù a pomùcek, pøi pouití jakékoli dlahy zabránit spí rotaèní transportní
instabilitì. Konèetinu zhusta staèí fixovat a obloit poltáøem
èi mìkkou pøikrývkou a po analgezii v osovém postavení
umístit do vakuové matrace bez výraznìjí komprese. Zásadní
je kontrola prokrvení, registrace zmìn v prùbìhu dojezdu
a srozumitelná zdravotnická dokumentace.Kramerovské fixace
mohu v pøípadì sloitého postiení bérce doporuèit de facto
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pouze v podobì iroce vytvarované U  dlahy, dokonalého
podloení a pøesunem s pouze minimální elevací dolní konèetiny pøi extenzi èi lehké semiflexi kolene.Èasné, ale pøedevím
pozdní komplikace KS jsou  bohuel ne tak zøídka  doprovázena bojem o zachování konèetiny, obèas zbyteènými reoperacemi, excizemi nekrotických tkání, pøípadnì vitálnì indikovanou amputací. Forenzní dozvuky po pøípadných alobách
agresivních a vydìených pøíbuzných mohou de jure dosáhnout a do kalných vod  ne vdy prozíravého a tøeba i zbyteènì nefyziologického  pøednemocnièního oetøení závaných konèetinových poranìní, kde se od samého poèátku KS
pøímo nabízí.I zde neokázale nabízím malé pouèení a výzvu
k obèasnému zamylení nad naí èinností v podmínkách traumatologie prvního kontaktu.
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Peter Safar  èestný doktorát Univerzity Karlovy
in memoriam a ILCOR  CPR Guidelines 2005
Jarmila Drábková

Neubìhlo mnoho dnù od data, kdy byly publikovány na internetových stránkách American Heart Association (AHA)
a v evropské verzi nové doporuèené postupy neodkladné resuscitace.
Obì verze mají témìø 200 stran a neomezují se pouze na neodkladnou resuscitaci. Zahrnují novinky i pro dalí stavy bezprostøednì ohroující ivot.
Ale z kteréhokoli úhlu pohledu jsou v nich nadèasovì obsaena  pøímo vévodí písmena ABC. V prùbìhu èasu se doplnila o D. Kardiologové vnímají nové písmeno jako defibrilaci;
vojentí lékaøi a lékaøi medicíny katastrof mu pøikládají vý-
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znam disability  neurologicky pojatou neschopnost funkèního pohybu.
Písmena ABC zná celý svìt. Pro globální potøebu je vtipnì i výstinì vymyslel Peter Safar, jejich duchovní otec.
Nejene je vymyslel jako abecedu, spojující lidstvo v akutní tísni na hranici ivota a smrti. On tento velidský zaèátek
abecedy povýil na jednoduchý, okamitý základ, na nìj
lze znovu a znovu pøistavit novinky. Byl k tomu témìø pøedurèen svou osobností, svou èinorodostí, spontánním a strhujícím spoleèenským charismatem, cestováním s pøednákami o ABC a o záchranì lidského ivota po celém svìtì,
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publikacemi i vystupováním v masmediích. Vklad ivota
a èinnosti Petera Safara se stal pro hranici ivota a smrti celosvìtovým a trvalým.
K naí zemi mìl Peter Safar, jak se nyní øíká, nadstandardní vztah  odborný i pøátelský. Dokázal i dobì zavøených hranic udrovat vzájemné styky realizovat návtìvy a nabízet
naim mladým lékaøùm pøíleitosti odborné práce v rozvinutém zdravotnictví a výzkumu západních zemí, ve Spojených
státech.
Univerzita Karlova se rozhodla mu udìlit èestný doktorát
za jeho vestrannou celoivotní èinnost a zachránìné ivoty, a vysoce ocenila jeho pøínos pro nai medicínu, pro podporu rùstu mladé odborné generace. Ohodnotila, e se neizoloval od zázemí svých evropských pøedkù do pohodlí svého postavení ve Spojených státech; e opakovaným návtìvami a pøednákami zde dal jednoznaènì najevo, e lidský
ivot a jeho záchrana pøekraèují hranice zemí a jejich politických reimù.
Zákeøná onkologická diagnóza znemonila prof. P. Safarovi
jetì jednou navtívit Prahu a pøevzít èestný doktorát osobnì.
In memoriam ji pøevzal dne 21. záøí 2005 v Karolinu jeden
z jeho synù v kruhu akademických pøedstavitelù Univerzity
Karlovy a odborných a osobních pøátel P.Safara. V dùstojných
prostorách historické budovy byl jeho syn viditelnì dojat latinským ocenìním i naimi znalostmi o otci a osobními vzpomínkami na setkávání s ním v pøednákových univerzitních sálech
v Praze.
