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Ú V O D N Í

S L O V O

Ve studentské ročene, tedy v jakémsi hromadném ročníkovém památníčku z jedné zahraniční školy, jsem objevila větu, která mě zaujala a kterou si od té doby jako mantru opakuji: „Politicians can´t destroy your family life“. Překlad „Politici nemohou zničit trvůj rodinný
(potažmo soukromý) život“ mi přijde oproti znělosti originálu uhlazený, „destroy“ v sobě i zvukově obsahuje onu agresi destrukce.
Pořád jsem se k té větě musela v myšlenkách vracet, protože její naprosto jednoduché
sdělení mi přišlo v českých zemích jako zjevení. Oni nám totiž politici opravdu nemohou zasahovat do soukromí, do prožívání našich všedních dnů – to jen my sami je tam nemoudře pouštíme, zbytečně se nad nimi rozčilujeme a diskutujeme, co by měli nebo neměli (a oni se tím
stejně neřídí). Jediné co mohou, je ztrpčovat nám život praktickými dopady svých rozhodnutí, což sice intenzivně činí, ale na nás je, jak se s tím vyrovnáme a kolik úsilí tomu věnujeme.
Kdyby nic jiného, při dalších volbách se můžeme pokusit je pomocí svého hlasu poslat do politických věčných loviš2. Případně může každý vyjádřit svůj názor nejrůznějšími formami,úředními postupy počínaje, demonstracemi konče, ale to už znamená o trochu více námahy.
Kdysi jsem jednomu kolegovi z Belgie rozhořčeně sdělovala, že „naši politici jsou opravdu
hrozní“ – bylo to již v době opadaných sametových iluzí, první generace roztomilých, zcela
neprofesionálních a nepraktických politiků sed bu5 vrtáila k tomu, co umí, nebo se ke škodě
svého morálního kreditu zprofesionalizovala a politické vtipy opět vstaly z polistopadového
popela. Kolega se na mě udiveně podíval, konverzačně odpověděl „To ti naši také, to je normální“, a pokračoval v diskuzi o zajímavějších záležitostech. Tehdy to byl pro mě první „mezikulturní“ střet. Nikde jinde snad nejsou politické komentáře průvodním jevem rodinných obědů a debat ve volném čase, který se dá trávit mnohem zábavněji. Dříve jsem denně kupovala noviny a sledovala zpravodajství, pokud možno prostřednictvím více médií, abych byla
informovaná o dění – díky tomu jsem byla informovaná o nepodstatném balastu a zabralo
mi to spoustu času. Když jsem s tím „sebeinformováním“ přestala, zjistila jsem, kolik volných
minut, nebo spíše hodin navíc jsem získala. Kromě toho jsem si ověřila, že podstatné informace ke mně vždy nějakým způsobem doputují.
Po volbách si onu v úvodu zmíněnou větu připomínám ještě mnohem častěji. Letos lidé
vyslovili politikům značně nesplnitelné zadání: „Laskavě se koukejte domluvit“, a to je to, co
se naši představitelé zatím ještě nenaučili. Úspěšně už běží další měsíc od voleb, máme vládu, která by neměla vládnout, máme parlament, který ještě nemůže vládnout, v zástupu
stojí další vláda, připravená, ale nepřipuštěná k vládnutí – a děje se něco podstatného?
Lidé jezdí na dovolenou a zase zpátky, obchody se nezavřely, doprava se zhroutila přesně
jen tak, jak to každý na začátku prázdnin očekával….Nic pro lidský život podstatného se bez
vlády, s vládou nebo navzdory vládě neodehrálo. A tak jsem si začala jen tak potichu říkat
– a nebylo by vlastně lépe, kdyby se ti naši politici jen tak další čtyři roky přetlačovali mezi sebou a nás nechali na pokoji? Vždy2 to bez nich jde nakonec lépe než s nimi.

Za redakci Vám všem hezké léto dle Vašich představ přeje
Jana Šeblová
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Pøipravenost resortu zdravotnictví a systémový pøístup
k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví
Dana Hlaváèková

Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Odbor krizové pøipravenosti

Abstrakt
Èlánek pøedstavuje pokus o nový pøístup ke koncepèní tvorbì zajitìní bezpeènostní politiky prostøednictvím resortu zdravotnictví. Je zde
pøedstaven multidimenzionální pøístup k øeení krizové pøipravenosti v rámci zdravotnického záchranného øetìzce a jeho resortních
i mimoresortních partnerù, struènì jsou shrnuty nìkteré parametry SWOT analýzy a definováno postavení obèana a jeho oèekávání smìrem
ke zdravotnickému systému za mimoøádných událostí.
Abstract
This paper presents a new approach to systematic implementation of the State security policy by the health sector. It includes
a multidimensional view of crisis preparedness in the frame of the chain of survival, its components and partners; some SWOT analysis
parameters are also designed. The paper reflects the citizen´s role and expectations towards the health care bodies in the time of
extraordinary event as well.

V souladu se zadáním z usnesení è. 102 Bezpeènostní rady státu ze dne 13. 12. 2005, kterým se mimo jiné zøizuje meziresortní
pracovní skupina pro zpracování komplexního materiálu k èinnosti zdravotnických zaøízení pøi øeení následkù teroristických
útokù a s úkolem pro ministra zdravotnictví pøedloit na schùzi
Bezpeènostní rady státu v prosinci 2006 Návrh výsledné koncepce krizové pøipravenosti zdravotnictví v Èeské republice1, bylo nezbytné po ustanovení meziresortní pracovní skupiny formulovat odborné a metodické pøístupy k øeení zadaných úkolù.
Odbor krizové pøipravenosti Ministerstva zdravotnictví pøipravil
návrh tìchto pøístupù ke zpracování zadané problematiky, a tento
návrh meziresortní pracovní skupina na svém prvním jednání zaèátkem roku 2006 schválila.
Sdìlení struènì rekapituluje základní dimenze a body zvoleného pøístupu ke zpracování koncepce a zároveò upozoròuje na nutnost moné korekce døíve prosazovaného paradigmatu pro koncept bezpeènosti obèana, resp. bezpeènosti obèana a komunity.
V rámci zpracování výchozích okruhù celého zadání z pohledu resortu zdravotnictví byly zvoleny dvì základní priority
 obèan a jeho oèekávání vùèi zdravotnictví za mimoøádných
událostí,
 zdravotní politika a její monosti (okamité a dlouhodobé)
pøi zajitìní bezpeènostní politiky státu.
Metodou zkoumání výchozích podmínek bylo provedení
SWOT analýzy prostøedí právního, organizaèního a odborného, vèetnì prùøezového parametru financování. Výsledky této
analýzy jsou a nadále budou aplikovány do systému tzv. zdravotnického záchranného øetìzce, je probíhá v èase a jeho
jednotlivé èlánky se podílejí na záchranných a likvidaèních
pracích definovaných v zákonì è.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, pøípadnì v jím urèených provádìcích pøedpisech následovnì:
1. èlánek záchranného øetìzce  místo události  laická první pomoc, vzájemná pomoc a svépomoc. Tato èinnost není
provádìna slokami IZS, není tedy ve smyslu zákona
239/2000 Sb. (dále jen zákon o IZS) povaována za záchranné práce. Tato èinnost je v rámci moderního konceptu
4