Je na místì vzdor dnení hektické dobì mladých a úspìných kolegù a kolegyò si prof. Safara pøipomenout. Dùvodem
není jen KPR-ABC nebo mezinárodní vìdecký ústav, který na
Univerzitì v Pittsburghu v USA nese jeho jméno  Safar
Center for Resuscitation Research..
On sám byl velkou osobností. Jeho schopnost uchopit ivotní pøíleitost a smìrovat ji k pozitivnímu cíli, roziøovat zásadní mylenky po celém svìtì a pøitom odbornì pracovat jsou
hodny nejen úcty, ale i obdivu a dokonce i následování.
Profesor P. Safar zemøel 3. srpna v roce 2003 ve vìku 79 let.
Nedoil se ji posledních novinek ILCOR  CPR 2005 ani
nové rekonstrukce svého ústavu. Pùvodní budova byla v dobì Divokého Západu továrnou na rakve. Historicky ztratila
svùj význam  a iniciativní, kudrnatý èernovlasý mladý lékaø pùvodem z Evropy a po ivotní etapì na anesteziologicko-resuscitaèním prùkopnickém pracoviti v Limì v Jiní
Americe budovu nejen oivil, ale ke své klinické práci na
univerzitì v ní postupnì vybudoval mezinárodnì uznávané
výzkumné centrum resuscitace. Stal se odborným pøítelem
akademika Nìgovského, rád ho navtìvoval v jeho moskevském výzkumném ústavu, dobøe si v resuscitaci/reanimaci
rozumìli.
Prof. Safar mìl kromì toho dalekosáhlé monosti obèana USA  váeného akademického pracovníka, kultivovaného, spoleèensky velmi komunikativního, lidsky a vstøícnì vystupujícího v mnoha rozdílných kulturních prostøedích svìta.
Celý jeho ivot byl naplnìn aktivitami  a v jeho ústavu to
dokumentují na stìnách chodeb fotografie i ocenìní z celého

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2005

S E R V I S

jeho ivotního prùbìhu. V roce 1956 pomáhal zaloit a vzdìlávat hasièský záchranný sbor v Pittsburghu. Spolupracoval na
vytvoøení jednotného tísòového volání. Zaloil první multidisciplinární ICU  lùkové resuscitaèní oddìlení. V roce 1961 se
stal autorem první koncepce péèe o pacienty v kritickém stavu,
stal se zakladatelem sekce KPR v American Heart Association
(AHA).
V roce 1979 zaloil International Resuscitation Research
Center pøi University of Pittsburgh a nael si mezinárodní
tým spolupracovníkù i mladých výzkumníkù.
V poslední tøetinì svého ivota se vìnoval po odborné
stránce pøedevím medicínì katastrof. Cestoval èasto
a mnohokrát po rozdìleném svìtì, byl vnímavý k jeho hrozbám i vìdom si nutnosti odmítavé reakce. V mimopracovních aktivitách vynikla jeho angaovanost pro vzájemné porozumìní na celém svìtì, pro aktivity lékaøù v prevenci jaderné války International Physicians for the Prevention of
Nuclear War, v organizaci Physicians for Social Responsibility v USA. Zmírnìní bolesti a utrpení  Relief of Pain
and Suffering se stalo názvem jedné z jeho monografií
v tomto období.
Jeho poslední fotografie z pracovitì má datum, pøedcházející o 14 dnù jeho úmrtí. Bìlovlasý mu s tmavýma, ivýma
oèima a s krèním límcem  bolela ho krèní páteø s metastázami  sedí v èele stolu se svými spolupracovníky a probírají projekty výzkumu suspended animation.
Jeho tým uzavøel po jeho úmrtí pietnì jeho pracovnu
v I. patøe, ponechal jí pùvodní vzhled. Je typický. Pouze jeho publikace jsou bez výjimky peèlivì srovnány v anonech a katalogizovány. Prostor jinak èiní dojem, e profesor kdykoli vejde  vude jsou jeho vìci, nové separátky,
oblíbené housle, náèrty mylenek a výsledkù, plný pracovní stùl.
Napsal v ivotì více ne 30 knih, proslovil a sepsal více
ne 600 pøednáek. Mìl svá ivotní hesla, skládající postupnì celé krédo. Je z nich zøejmá èinorodost, cílevìdomost,
schopnost vyrovnat se s rùznými málo pøíznivými ivotními
podmínkami, ale i slibnými pøíleitostmi. Je v nich vtipnost,
houevnatost a kategorické rozhodnutí nikdy dobrou vìc
nevzdat.
Jeho tým cituje za vechna ivotní doporuèení jedno, které
ho charakterizovalo: When on thin ice, dance  Tanèi, jsi-li na
tenkém ledì.
Jeho geny, jeho povaha, ivotní monosti a pøíleitosti, raketový rozvoj nové medicínské problematiky i celoivotní podpora manelky Evy vytvoøily základ celosvìtové KPR-ABC
a prof. P. Safarovi zajistily Dvoranu slávy v mysli kadého
z nás.
Vzpomeòme na nìho s èestným doktorátem Univerzity
Karlovy i s novinkami v nesmrtelné a ivot zachraòující
KPR.
Jarmila Drábková
adresa
e-mail:
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Ohta M.: Zdravotnická záchranná sluba (ZZS) v Japonsku
Muneo Ohta

Osaka Prefectural Senri Critical Care Medical Center

Abstrakt
Autor uvádí historii zdravotnických záchranných a tísòových (urgentních) slueb, jejich strukturu a základnu, jejich vývoj. Uvádí pøítomné i oèekávané problémy. jejich dopad na japonskou spoleènost. Porovnává ei se zdravotnickými záchrannými slubami rozvinutých zemí.
Klíèová slova: Zdravotnické záchranné sluby  dopravní nehody  zdravotnická doprava  neodkladná hospitalizace  pøednemocnièní péèe  zdravotnické informace  medicína katastrof.

Historie:
1963  zaèíná Japonský systém ZZS (Emergency Medical
Services System  EMSS) vytvoøením sluby sanitních vozù (dopravní zdravotnické sluby). Bylo zøízeno tísòové telefonní èíslo 119 vyuitelné 99% populace. Kadé mìsto s více ne 50 000 obyvateli
chtìlo tento systém mít. Následovaly kontroverzní
diskuse o posilování tohoto systému.
1964  v urèených nemocnicích musel být zøízen nepøetritý pøíjem urgentních stavù. Tento stav trval do roku
1977. A dosud více ne 5 000 nemocnic zajiuje
tísòové pøíjmy úrovnì 2 (viz dále). Vznikly problémy: úmrtí postiených v sanitním voze pøi vyhledávání nemocnice, která by je pøijala nebo úmrtí v pøísluných nemocnicích následkem nevhodného léèení. Vedly k pochybnostem Japoncù o dùvìryhodnosti systému. Retrospektivní analýzou èetných pøípadù
bylo zjitìno, e pøísluné nemocnice nepøejímaly
odpovìdnost a mìly nízkou úroveò  85% tìchto nemocnic bylo soukromých. Vznikl i jiný problém: cca
50% dovezených nemocných nebyly dopravní úrazy,
ale akutní onemocnìní. Výsledkem analýzy byla nová forma EMSS, která zaèala pùsobit ve mìstech od
1965 a v celé zemi od 1976.
1973  zaloení organizace odborné lékaøské asociace
1977  základy pro EMSS: Ukázalo se e systém je úèinný
1991  systém doplnìn komplementárními slubami
Explozivní nárùst dopravních a prùmyslových nehod si vynutil vytvoøení kompetentní urgentní medicíny. V poèátku se
zamìøila hlavnì na dopravní úrazy
Moderní systém urgentní lékaøské péèe
Dnení systém se zakládá na tøídìní postiených do 3 kategorií podle závanosti poranìní a povahy urgentního stavu, na
kategorizaci disponibilních prostøedkù k reagování na potøebu
a na spádovost skupiny po 1 miliónu obyvatel.
l Úroveò 1: nemocní, kteøí potøebují toliko lékaøské oetøení nebo ménì dùleitou péèi, mohou být léèeni v kterém-
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koliv soukromém zaøízení, v kterémkoliv mìstì, v noci
i v dobì volna
l Úroveò 2: nemocní, kteøí potøebují krátkodobé pøijetí.
Dostane se jim péèe ve veobecných nemocnicích a urgentní péèe podle zpráv ve denním tisku
l Úroveò 3: nemocní, kteøí potøebují intenzivní péèi. Jsou
dopravování do specializovaných center urgentní péèe.
Tato centra jsou zøízena novì a urèena pro jeden milion
obyvatel v kadé prefektuøe. Koncem 1992 bylo v èinnosti 109 takových center: 106 z nich náleelo veøejnému sektoru nebo univerzitním nemocnicím. 3 jsou soukromá
a mají své vlastní vybavení.