bezpeènosti obèana a komunity významnì ovlivnìna tzv. zranitelností a odolností obyvatelstva za mimoøádných událostí. Tyto parametry z pohledu zdravotnictví zatím nejsou zkoumány a vyhodnocovány. Dále je tato èinnost z pohledu zdravotnictví významnì ovlivòována ochotou poskytnout první pomoc a kvalitou této laické první pomoci. Tato problematika je
resortem zdravotnictví postupnì øeena. Mezi úkoly poskytnutí první pomoci vak patøí také pøivolání zdravotnické záchranné sluby prostøednictvím linky 155, resp. 112.
2. èlánek záchranného øetìzce  odborná pøednemocnièní
neodkladná péèe poskytovaná zdravotnickou záchrannou
slubu (dále jen ZZS). ZZS je základní slokou IZS dle zákona o IZS, vztahuje se na ni tedy ustanovení o provádìní
záchranných a likvidaèních prací na místì vzniku mimoøádné události. Problematika souèinnosti ZZS s dalími základními a ostatními slokami IZS a se subjekty poskytujícími
tzv. plánovanou pomoc na vyádání v místì mimoøádné události tvoøí obsáhlý balík zejména resortních i meziresortních
souèinnostních metodik, jejich pøeváná vìtina by se mìla po dopracování stát souèástí Katalogu typových èinností,
jen je spravován prostøednictvím HZS ÈR.
3. èlánek záchranného øetìzce  odborná nemocnièní
neodkladná péèe má z pohledu medicínsko právního, a zcela urèitì z pohledu obèanských práv charakter záchranných
a zejména likvidaèních prací následkù na zdraví po probìhlé mimoøádné události. Z pohledu zákona o IZS tomu vak
tak není, nebo pacient opoutìjící místo události v sanitním
vozidle a smìøující k dalímu neodkladnému oetøení do nemocnice, bez nìho by nebyl zachránìn jeho ivot èi by dolo k více nebo ménì váným následkùm a pokození zdraví, ji nesplòuje podmínku pro poadavek záchranných a likvidaèních prací vázaných na místo události. Nemocnice
poskytující neodkladnou péèi tak nemohou být z pohledu
zákona o IZS urèeny k poskytování záchranných a likvidaèních prací, èím z medicínského, resortního a právního pohledu dochází k ruptuøe, zlomení celého záchranného øetìzce, který je postaven a mìl by být posilován ve jménu oèeURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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kávání a práv postieného obèana, nikoliv s ohledem na
místo, kde byl obèan zranìn nebo pokozen na zdraví.
Do celé osy záchranného øetìzce dále proniká ryze odborná
medicínská problematika reprezentovaná jednotlivými typy
postiení na zdraví. Z pohledu interdisciplinární odbornosti,
je se nazývá medicínou katastrof , se dnes k tìmto postiením
øadí poranìní
 mechanická,
 termická,
 chemická,
 biologická,
 radiaèní,
 psychická.
Zjednoduenì se dá øíci, e teroristické ataky, páchané ve
velké vìtinì pøípadù prostøednictvím nástraného výbuného
systému, v sobì mohou zahrnovat vechny typy výe uvedených postiení. Pøi øeení problematiky krizové pøipravenosti
zdravotnictví na teroristické útoky èi jiné mimoøádné události
je tak nutno vzít v potaz výe uvedené dùsledky na zdraví a celou organizaci záchranného øetìzce pøizpùsobit tak, aby prùchod pacienta záchranným øetìzcem, tedy dostupnost, kontinuita a kvalita péèe pøedevím splòovaly nároèné poadavky na
poskytnutí nezbytné a neodkladné péèe dle poadavkù moderních zásad medicíny katastrof. Vzhledem k faktu, e Ministerstvo
zdravotnictví prostøednictvím svých resortních právních aktù
pøesnì definuje cílová zdravotnická zaøízení pro nìkteré ze
speciálních typù poranìní (závané úrazy, popáleniny, nemoc
z ozáøení, vysoce virulentní nákazy atp.), je nejslabí souèástí
návaznosti nemocnièní neodkladné péèe na neodkladnou péèi
pøednemocnièní právì fáze hromadného urgentního pøíjmu více postiených osob do zdravotnických zaøízení  nemocnic,
které nemají charakter nemocnic fakultních. Tato skuteènost se
zvýrazòuje právì tam, kde neexistuje jednotný centrální pøíjem, jednotný vstup do nemocnice s operaèním øízením a rychlou vazbou na operaèní sály a komplementární a konziliární
sluby. Nemocnice navíc vìtinou nedisponují adekvátnì ustanoveným krizovým útvarem, který plánuje, zabezpeèuje, mo-
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nitoruje a vyhodnocuje pøipravenost zdravotnického zaøízení
k provedení traumatologického plánu, resp. plánu krizové pøipravenosti nemocnice, a to na základì analýzy rizik spádové
oblasti na zdraví zajiované populace.
Limitované kapacity zdravotnického systému nutnì vedou
k hledání moností kompetentních partnerù v tzv. tøetím,
resp. neziskovém èi dobrovolnickém sektoru. Vìtina tìchto
renomovaných organizací a institucí je ochotna a pøipravena
k souèinnosti. Tato spolupráce musí mít vak pøedevím definovány podmínky této souèinnosti, pøedevím na úrovni spoleèných metodik. Významné je také vytvoøení pøíznivých podmínek pro zajitìní úkolù dobrovolníkù ze strany zamìstnavatelù pøedevím v pracovnì právních vztazích, dále oblast financování, vzdìlávání, pojitìní, dostupnosti, svolávání atp.
Celá problematika koncepèního øeení krizové pøipravenosti zdravotnictví pøesahuje rámec i èasové monosti tohoto sdìlení. Jednotlivé kroky pøi vytváøení koncepce budou publikovány na webových stránkách MZ ÈR: www.mzcr.cz pod hlavièkou krizové pøipravenosti. Kromì spolupráce v rámci meziresortní pracovní komise vytvoøené ministrem zdravotnictví
jsou a budou postupné kroky konzultovány s pøedstaviteli krajù, fakultních nemocnic, zdravotnických záchranných slueb,
orgánù ochrany veøejného zdraví, Èeskou lékaøskou komorou
i Èeskou lékaøskou spoleèností J. E. Purkynì. Postupné kroky
jsou a budou slaïovány s poadavky a zkuenostmi Evropské
Unie (zejména projekt HESCULAEP) a NATO (výborem pro
zdravotnictví  JMC) v této oblasti. Ministerstvu zdravotnictví
se tímto v roce 2006 otvírá jedineèná pøíleitost, jak vytvoøit
fundamentální koncepèní materiál pro krizovou pøipravenost
zdravotnictví v ÈR. Celý proces bude provázet stejnì jedineèná míra zodpovìdnosti za kvalitu zpracování tohoto materiálu.
MUDr. Dana Hlaváèková
Ministerstvo zdravotnictví ÈR
Odbor krizové pøipravenosti
Palackého námìstí 4, 128 00 Praha 2
e-mail: dana.hlavackova@mzcr.cz

1
Pøímým podnìtem bylo usnesení vlády è. 1466 ze dne 16. listopadu 2005 k Národnímu akènímu plánu boje proti terorismu (aktualizace pro rok 2005  2007). Národním
akèním plánem boje proti terorismu je uloeno Ministerstvu zdravotnictví zpracovat do konce roku 2006 Koncepci krizové pøipravenosti zdravotnictví, jako nástroje
orgánù veøejné správy k naplnìní základního lidského práva na ochranu zdraví na území ÈR v podmínkách mimoøádných situací a krizových situací.

Projekt øízení kvality pøednemocnièní neodkladné péèe
Územního støediska zdravotnické záchranné sluby
Zlínského kraje
Jiøí Pudil

Územní støedisko zdravotnické záchranné sluby Zlínského kraje

Kvalita zdravotní péèe je spolu s kontrolou veøejných nákladù základním principem reforem zdravotních systémù.
Kontrola kvality poskytované pøednemocnièní neodkladné
péèe musí proto být souèástí øídící práce kadého vedoucího zamìstnance zdravotnických záchranných slueb na
vech stupních øízení. Pro monost systematické vertikální
kontroly vak stále chybí ve vìtinì zdravotnických zaøízeURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

ní potøebné mechanizmy, které by tuto èinnost homogenizovaly a koordinovaly. Cílem této práce je vytvoøit v organizaci takový systém øízení kvality poskytovaných slueb,
který by jednak zajistil, e zdravotní péèe bude poskytována lege artis a na standardní úrovni, ale také systém øízení,
který by v pravidelných cyklech vedl k vyí úrovni kvality
poskytovaných slueb.
5
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Výchozí situace
Úvod

Zajiování kvality poskytované zdravotní péèe je jedním
z hlavních problémù zdravotnictví ve vech vyspìlých zemích.
Problém kvality je tìsnì spjat s otázkami profesionálního rozvoje a vzdìlávání, klinické analýzy a kontroly, se standardy
zdravotní péèe, s klinickými protokoly a s akreditacemi zdravotnických pracovi. Vyhodnocování kvality znamená mìøení
a posuzování odborných technických, interpersonálních a také
ekonomických aspektù zdravotní péèe. Aktivity v této oblasti
øízení jsou v ÈR velmi heterogenní a nejsou koordinovány. Zde
zaostáváme i za nìkterými zemìmi støední Evropy, jako je
napø. Polsko a Maïarsko, kde jsou programy kvality koordinovány státními institucemi.

Definice pojmù

Kvalita zdravotní péèe
Kvalita v souvislosti s poskytováním slueb je obecnì definována jako dosahování, ale také pøesahování oèekávání klienta. Kvalitu zdravotní péèe pak definuje výstinì Donabedian:
Jde o takovou péèi, pøi které lze oèekávat maximální pøínos
pro pacientovo zdraví a kdy získaný prospìch je ve srovnání
s náklady vyí ve vech fázích léèebného procesu
Quality Assurance  zajiování kvality
Jedná se o øídící a kontrolní èinnost, která ve svém koneèném výsledku musí zaruèit, e zdravotní péèe bude poskytována podle dostupných poznatkù souèasné vìdy (tedy lege artis)
a pøinejmením na standardní úrovni. Jde pøedevím o soustavnou kontrolní èinnost vekerých aspektù poskytované zdravotní péèe, ale také faktorù, které mohou mít na poskytovanou
péèi negativní vliv.
Continuous Quality Improvement  stálé zvyovaní kvality
Jde o aplikaci vìdeckých metod do procesu øízení kvality
poskytovaných slueb. CQI má svùj pùvod v Japonsku. V 50. a
60. letech bylo oznaèení Made in Japan spojováno s velmi
nízkou kvalitou zboí, v létech 80. se naopak stalo znaèkou vysoké kvality.
Vlastní proces zahrnuje vekeré aktivity, které je systematicky tøeba vykonat, aby bylo dosaeno vytyèeného cíle,
tj. zvýení kvality zboí nebo slueb. Skládá se z následujících
základních krokù: plánování kvality  kontrola kvality  zlepení kvality.
Audit kvality
Jedná se o promylenou systematickou analýzu rùzných
aspektù poskytované péèe, faktorù, které mohou kvalitu péèe
ovlivnit jak kladnì, tak zápornì, a identifikaci klíèových problémù, na jejich základì pak lze plánovat zmìny vedoucí k vyí kvalitì.
Cyklus kvality
Jde o proces, kdy po identifikaci problémù, sbìru potøebných
dat a informací a provedené dùkladné analýze problému je stanoven cíl, kterého má být dosaeno. Následuje návrh konkrét6
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ních zmìn a krokù, které povedou k cíli, definice kritérií a ukazatelù, které budou bìhem cyklu kvality hodnoceny. Následující
snaha o dalí zvýení kvality pak otevírá nový cyklus.

Koncepce kvality poskytované pøednemocnièní neodkladné péèe
V procesu øízení a zvyování kvality PNP musíme pøedevím analyzovat základní faktory, které mají zásadní vliv na
kvalitu péèe, a jasnì definovat a specifikovat indikátory kvality. Následovat musí sbìr dat indikátorù kvality, jejich pravidelné hodnocení a srovnávání výsledkù.

Základní faktory ovlivòující kvalitu PNP

Úroveò materiálnì-technického zabezpeèení èinnosti
posádek ZZS:
 vybavení krajského operaèního støediska k zajitìní kvalitního operaèního øízení provozu v celé spádové oblasti
 kvalita a standardizace vybavení sanitních vozidel
 kvalita základní pøístrojové techniky, tj. zejména kvalita defibrilátorù, ventilátorù, odsávaèek, vyproovací, fixaèní a manuální transportní techniky.
Zajitìní dokonalého materiálnì-technického vybavení èinnosti záchranáøù je stálý a nikdy nekonèící úkol odpovìdných
pracovníkù. Je tøeba zdùraznit, e zatímco pro bìný provoz je
s výjimkou zastaralého vozového parku organizace v souèasné
dobì slunì vybavena, logistická podpora nutná pro èinnost pøi
mimoøádných událostech je zcela nedostateèná.

Úroveò profesního vzdìlávání zdravotnických pracovníkù
Organizace chápe vzdìlávání svých zamìstnancù jako jednu
ze svých významných priorit, na nì v následujícím období soustøedí znaèné úsilí. Vedení organizace je pøesvìdèeno, e pouze
zamìstnanec s vysokými odbornými znalostmi je schopen plnit
nároèné úkoly organizace. Souèasnì si rovnì uvìdomuje, e
vytváøení prostøedí pro vzdìlávání zamìstnancù a iroká nabídka vzdìlávacích aktivit patøí mezi významné motivátory, pøispívající ke zvýení výkonnosti zamìstnancù a jejich spokojenosti.
Z tìchto dùvodù je dùraz na vzdìlávání zamìstnancù deklarován rovnì v organizaèní struktuøe organizace, v ní byl vyèlenìna pracovní pozice odpovìdná za vzdìlávání. V neblií
dobì bude nezbytné pro realizaci vyí úrovnì vzdìlávání zavést následující opatøení:
a) provést audit úrovnì vzdìlání u vech zdravotnických i nezdravotnických pracovníkù,
b) na základì výsledku auditu zpracovat novou koncepci vzdìlávání, a to tak, aby z ní byla zøejmá strategie zamìstnavatele v této velmi dùleité oblasti, a jejím výsledkem bude
konkrétní kariérní plán pro jednotlivé pracovní pozice,
c) nezbytné bude zavést cyklické ovìøování znalostí a hodnocení pracovních výkonù zamìstnancù,
d) finálnì bude následovat pøíprava individuálních rekvalifikaèních kurzù a spoleèných dokolovacích akcí.
Proces vzdìlávání ve zdravotnictví je proces kontinuální, nikdy nekonèící a proto také proces finanènì nároèný. Z pohleURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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du roèních rozpoètù zdravotnických záchranných slueb vak
bohuel také proces neustále omezovaný