Tento jedineèný moderní systém se snaí minimalizovat
problémy, kterým èelil starý systém, usiluje vyrovnávat rozdíly v úrovni urgentní péèe, podtrhuje pøejímání odpovìdnosti
a rozvíjení odbornosti v lékaøské profesi..
Informaèní program
byl vytvoøen díky moderním informaèním technologiím
v dobì budování EMSS. Systém má dvì úrovnì: mìstskou
a regionální (prefektury). Sjednocuje je prefektura. Vìtinou
øídí spádovou oblast mìsto, prefektura se zapojí v zájmu øeení sloitých pøípadù vyadujících speciální péèi (popáleniny,
intoxikace, rozdìlování postiených do ménì zatíených nemocnic apod.). Díky tomu je støední dojezdová doba po tísòovém volání na è.119 k pøípadùm ve mìstech 13 minut. Díky
tomuto systému existuje na pomoc obèanùm telefonní sluba, která jim oznaèuje nemocnice specializované pro urgentní péèi.
Informaèní centrum TOKYO METROPOLITAIN má jedineènou funkci: posádky sanitních vozù mohou konsultovat
lékaøe centra (oxiologa), který je informuje jak postupovat
v pøípadì neodkladné resuscitace.
Posádky sanitních vozù
Po zavedení systému se ukázala nízká kompetentnost èlenù
japonských výjezdových skupin ve srovnání s mnohými evropskými státy a s USA, zejména pøi neodkladné resuscitaci (NR).
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2005
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V roce 1991 ministerstvo zdravotnictví rozhodlo povolit záchranáøùm závané výkony jako endotracheální intubaci, defibrilaci, infuzní terapii a vytváøet záchranáøský personál z osob, které proly 6 mìsíèním výcvikem zakonèeným zkoukou. Díky tomu kadé mìsto medikalizovalo své èleny výjezdových skupin EMSS a doplnilo materiální výbavu o plicní
ventilátor, defibrilátor, EKG informující analyzátor, protiokový soubor aj. V blízké budoucnosti se oèekává zlepení výsledkù neodkladné resuscitace.
Doprava
Dopravní systém v Japonsku je odliný od jiných rozvinutých zemí. Letecká doprava vrtulníky není populární, protoe
vìtina obyvatel Japonska je soustøedìna do velkých mìst.
Vrtulníkù se uívá pouze pro záchranu na moøi, v horách a pøi
katastrofách. Ministerstvo zdravotnictví zavedlo systém vozidel vybavených pro reanimaci a poaduje, aby nemocnice
3.úrovnì systému poskytovaly nezbytný materiál.
Urgentní medicína
V roce 1973 byla zaloena Japonská asociace pro urgentní medicínu (JAEM) z iniciativy chirurgù a anesteziologù zajímajících
se o urgentní medicínu. Cílem asociace je multifokální výzkum,
formování odborníkù atd. Tato asociace má 100 000 èlenù: lékaøe, zdravotní sestry pro UM, personál sanitních vozù  záchranáøe. Organizuje kadoroènì kongres, semináøe, komise a dalí aktivity. Nabízí moderní lékaøské základy.
Souèasný zájem medicíny se soustøeïuje na urgentní péèi
nejen po úrazovou, ale na akutní onemocnìní vech druhù.
Dalí doplòující systémy
Existují dvì informaèní toxikologická centra  v Tokiu
a v Osace. Jsou nepøetritì kadému telefonicky dostupná.
* Prevence nehod
Vzdìlávání obèanù: 9.záøí je dnem urgentních stavù.
Obèanùm se poskytují kurzy první pomoci.
Japonský lékaøský tým pro pomoc pøi katastrofách: tato skupina je zdravotnickou èástí organizace japonské vládní pomoci pøi katastrofì; byla zaloena ministerstvem zahranièních vìcí roku 1982 a má pokrýt vechny druhy katastrof, vèetnì v cizinì na ádost postiené zemì.
Souèasné problémy
EMSS se skládá jednak z výjezdových skupin  záchranáøù,
jednak ze sanitních vozidel.
Velký problém: Japonci se domnívají, e péèi. mohou poskytovat toliko profesionálové (lékaøi nebo jiní zdravotníci).
Druhý problém: systém potøebuje mnoho personálu, je proto velmi drahý.