Úroveò spolupráce s ostatními zdravotnickými zaøízeními
Zdravotnická záchranná sluba, která zasahuje pøedevím
u stavù bezprostøedního ohroení ivota pacientù, je jedním ze
segmentu primární péèe a základním èlánkem tzv. øetìzce pøeití pacientù ohroených na ivotì. Aby v kvalitì péèe o nemocné zùstala zachována kontinuita, která je nezbytná pro koneènou celkovou kvalitu péèe o pacienta, je tøeba garantovat
dokonalou návaznost a úzkou spolupráci jednotlivých subjektù, které zdravotní péèi poskytují. Úroveò spolupráce ZZS
s ostatními poskytovateli zdravotní péèe je následující.
Zdravotnická zaøízení primární péèe
Jako bezproblémovou lze charakterizovat spolupráci s praktickými lékaøi pro dìti a dorost a s odbornými lékaøi primární péèe.
Jinak je tomu u nìkterých praktických lékaøù pro dospìlé. Uvedu
pøíklad z okresu Zlín. ZZS naeho okresu má roènì v prùmìru
6 500 primárních výjezdù. Z tohoto poètu kadoroènì zhruba
1200  1500 pacientù zùstává po oetøení personálem ZZS doma.
To v podstatì znamená, e se v tìchto pøípadech jedná více
ménì o neindikované výjezdy. Pøíèin tohoto jevu je nìkolik.
Zèásti jde o opatrnost pracovnic operaèního støediska v hodnocení potíí volajících, èást pøípadù jde na vrub skuteènosti, e
volající nebo jejich blízcí nejsou schopni zcela jasnì popsat
zdravotní potíe. Znaènou èást tìchto neindikovaných výjezdù
je vak mono pøièíst nekvalitnì zajitìné primární péèi.
Nìkteøí praktiètí lékaøi ordinují jen v dopoledních hodinách,
pojem návtìvní sluba neznají, v dobì dovolených a pracovní neschopnosti nemají zajitìný zástup. Praktický lékaø
vak musí být garantem kontinuální péèe o své registrované
pojitìnce v systému  tj. prací ve vhodnì rozloených ordinaèních hodinách, návtìvní slubou, vhodným zajitìním doby mezi koncem ordinaèních hodin a zaèátkem sluby LSPP.
Rovnì pojem domácí péèe  Home Care je mnoha praktickým lékaøùm neznámý navzdory tomu, e je definován v zákonì è. 48/1997 Sb. o veøejném zdravotním pojitìní. Veøejnosti je vak neustále proklamováno, e domácí péèe v ÈR je
od r.1990 nedílnou souèástí moderního systému integrované
primární péèe. V souèasné dobì je proto zcela bìné, e domácí péèi èásteènì supluje ZZS nebo LSPP. Naprosto bìnì
jezdíme k výmìnám moèových cévek nebo k aplikacím analgetik u chronických algických stavù. Odstranìní nedostatkù
v systému primární péèe je jednou ze základních podmínek
zkvalitnìní a efektivního zajitìní provozu PNP.
Lùková zdravotnická zaøízení
Dominantní postavení mezi lùkovými zaøízeními kraje má
Baova krajská nemocnice Zlín. Úzká spolupráce a koordinace èinnosti mezi krajskou záchrannou slubou a BKNZ je nezbytná. Z pohledu zajitìní potøeb urgentní medicíny mají regionální význam zejména následující oddìlení:
a) Traumatologické centrum pro dospìlé BKNZ
Doposud chybí oddìlení neurochirurgie a maxilofaciální
chirurgie. Neøeeným problémem zùstává organizace pøíjmu pacienta na toto oddìlení.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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Postrádáme zabezpeèení pøímé komunikace mezi vedoucím
lékaøem slouícího traumatýmu a lékaøem ZZS v sanitním
vozidle.
b) Urgentní pøíjem BKNZ
Funkèní urgentní pøíjem, který slouí k optimalizaci plynulého pøechodu z pøednemocnièní péèe do nemocnièní neodkladné péèe je dalí nedoøeený problém krajské nemocnice,
který komplikuje návaznost záchranného øetìzce nejen v bìném provozu, ale zejména za mimoøádných událostí.
Inspirací k øeení problému by mohla být Fakultní nemocnice v Olomouci, kde bylo v lednu roku 2005 uvedeno do provozu oddìlení urgentního pøíjmu. Toto oddìlení má tøi úseky, vysokoprahový pøíjem (Emergency), nízkoprahový pøíjem (ambulance) a halu s expektaèními lùky. Souèástí oddìlení je také støení heliport.
c) Pracovitì invazívní a intervenèní kardiologie interní
kliniky IPVZ BKNZ
Spolupráce ZZS s tzv. kardiocentrem je velmi dobrá a díky
zavedení moderního pøenosu dat z vozidel záchranné sluby
na nový terminál tohoto centra se úroveò spolupráce významnì zvýila.
Vzhledem k neustále rostoucímu zájmu sousedních okresù
o sluby zlínského kardiocentra je tøeba pamatovat na dostateènou lùkovou kapacitu tohoto oddìlení. Vyhneme se
tak z dùvodù nedostatku lùek zbyteènì nákladným a riskantním pøevozùm pacientù po PTCA výkonu vozidly ZZS
do vzdálených kardiocenter nemocnic sousedních krajù.
d) Neurologická JIP BKNZ
Uvítali bychom, aby v rámci bohatého fondu JIP lùek
BKNZ byli vichni pacienti s diagnózou mozkové pøíhody
cévní pøijímáni výhradnì na jednom pracoviti. Souèasná
praxe je taková, e nemocní jsou v BKNZ pøijímání na tøech
místech: neurologické JIP, interní klinice IPVZ a pøíjmu
ARO. Dále bude nezbytné stanovit kritéria pro pøíjem nemocných s MPC z ostatních okresù kraje na toto pracovitì.
e) Neonatologické centrum BKNZ
Spolupráce záchranné sluby s neonatologickým centrem je
výborná. Po technické stránce je záchranná sluba na transport novorozencù vybavená dostateènì.
f) Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení BKNZ
Spolupráce s ARO je na dobré úrovni. V rámci tohoto oddìlení vak musí být vyèlenìna lùka urèená pro dìtskou resuscitaci, zejména pro dlouhodobou umìlou plicní ventilaci.
Je tøeba zdùraznit, e transporty dìtí v kritickém stavu jsou
riskantní a kladou na oetøující personál, pøedevím lékaøe,
mimoøádné nároky.
g) Centra pro léèbu bolesti
Léèba pacientù s chronickou a neztiitelnou bolestí je v naem regionu nedostateèná. Výsledkem nedostateèné péèe
pak èasto bývá vypìstování závislosti nemocných na opiátových analgeticích. Péèe o tyto nemocné je pak pøenáena
na sluby LSPP. Tento stav je z etických a ekonomických
dùvodù neúnosný. Je proto tøeba zabezpeèit rozvoj standardù kvality péèe o nemocné trpící chronickou bolestí.
Paliativní (bolest èi dalí formy utrpení odstraòující a mírnící) medicína je integrální souèástí lékaøské péèe i výkonù
ostatních typù profesních pracovníkù (oetøovatelé, psycho7
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logové, sociální pracovníci). V této oblasti medicíny jsou
svým pacientùm hodnì dluní také lékaøi primární péèe.
h) Návaznost pøednemocnièní a nemocnièní péèe pøi hromadném postiení zdraví
Pøimìøený a samozøejmì s pøihlédnutím ke katastrofické situaci adekvátnì kvalitní zpùsob poskytnutí zdravotní péèe
musí být postieným zajitìn také pøi likvidaci zdravotnických následkù mimoøádných událostí. Hromadné postiení
zdraví v dùsledku mimoøádné události je situace, o které se
hodnì mluví, které se mnozí obávají a její skuteèný výskyt
vìtinou odhalí, e bylo moné v pøípravì udìlat mnohem
víc. A na málo výjimek nemají nemocnice zøízena kontaktní místa (horkou linku) pro hláení mimoøádné události,
nemají pøíjmová místa (tj prostor pro tøídìní a hromadný
pøíjem postiených), traumatologické plány jsou vìtinou
jen na papíøe. Je proto nezbytné v co nejkratí dobì a závaznì (zøizovatel) aktivnì zapojit do pøípravy na mimoøádné události také lùková zdravotnická zaøízení. Kadé zaøízení musí mít zajitìno jeden kontaktní bod (horkou linku)
s obsluhou perfektnì obeznámenou s postupem aktivace traumatologického plánu svého zaøízení. V kadém zaøízení
musí být urèeno místo pro tøídìní a pøíjem velkého poètu
pacientù. Vichni zamìstnanci musí být dobøe obeznámeni
se svými konkrétními úkoly pøi vyhláení traumatologického plánu. Svou souèinnost by mìli minimálnì jednou roènì
ovìøit cvièením.

Úroveò organizaèní kultury a sociálního prostøední
organizace
Vzhledem k tomu, e spokojenost zamìstnancù s prací
a pracovními podmínkami je dùleitým motivaèním faktorem,
praktikujeme a i nadále budeme praktikovat pravidelné dotazníkové akce pro zamìstnance. Na základì jejich vyhodnocení
pak zjiovat míru spokojenosti s jejich vlastní prací, pracovním prostøedím, pracovními pomùckami, úrovní vzdìlávání
a interpersonálními vztahy na pracovitích. Na základì tìchto
etøení budeme realizovat opatøení, která by maximálnì sníila nebo odstranila nespokojenost zamìstnancù a vedla ke zvýení motivace, zlepení pracovního výkonu, k vyí míøe spokojenosti s prací a tím pøedcházela syndromu vyhoøení.
Ke zlepení komunikace a zajitìní podávání nezkreslených
informací na vzdálená pracovitì v celém kraji jsme zaèali ètvrtletnì vydávat vnitroorganizaèní periodikum. Prostøednictvím
periodika pravidelnì informujeme vechny zamìstnance o odborné èinnosti, kolících akcích, hospodáøských výsledcích
ÚS ZZS ZK, dùleitých legislativních zmìnách, kulturních
a spoleèenských akcích poøádaných naí organizací.
Dùleitým pøedpokladem stability a dobrého fungování organizace je také to, jak dokáe vyuívat vzdìlání a èas svých
zamìstnancù, jak je dokáe motivovat, a to nejen po stránce finanèní, ale i vytvoøením optimálních pracovních a sociálních
podmínek, v nich práci vykonávají. K poskytování sociálních
výhod vyuívá ÚS ZZS ZK finanèních prostøedkù fondu kulturních a sociálních potøeb, který je ze zákona povinno tvoøit.
Èást prostøedkù FKSP se pouívá na pøíspìvky zamìstnancùm
na závodní stravování, dalími významnými polokami jsou
pøíspìvky z fondu na rekreace, zájezdy, kulturní a tìlovýchov8
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né akce, které ÚS ZZS ZK spoluorganizuje, na rehabilitace zamìstnancù a nadstandardní vybavení jejich pracovi. Pøi pracovních a ivotních výroèích zamìstnancù poskytuje ÚS ZZS
ZK z tohoto fondu dary. V mimoøádných pøípadech, pøi øeení
sloitých sociálních situací, mùe poskytnout i sociální výpomoc nebo bezúroènou pùjèku.
V loòském roce byla dokonèena rekonstrukce objektu ve
Vizovicích Chrastìovì, kterou jsme financovali jednak z provozních prostøedkù, jednak z prostøedkù FKSP. Objekt bude
slouit k poøádání krajských semináøù i jiných vzdìlávacích
akcí. Zde budou mít také vichni zamìstnanci ÚS ZZS ZK
monost kulturního, spoleèenského a sportovního vyití.