Dalí problémy: jak získávat multifokání informace jako: jaký èas je tøeba pro dopravu jednoho nemocného, jaký zdravotnický personál je tøeba kontaktovat pro rychlou organizaci pomoci, jak organizovat systém dopravy ranìných vèetnì dopravy vrtulníky s ohledem na moderní mìstské struktury, jak zøídit komunikaèní systém mezi nemocnicemi rùzných úrovní,
jak vzdìlávat specializovaný personál pro urgentní medicínu,
nejen lékaøe, ale té zdravotní sestry a záchranáøe, jak trans-
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formovat systém urgentní péèe, jak organizovat systém péèe
po katastrofì a systém plné rehabilitace nemocných ve vegetativním stavu, kterých bude jistì pøibývat a podobnì.
Dále vzniká problém mezinárodní spolupráce v oblasti urgentní medicíny; dolo ke zvýení mezinárodních transportù
ranìných (popálených) z Ruska nebo ze sousedních zemí, ale
zvýil se i výskyt domácích pøípadù cizincù v dùsledku náhlého vzrùstu poètu cizincù obývajících naí zemi.
K vytvoøení systému urgentní péèe a vytvoøení úèinné medicíny katastrof potøebujeme technickou a ekonomickou pomoc rozvinutých zemí
Budoucí problémy
Jsme astni, e nae populace pøijímá EMSS. Nanetìstí se
v budoucích 10 letech objeví nové problémy, protoe se EMSS
stane gigantickou strukturou.
Domnívám se, e hlavní problémy budou:
1. odmìna za práci
2. ekonomická situace
Gigantický zdravotnický systém potøebuje velice dùleitou
a multidisciplinární skupinu pracovníkù s ohledem na rozmanitost a dùleitost prací potøebných v tísòových slubách.
Veobecnì moderní zdravotnický systém potøebuje významné investice. Bohuel, ekonomická situace je nepøíznivá pro
zdravotnictví, spoleènost s investicemi váhá. Je tøeba zdùraznit, e investice realizovaná do tísòových slueb se vyplatí pro
podnikání, protoe pøinese více zachránìných lidských ivotù.
Závìry
Souèasná struktura EMSS byla uvedena do provozu v roce
1991. Je zaloena na klasifikaci nemocných do tøi úrovní.
Prostøedky 3.úrovnì, nazývané té centry kritické urgentní
péèe, jsou v EMSS velice dùleité. Reprezentují vyí èlánek
urgentní medicíny v naí zemi.
V zájmu zvýení výkonnosti systému byly od roku 1991
systematicky vyvíjeny nové typy sanitních vozù. Napomohly
ke zvyování úrovnì poskytované pøednemocnièní neodkladné
péèe.
Tato struktura má pozitivní vliv na urgentní péèi, pøinesla jí
uznání a podporu spoleènosti a napomáhá zmenovat poèet
problémù, s nimi se EMSS potýká.
V zájmu dobudování systému se utvoøila v roce 1973 skupina specialistù zajímajících se o vechny zdravotnické aktivity
EMS. Soubìnì se mìní situace zdravotnických pracovníkù
a profesionálové se vyvíjejí ve specialisty.
Z vývoje posledních 10 let vyplývá, e dynamický systém
zahrnuje i mezinárodní spolupráci k øeení jakékoliv nehody
na planetì.
Nepochybnì bude tøeba velice mnoho pracovníkù a významných investic.Tyto problémy vyvstanou záhy.
V závìru doporuèuji aby EMSS byl na prahu 21. století
uznán za dùleitou strukturu sociální, nejen zdravotnickou.
Muneo Ohta
Osaka Prefectural Senri Critical Care Medical Center
adresa
e-mail:
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Skotská zdravotnická záchranná a dopravní sluba (SZZDS)
(The Scottish Ambulance Service)
Skotsko, zemì Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska na severu Velké Británie a ostrovy
Shetlandy, Orkneje, Hebridy; rozloha 78 783 km3 ; 5,12 mil.obyvatel (1999),hustota zalidnìní 65 obyv./km2, hl.m.Edinburgh
Èesko: rozloha 78 866 km2, 10 292 000 obyvatel (2002), hustota zalidnìní 130,5 obyv./km2
Informaèní leták
ÚVOD
V posledních dvou letech dolo v Skotské zdravotnické záchranné a dopravní slubì k výrazným zmìnám: nová vozidla, vybavení, stejnokroje, zavedení paramedikùzáchranáøù.
Ménì nápadnými jsou dalí zmìny: ve výcviku, personálu
a øízení.
Vedly ke zvýení odbornosti a výkonnosti sluby.