Úroveò styku s pacienty a s veøejností
Na cestì ze zlepováním kvality poskytované péèe je ultimativním kritériem respektování potøeb pacientù. Mìøítko spokojenosti pacienta tedy rozhodnì patøí do hodnocení kvality poskytované péèe. Z pohledu pacienta není dùleitý jen vlastní výsledek péèe, ale i zpùsob, jakým byla péèe poskytnuta, jak rychle byla dostupná a jaký byl postoj a chování zdravotníkù pøi poskytované péèi. Jedním z nástrojù tohoto etøení jsou dotazníkové akce pacientù, které v naí organizaci pravidelnì probíhají. Dùleitý je rovnì kontakt organizace s irokou veøejností.
Vytváøení a praktikování vztahù s veøejností lze charakterizovat nìkolika klíèovými slovy. Je to povìst, dùvìryhodnost,
dùvìra, soulad a dosaení vzájemného porozumìní pomocí
pravdivých a úplných informací. Je dùleité rozliovat mezi
vztahy s veøejností, jejich pøítomnost najdeme vude, a profesionální prací s veøejností. V druhém pøípadì jde o práci zámìrnou, plánovanou a nepøetritou, vztahující se k cílùm a strategii organizace, v jejím zájmu je provádìna. Základní pravidla praktikování vztahu s veøejností by mìli zvládat vichni vedoucí pracovníci. Veøejnost, která musí být pøedmìtem jejich
zájmu, je veøejnost vnitøní (kmenoví zamìstnanci i externisté)
a daleko rozmanitìjí veøejnost vnìjí (z pohledu naí organizace iroká laická  nezdravotnická veøejnost). Zájem veøejnosti o ve, co souvisí se zdravím, nemocí a systémem zdravotního zabezpeèení, neustále roste. Hlavním úkolem zdravotnického zaøízení ve vztahu k veøejnosti je nejen poskytování
informací a rad ohlednì zdraví a nemoci, ale také získání a udrení si dùvìry veøejnosti ve sluby, které zaøízení poskytuje.
Harmonie a spolupráce s veøejností vyadují plánované programy na zlepení efektivnosti a vzájemného porozumìní.
Rovnì dobrá vnitøní komunikace zdravotnického zaøízení je
zde stejnì dùleitá jako v kadé jiné instituci.
Kromì kadodenního osobního a bezprostøedního kontaktu
s veøejností, který je dán charakterem èinnosti naí organizace,
vyuívá záchranná sluba také spolupráce s masmédii, která
mají zásadní podíl na informovanosti spoleènosti a ovlivòování veøejného mínìní. Prostøednictvím nástrojù public relations
se ÚS ZZS ZK snaí upevòovat image spolehlivého a dùvìryhodného zdravotnického zaøízení. V souvislosti s optimalizací
organizaèní struktury byl obsazen post tiskového mluvèího
ÚS ZZS ZK a pøipraven plán jeho rekvalifikace. Mluvèí
ÚS ZZS ZK bude zodpovìdný za vnìjí komunikaci s medii
a veøejností. Koncepèní zámìr pùsobení mluvèího je aktivní
zpracování témat souvisejících se záchrannou slubou za úèeURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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lem zvýení povìdomí veøejnosti o ZZS a problematice první pomoci.
Efektivním nástrojem pro styk s veøejností jsou také webové stránky organizace. Posláním tìchto stránek je mimo jiné
pravidelné zveøejòování aktualit o èinnosti a slubách poskytovaných organizací a vemi jejími slokami. Obèané Zlínského kraje zde naleznou Prùvodce zdravotnickými slubami
v oblasti zajitìní pøednemocnièní neodkladné péèe pro
Zlínský kraj. V okénku Napite nám jsme pøipraveni odpovídat na konkrétní dotazy týkající se poskytování PNP.
ivì diskutovaným problémem nejen odborníky, ale i irokou veøejností je otázka zveøejòování informací o kvalitì zdravotnického zaøízení. Kvalita pracovitì je odrazem opravdové
kvality léèby, viditelnosti, prestie, tradice, progresivity mylenek a postupù. Svou roli samozøejmì hraje pøístrojové vybavení, erudice a také chování vekerého personálu. Redukovat
tohle vechno do podoby konkrétních èísel není zcela moné.
Na druhou stranu obèan má právo na kvalitní zdravotní péèi
a pochopitelnì chce vìdìt, zda mu ji konkrétní zdravotnické
zaøízení poskytne. Zveøejòování uiteèných informací se proto
nebráníme a prostøednictvím webových stránek Internetu budeme obèany informovat napø. o:
 poètu volání na linku 155 v prùbìhu roku,
 poètu výjezdù ZZS v jednotlivých mìsících,
 prùmìrných èasech aktivace výjezdových skupin ZZS,
 poètech dojezdù delích ne 15 minut,
 skladbì naich pacientù podle diagnóz,
 poètu oetøených podnapilých osob,
 procentu úspìnosti kardiopulmonálních resuscitací v terénu,
 poètu pøijatých podìkování od pacientù,
 poètu pøijatých stíností.

Indikátory kvality v poskytování PNP

Jak ji bylo uvedeno v kapitole 2.2., proces Continuous
Quality Improvement se skládá z plánování kvality  kontroly
kvality  zlepení kvality. Pro jeho efektivní øízení je nezbytná
zpìtná vazba, tedy informace o výsledcích procesù, aby úèinnou korekcí mohlo dojít k jejich zlepení. Je proto nezbytné
definovat kritéria pro sledování výsledkù procesu stálého zvyování kvality, tzn. indikátory kvality PNP. Definice indikátorù kvality, sbìru dat, jejich následné analýzy musí být v budoucnu zpracovány jednotnì, aby výsledky mohly být porovnávány v celostátním mìøítku. Nae organizace má v souèasné
dobì definovány následující indikátory kvality PNP, jejich
sledování postupnì zavádí do praxe:

Indikátory kvality práce sester operaèního støediska:
 interval potøebný k vyhodnocení tísòové výzvy a rozhodnutí
o vyslání vhodného výjezdového týmu,
 obecná a odborná komunikaèní úroveò vedení hovoru s klientem,
 kvalita potøebných odborných rad sdìlovaných volajícímu,
 kvalita vedení tzv. resuscitace po telefonu,
 kvalita komunikace a sdìlování informací s výjezdovým týmem,
 kvalita komunikace s cílovým zdravotnickým zaøízením pacienta.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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Indikátory kvality práce výjezdových skupin ZZS
a) Kvalita vedení pøedepsané zdravotnické dokumentace:
 èitelnost,
 komplexnost vyplòování kolonek dokumentace,
 obsahová a vìcná správnost vedení dokumentace.
b) Èasové intervaly:
 vechny výjezdy: èas hláení  dojezd na místo zásahu,
 bolesti srdeèního pùvodu: èas hláení  zaèátek oetøení,
 srdeèní infarkt: zaèátek oetøení  pøedání pacienta ve
spádovém kardiocentru,
 mozková pøíhoda cévní: zaèátek oetøení  pøedání pacienta ve spádovém iktovém centru,
 polytrauma: zaèátek oetøení  pøedání pacienta ve spádovém traumacentru,
 závané poranìní páteøe a míchy: zaèátek oetøení
 pøedání pacienta na spinální jednotku,
 závané popáleninové trauma: zaèátek oetøení  pøedání pacienta na popáleninové centrum.
c) Kardiopulmonální resuscitace:
 èas hláení zástavy obìhu  èas zahájení KPR,
 èas hláení zástavy obìhu  první defibrilaèní výboj,
 úspìnost KPR vyjádøena v %.
Vzhledem k narùstajícímu poètu výjezdù posádek RZP
bude nutné definovat a sledovat dalí indikátory kvality
PNP, napø.:
 úspìnost zajitìní ilního pøístupu,
 úspìnost zajitìní dýchacích cest intubací apod.
V rámci nové organizaèní struktury bylo do úseku PNP zaèlenìno oddìlení øízení kvality pøednemocnièní neodkladné
péèe. Vedoucí lékaøi vech støedisek ZZS jsou povinni pravidelnì sledovat a vyhodnocovat indikátory kvality a o výsledcích podávat písemnou zprávu námìstkovi pro LP. Ten provádí 2x roènì analýzu výsledkù a po konzultaci s vedoucími lékaøi navrhne opatøení vedoucí k nastavení vyí kvality poskytované zdravotní péèe. Sledování kvality PNP na jednotlivých
výjezdových stanovitích bude slouit hodnocení pracovních
výsledkù a bude jedním z mìøítek pøiznání podílu z výe finanèních prostøedkù urèených na odmìny zamìstnancù.