Rozpoèet v roce 1992/93 byl L54 mil. Poèet zamìstnancù 2500, poèet výjezdových míst více ne 150, operaèních
vozidel více ne 1000, z toho v první linii 450 vozidel záchranné sluby. V minulém roce bylo více ne 20milonù výjezdù, co èiní Skotskou ZZDS nejvytíenìjí ve Spojeném
království.
NAE POSLÁNÍ
Poskytujeme dvì sluby:
1) zdravotnickou záchrannou slubu a
2) zdravotnickou dopravu nemocných
Základní principy: peèovat o individuální nemocné a respektovat jejich dùstojnost a sebeúctu. Výcvik u nás je orientován na zajitìní, aby pracovníci naplòovali nae poslání a dodrovali nae zásady: nemocného klást na první místo, poskytovat péèi; být profesionálem; pracovat jako tým; zavázat se
ke stálému sebezdokonalování.
Nai pracovníci nosí nyní jmenovky, aby jejich sluba byla
personifikována.
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUBA (Accident
& Emergency Service)
Reaguje na tísòové výzvy 999. ZZS pokrývá celé Skotsko
vozidly vrtulníky a letadly. Výjezdové skupiny záchranáøù se
speciálnì vybavenými vozidly jsou umístìny v klíèových mìstech, aby reagovaly na závané pøíhody.
ZLEPENÍ SLUEB
l Záchranáøi progresivní výcvik pracovníkù naí záchranné sluby ke zvyování dovedností. Cílem je dosáhnout,
aby v kadém vozidle záchranné sluby byl do roku 1997
jeden záchranáøparamedik a vybavení vozù bylo modernizováno
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Zdvojení posádek  vybavení 99% procent sanitních vozidel posádkami o dvou osobách. Dosaení toho do dubna
1994 umoní dalí výcvik a získání nových pracovníkù.
l Defibrilátory  splnili jsme úkol vybavit vechny vozy
ZZS defibrilátory. Díky tomu bylo zachránìno v posledních 3 letech350 ivotù.
l Letecká záchranná sluba  od 1.dubna 1993 má
Skotsko první plnì integrovanou Leteckou záchrannou
slubu ve Spojeném království. Celé Skotsko vèetnì
vech pøilehlých ostrovù pokrývají tøi køídlová letadla
a tøi zdravotnické vrtulníky. Zajiují té dopravu závaných pøípadù na dlouhé vzdálenosti po celém
Spojeném království rychlými, pohodlnými turbovrtulovými letadly. Operaèní centrála je ve mìstì Aberdeen.
l Léèení  poslední zákonné zmìny umoòují pracovníkùm ZZS podávat øadu ivot zachraòujících lékù.
Vechny postupy jsou pod stálou kontrolou naeho lékaøského øeditele-poradce. Nae sestava sanitních vozù je
modernizována a do ZZS jsou zavádìny nové léèebné postupy. Nae nepøetritì pracující operaèní støediska poskytují osobám èekajícím na pøíjezd sanitního vozu nezbytné zdravotnické rady pro první pomoc vèetnì instrukcí k správného postupu pøi neodkladné resuscitaci.
l

DOJEZDOVÉ ÈASY
Tísòová volání vyadují okamitou reakci. Naím cílem je
dosahovat dojezdových èasù na volání 999 v závislosti na hustotì obyvatelstva takto:
Hustota obyvatelstva / poèet osob na akr
(akr=4043 m2, tj.40.43% hektaru)
velká /více ne 3/
støední /mezi 1/2 a 3/
malá /ménì ne 1/2 /

14 min.
18 min.
21 min.

Chceme dojídìt co nejrychleji. Prùmìrnou dobu odezvy na
tísòová volání zlepujeme vyuíváním Letecké záchranné sluby pøedevím do vzdálenìjích oblastí Skotska a zøizováním
dalích záchranáøských jednotek, vèetnì motocyklových v pøeplnìných èástech mìst.
Usilujeme u 95% urgentních (naléhavých) výzev  jsou na
druhém místì za tísòovými výzvami  dojezdových èasù nepøesahujících 15 minut dohodnuté dojezdové èasy do nemocnice.
ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVA NEMOCNÝCH
pøeváí neakutní nemocné, kteøí potøebují dopravit ze
zdravotnického zaøízení nebo do nìj. Dodateèný výcvik pracovníkù a vybavení vozidel zvyují úroveò péèe o nemocné
a umoòují pøevozy na nosítkách a podávání kyslíku.,
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Zdravotnická dopravní sluba podporuje nai záchrannou
slubu a naopak, záchranná sluba mùe pøepravovat a pøepravuje neakutní nemocné, zvlátì ve vzdálených venkovských
oblastech.
Zdravotnickou dopravní slubu zlepujeme ve více smìrech:
l zvyujeme její schopnost poskytovat slubu i v mimopracovní dobì
l zajiujeme dalí vzdìlávání zdravotnických pracovníkù
l roziøujeme rozsah jejich úkolù
Nae cíle jsou v souladu s poadavky zdravotnických úøadù.
Mohou se mìnit podle místních podmínek, ale jsou v rozsahu
následujících smìrnic:
l v bìném provozu plnit dojednaný èas nejpozdìji do
30 minut
l ve zvlátních pøípadech (napø.hemodialýza) uskuteèòovat dojezdy v oboustranném rozpìtí 10 minut od dojednaného èasu
POMOZTE NÁM
Mùete nám dvìma zpùsoby dále zlepovat nae sluby:
l Buïte pøipraveni nastoupit do vozu Zdravotnické záchranné a dopravní sluby ihned po jeho pøíjezdu.
l Zrute objednání pøevozu, pokud ho ji není tøeba, na operaèních støedisku záchranné sluby
l Nezapomeòte svùj prùkaz zdravotní pojiovny a zprávu
lékaøe; tím zkrátíte èekací dobu v nemocnici.
Pøeklad a doplnìní: Jiøí Pokorný sen.

Kurz IPVZ Práce oddìlení urgentního pøijmu nemocnice
by se mìl konat na jaøe 27. 4. 2006.
Cílová skupina: lékaøi odbornosti UM a MK pracující
v pøednemocnièní neodkladné péèi a na oddìleních urgentního
pøíjmu.
Cíl kurzu: zásady práce na urgentním pøíjmu, návaznost
pøednemocnièní neodkladné péèe a nemocnice, zajitìní pacienta pro transport, nejèastìjí urgentní stavy, nejèastìjí chyby
pøi pøedávání pacienta, mezioborová spolupráce, diferenciální
diagnostika urgentních stavù
Místo: Fakultní nemocnice v Motole, posluchárna Akreditaèního støediska.
Program:
1. Pøedstavení a návtìva Oddìlení Urgentní pøíjem dospìlých
2. Spolupráce s posádkami RZP a RLP, avizování, nejèastìjí
kritické stavy, diferenciální diagnostika urgentních stavù,
zajitìný pacient. Urgence v interním lékaøství, kardiologicURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2005

ké urgence, intoxikace, úèast operaèního støediska ZZS na
umístìní pacienta, nejèastìjí chyby pøi zajitìní a pøedávání.
3. Dìtský urgentní pøíjem; závané urgentní stavy u dìtí, zajitìný dìtský pacient. Nejzávanìjí dìtské urgence, rozpoznávání kritického zhorení stavu u dìtí, pøíprava na transport.
4. Krizový plán, tøídìní; úloha nemocnice v regionálním
krizovém plánu. Ukázka z nácvikù traumaplánu, organizaèní zásady, principy tøídìní, umístìní velkého poètu
postiených, úloha lékaøe odbornosti UM, traumatologa,
anesteziologa. Dokumentace vstupního tøídìní, identifikace pacienta v mimoøádných situacích, ATLS (Advanced Trauma Life Support) a ABCD v podmínkách mimoøádné události.
5. Závìr, hodnocení, diskuse.
Pøihláka na www.ipvz.cz  obor UM a MK.