Nástroje k øízení procesu kvality
zdravotní péèe
Quality Assurance  zajiování kvality

Jde o øídící a kontrolní èinnost, která musí zaruèit, e zdravotní péèe bude poskytována podle souèasnì dostupných poznatkù lékaøské vìdy pøinejmením na standardní úrovni. Za
zajitìní kvality odpovídá øediteli organizace námìstek pro LP,
který provádí zejména:
 rutinní a pravidelné kontroly vedení vekeré pøedepsané
zdravotnické dokumentace,
 pravidelnou kontrolu rozumného procenta výjezdù za kadý pøedchozí mìsíc a soustøeïuje pozornost pøedevím na
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tzv. kritické výjezdy (závaná poranìní, resuscitace, ivot
ohroující stavy u dìtí apod.),
 kontinuální screening problémù, které mohou uniknout pozornosti pøi bìné kontrolní èinnosti,
 definuje, ke sledování zadává a finálnì zpracovává specifické indikátory kvality poskytované péèe,
 na základì zjitìných nedostatkù a jejich analýzy písemnì
zpracovává výsledky kontrolní èinnosti a pøedkládá návrhy
na opatøení,
 vytváøí individuální a skupinové plány dokolování a plány
dlouhodobých rekvalifikaèních kurzù,
 v souvislosti s øízením kvality péèe námìstek pro LP spolupracuje se zástupci vedení lùkových zaøízení správního celku za úèelem vèasné indentifikace problémù vzniklých
v souvislosti s návaznosti pøednemocnièní a nemocnièní neodkladné péèe.

Continuous Quality Improvement
 stálé zvyování kvality

Jde o soustavnou týmovou práci celého top-managementu
organizace, která se opakuje v pravidelných cyklech. Obecnì
se jedná o souhrn vekerých aktivit, které jsou nezbytné k zlepení vekeré èinnosti organizace a slueb, které poskytuje. Jde
pøedevím o plánování, kontrolu a zlepení kvality. Prioritním
cílem vdy musí být úsilí, aby výjezdové týmy poskytovaly
nejvyí moný stupeò kvality PNP a organizaèní systém jako
celek musí toto úsilí bezpodmíneènì maximálnì podporovat.
Kdykoliv se úroveò poskytovaných slueb dostane pod oèekávaný standard, je tøeba problém okamitì identifikovat, zavést
opatøení ke zlepení a úèinnost zavedených opatøení objektivnì hodnotit.
Námìstek pro LP, který je odpovìdný øediteli za vekeré
aspekty poskytované zdravotní péèe, má v tomto procesu dominantní roli. Pøedevím musí chránit zájmy klienta  pacienta
a musí být garantem toho, e tyto zájmy zùstanou za vech
okolností absolutní prioritou.

Standardy a protokoly pro poskytování PNP

Uplatòování standardù, tedy standardizace je mimo jiné metodou, jak bezpeèným zpùsobem zúit variaèní íøi moných
øeení v rámci doporuèeného postupu, tak, aby byly vylouèeny
ty èásti postupu, které jsou buï neúmìrnì nákladné nebo naopak nezaruèují poadovanou kvalitu. Pojem standard pak znamená urèitou pøesnì popsanou kvantitativní úroveò kritéria péèe, je je v daném okamiku èi dobì povaována za výraz dobré kvality péèe.
Standardy a doporuèené postupy jsou systematicky vytváøená klinická doporuèení na pomoc lékaøùm v rozhodování
o správné lékaøské péèi za specifických klinických okolností.
Anglický termín gudeline lépe vystihuje skuteènost, e se
jedná o konsensuálnì vytvoøený a vìdeckými dùkazy podloený, proveditelný a dostateènì popsaný návod pro hodnocení
a øeení urèitých stavù v klinické praxi. Standard odráí souèasný stav vìdìní a popisuje optimální postup, a to jak z hlediska efektivity vyuití zdrojù, tak i z pohledu pacienta. Standardy mohou na nìkteré lékaøe pùsobit jako nástroj omezová10
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ní profesionální svobody. I pøes existenci standardù zùstává ale
dosti prostoru pro uplatòování ars medici. Smyslem standardù je nápomoci klinickému rozhodování a povýit celkovou úroveò poskytované zdravotní péèe. Standardy by se ale nemìly
nikdy stát nástrojem represe. Stejnì jako osvìdèený Continuous Quality Improvement je i tvorba a pouívání standardù
odrazem dobrovolné snahy po stálém zvyování kvality.
V naí organizaci máme na vech výjezdových stanovitích
pro zdravotnické pracovníky k dispozici doporuèené postupy,
metodická doporuèení a pokyny Spoleènosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof, také doporuèené postupy Èeské kardiologické a neurologické spoleènosti. Tyto materiály neustále aktualizujeme a distribuujeme tak, aby vichni nai zamìstnanci
a také externí spolupracovníci mìli monost se s nimi seznámit.
Názor na tzv. Protokoly, co jsou závazné pokyny vyetøovacích a léèebných postupù pro støední zdravotnické pracovníky (napø. v USA pro paramediky), je u naich odborníkù na
urgentní medicínu nejednotný a podobnì jako vymezení kompetencí zdravotnických záchranáøù èasto kontroverzní.
Skuteènost, e výjezdù posádek RZP, tj. posádek bez lékaøe,
neustále pøibývá, vyaduje urychlené legislativní øeení i tohoto problému. Vodítkem pro pøípravu kvalitních protokolù mohou být napø. Protokoly pro PNP, autor Bryan E. Bledsoe, M.D.,
FACEP, v pøekladu MUDr. Ondøeje Fraòka.
V naí organizaci se v souèasné dobì øídíme platnými závaznými pokyny, které vymezují odborné kompetence zdravotnických záchranáøù. Pøi plánech pravidelného dokolování støedních zdravotnických pracovníkù na støedisku ZZS Zlín se pak pøi
výuce jednotlivých odborných témat snaíme pøiblíit postupùm, které jsou uvedeny ve výe zmínìných protokolech PNP.

Závìr
Trvalým cílem organizace je neustálé zlepování. Organizace se zavedeným systémem øízení kvality poskytované zdravotní péèe se chová jako dobøe organizovaný a bezpeèný celek,
který:
 vystupuje pøed pacienty i veøejností s jasným pøehledem
o rozsahu své èinnosti, zpùsobilosti a moností, které mùe
bez rizika nabídnout,
 jedná na základì dobøe propracovaných smluv a záruk, které
chrání pacienta i jeho vlastní pracovníky,
 minimalizuje monosti nepøedvídatelného chování organizace jako celku i jejích jednotlivých pracovníkù,
 standardizuje komunikaci a pozitivnì pùsobí jak na vnitropodnikovou kulturu, tak na veøejnost,
 dùslednì vyaduje zvyování kvalifikace jak managementu,
tak vech svých zamìstnancù.
Seznam zkratek
ARO  anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení
BKNZ  Baova krajská nemocnice Zlín
ÈR  Èeská republika
EMS  Emergency Medical Systems
FKSP  fond kulturních a sociálních potøeb
IPVZ  Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví
JIP  jednotka intenzívní péèe
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KPR  kardiopulmonální resuscitace
LP  léèebná péèe
LSPP  lékaøská sluba první pomoci
MPC  mozková pøíhoda cévní
PNP  pøednemocnièní neodkladná péèe
PTCA  perkutánní angioplastika vìnèitých cév
RZP  rychlá zdravotnická pomoc (dva záchranáøi bez lékaøe)
USA  United States of America (Spojené státy americké)
ÚSZZSZK  Územní støedisko zdravotnické záchranné sluby
Zlínského kraje
ZZS  zdravotnická záchranná sluba
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Návtìva Záchranné sluby Montreál
Renata Hokovská
Renata Hokovská