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Hines S., Payne A., Edmondson J., Hejtman A.J.: Bomby pod Londýnem, 3/2005
Hokovská R., Schwarz Z., Pokorná M., Ryba A.: Èinnost ZZS HMP  ÚSZS pøi cvièení PODZIM 2005, 4/2005
Hubáèek Petr: Vznik Oddìlení urgentního pøíjmu ve FN Olomouc, 2/2005
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Vzdìlávání, zkuenosti
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Knor Jiøí: Prokolování neprofesionálníh záchranáøù v neodkladné resuscitaci vèetnì vyuití automatizovaných externích defibrilátorù  návrh projektu, 1/2005
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Slabý M., Mikoláková M.: Rychle a efektivnì  zemská centrála tísòového volání v Jiních Tylrolích, 1/2005
Truhláø A., Novák I., Maek J. : Spolupráce sloek IZS pøi vyuití lanových technik na vrtulníku Letecké záchranné sluby
Hradec Králové, 3/2005
Odborné téma lékaøské
Dvoøáèek Igor: Postup lékaøe pøi úmrtí mimo zdravotnické zaøízení a následná souèinnost s orgány Policie ÈR, 4/2005
Dvoøák Martin: Cévní mozkové pøíhody na oddìlení urgentního pøíjmu  nové pøístupy a trendy, 2/2005
Franìk Ondøej: Sledování úspìnosti pøednemocnièní KPRC v Praze v roce 2004, 1/2005
Franìk Ondøej: Co je nového v doporuèeních pro neodkladnou resuscitaci 2005, 4/2005
Franìk Ondøej: Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace zvyuje nadìji na pøeití pacientù s pøednemocnièní NZO (vyhodnocení výsledkù první fáze studie DIRECT), 4/2005
Franz Jiøí: Prudké podrádìní aludku a støev, 1/2005
Franz Jiøí: Rulík zlomocný a jeho atropin v PNP, 2/2005
Franz Jiøí: Kompartment syndrom v podmínkách PNP, 4/2005
Kratochvíl Jaroslav: Alternativní techniky pøi KPR, 1/2005
Mastná H., Dizon J.: Reference o srdeèní zástavì a výsledcích kardiopulmonální resuscitace: aktualizace a zjednoduení utsteinských vzorù pro resuscitaèní registry, 3/2005
Pleva L., ír M., Klus I. : Metody Damage Control u polytraumat , 4/2005
Sádlo M.: Pøevoz kriticky nemocného novorozence, 2/2005
onková Z., eblová J., Kováø M., Vondráèková D., Kalina M.: Spolupráce záchranné sluby a neurologické jednotky intenzivní péèe v léèbì ischemických cévních mozkových pøíhod, 2/2005
Tomek A., rámek M.: Neodkladná terapie cévní mozkové pøíhody, 2/2005
Urbánek Pavel: Trauma a èas  èas na trauma, 4/2005
Vala Jakub: Intoxikace kyanidem, 2/2005
Wichová M., Danda J.: Tromboembolická nemoc v graviditì, 3/2005
Etika  psychologie  právo
eblová J., Kebza V.: Zátì a stres pracovníkù záchranných slueb  výsledky první èásti studie, 1/2005
Uhlíø Marek: Informovaný souhlas v podmínkách pøednemocnièní neodkladné péèe, 1/2005
Uhlíø M.: Neposkytnutí pomoci a promìna tohoto specifického trestného èinu v uplynulém pùlstoletí, 3/2005
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Franz J., Buøièová L: Bystander fenomén, 3/2005
Veèeøová  Procházková Alena: Syndrom vyhoøení jako dùsledek zanedbávání péèe o sebe u lékaøù a zdravotníkù, 2/2005
Veèeøová-procházková Alena: Pacient s panickou poruchou v situaci akutního kontaktu  návod na pouití lékaøe, 2/2005
Wollersheim Susanne: Pøísluníci rodiny v tísòové situaci, 1/2005
Diskuze  polemika  názory
Illés Tom: S majáky nebo bez?, 2/2005
Informaèní servis
Drábková Jarmila: Peter Safar  èestný doktorát Univerzity Karlovy in memoriam a ILCOR  CPR Guidelines 2005, 4/2005
Hlaváèková D., Uhlíø M.: Bienvenue a Paris, Europe, 2/2005
Höschlová Kristýna: Terorismus v Tabì, 1/2005
Kalík Èestmír: Konference Urgentní medicína, 28.  29.4. 2005 Pøíbram, 2/2005
Knor Jiøí: Poznámky k nové specializaèní náplni urgentní medicíny, 1/2005
Maek Jiøí: III. Kongres pøednemocnièní péèe, 12. 5. 2005 Hradec Králové, 2/2005
Neklapilová Vlasta: Informace o 25. jubilejním kongresu Nìmecké spoleènosti medicína katastrof Kritické infrastruktury
(Berlín 28.  29.5.2005), 3/2005
Ohta Muneo: Zdravotnická záchranná sluby v Japonsku, 4/2005
Paukertová Jarmila: Exkurze studentù záchranáøù na ZZS ve Vídni, 2/2005
Poèta Jaroslav: Recenze: Jiøí Pokorný et al.  Urgentní medicína, 3/2005
Pokorný Jiøí: Urgentní pøíjem americké armády v Landstuhl  Jiøí Pokorný, 3/2005
Pokorný Jiøí: Skotská zdravotnická záchranná a dopravní sluba, 4/2005
eblová J.: Kongres EuSEM, 10.  13. 2. 2005, Leuven, Belgie, 1/2005
eblová J., Knor J.: Mimoøádný interní semináø Metodika neodkladné resuscitace pro lektory katedry UM a MK, 1/2005
eblová Jana: Rallye Rejvíz 2005, 2/2005
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