V èervnu 2005 jsme s MUDr. Milanou Pokornou mìly monost navtívit Zdravotnickou záchrannou slubu mìsta
Montreál (http://www.urgences-sante.qc.ca/), které ji také zøizuje. Montreál se nachází na nìkolika ostrovech na øece St.
Lawrens a má 1,8 milionu obyvatel.
Na záchranné slubì je v denních smìnách od 6:30, 7:00, .. ,
9:30, 10:00 vdy 70 sanitních vozù a v noèních zhruba 55 vozù (záleí o který den se jedná  o víkendu je ménì) smìny
jsou osmi, devíti a dvanáctihodinové a opakují se v cyklech.
Posádky ZZS Montreál tvoøí vdy dva paramedici (s 945 hodinovým kurzem, trvajícím jeden rok). Paramedici mají dle
zkueností, respektive podle poètu let monost získat stupnì
dle kterých se jim zvyuje váenost a plat., nikoliv ale pravomoci pøi výjezdu. Tøetí stupeò je nejvyí a se tøetím stupnìm
pak napøíklad mohou kolit ostatní èi se stát supervizorem.
Posádku na LZS tvoøí paramedici s 1300 hodinovým kurzem.
Vichni paramedici musí jednou za ètvrt roku absolvovat pøezkouení znalostí a dovedností.
Vechny sanitní vozy jsou identické se shodným vybavením a zakupovány vdy najednou. V souèasné dobì mají vozy
4 roky staré a poèítají, e po esti letech zakoupí nové a staré
vyøadí. Vekerý nákup hradí mìsto. Pojiovna hradí pouze
zdravotnické výkony.
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Sanitní vozy jsou pomìrnì nízké, uvnitø se dospìlý èlovìk
nepostaví. Jako praktické hodnotím, e z ambulantní èásti vozu
je mono vnitøkem projít do pøední èásti. Také je velmi praktický dvojí pøístup k mobilním kufrùm, a to zevnitø i z venku.
Záchranná sluba má celkem tøi velká stanovitì s ohromnými garáemi pro 20 vozù.
V garáích je personál, který se stará o technický stav vozu,
o èistotu a o vybavení zdravotnickým materiálem. Posádky si
jen kadé ráno vyzvednou jeden z vozù a veèer po slubì odevzdají a personál na stanoviti se postará o umytí, doplnìní materiálu a technickou kontrolu. Jeliko jsou za vybavení vozù
zodpovìdní jiní pracovníci ne posádky, mají velmi propracovaný systém kontroly. Dále mají osobní vozy pro supervizora,
jeho pracovní náplò zhruba odpovídá naemu inspektorovi
provozu.
Dalí zajímavý vùz je speciální sanitní vozidlo pro osoby
s nadváhou. Nosítka a vekeré vybavení vozu je vìtího rozmìru ne standardní. Pro naloení nosítek do vozu je poíván
naviják. Pro pøípad hromadného netìstí mají speciálnì upravený vùz s mobilním dispeèinkem a pøívìsem se zdravotnickým vybavením a léky (na kadém stanoviti mají po jednom
 tedy 3x).
Vekeré pøevozy, i ty jen nejsou vyhodnoceny jako urgentní a v naich podmínkách by byli urèeny pro DRNR jsou
uskuteèòovány tými vozy a posádkami, ale pracovníci na
ZOS jim pøidìlí nií prioritu a takový pacient pak èeká na
pøevoz i dvì a tøi hodiny. Ve mìstì Montreál nejsou ádní
soukromí pøepravci. V minulosti tomu tak bylo, ale zhruba
pøed osmi lety mìsto vekerou zdravotnickou dopravu sjednotilo pod jednu organizaci. V této dobì také jetì byli léka11
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øi èleny výjezdní posádky, ale z toho se poté po vzoru
Spojených státù upustilo z finanèních dùvodù. Nutno podotknout, e Montreál a celý stát Quebec je pod znaèným francouzským respektive evropským vlivem, a proto je zde ve
ponìkud jinak ne ve zbytku Kanady.
Tísòová linka má v celé Kanadì (stejnì jako v USA) jednotné èíslo 911, jeho provoz primárnì zajiuje policie. Pracovníci tohoto dispeèinku poté dle potøeby pøepojí volajícího
na hasièské operaèní støedisko èi na operaèní støedisko ZZS.
Operaèní støedisko ZZS Montreál je rozdìlen na dvì èásti
jen jedna pøijímá hovory (dle pøesných protokolù) a druhá ko-



Z K U  E N O S T I

munikuje a vodí vozy. Celkovì je zde 10 pracovi pro pøíjem hovorù a 5 pracovi pro komunikaci s posádkami.
Posádky se mezi výjezdy nevrací na stanovitì, ale celou slubu tráví ve voze. Operátorka vdy pak pomocí GPS vyhledá
posádku nejblií k místu tísòové výzvy a zadá jí výjezd. Komunikace mezi vozy a ZOS probíhá pomocí jednosmìrného
pagingového systému. Posádky obdrí adresu a obsah tísòové
výzvy na monitor umístìných ve vozech, kde se jim souèasnì
zobrazí v mapì cíl a aktuální pozice. Dále posádky mohou se
ZOS komunikovat pomocí radiové sítì èi mobilních telefonù
 tyto dva poslední prostøedky se vak vyuívají zøídka.
ZZS Montreál má v letních mìsících také paramediky, pohybující se na kole. Montrál se rozkládá na mnoha malých ostrùvkách s parky, kde jsou cyklistické stezky a tak je pro ZZS
výhodnìjí v létì tyto ostrovy pokrýt cyklo-paramediky. Jak
nám vak sami sdìlili jejich práce se pøevánì týká oetøení
odøenin a poskytnutí náplasti na puchýøe.
Ing. Renata Hokovská
ZZS HMP  ÚSZS
Korunní 98, 101 00 Praha 10
e-mail: renata.hokovska@zzshmp.cz

Zkuenosti z Velké Británie
Jan Bradna

ÚSZS Støedoèeského kraje, oblast Praha  venkov, t.è Newcastle Central NHS Walk-in Centre

Do Británie, konkrétnì do Newcastle v severovýchodní
Anglii, jsem pøiel asi pøed tøemi mìsíci pracovat jako triage
nurse (tøídící sestra na pøíjmu) v novì otevíraném Walk-in
centru. Jedná se o bezprahovou ambulanci, jejím hlavním cílem je ulevit A&E (accident and emergency) a záchranné slubì od pacientù s malými poranìními a onemocnìními. Podobných center u v celé Británii funguje mnoho, my jsme první
v tom, e máme v týmu lékaøe. Ostatní centra jsou obsazena
pouze ordinujícími sestrami (nurse practitioner). Jsme zde pøipraveni oetøit kokokoliv, bezplatnì, od pondìlí do pátku, od
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sedmi ráno do sedmi veèer, plánuje se prodlouení otevírací
doby a víkendový provoz. Klienti chodí pøedevím s lehèími onemocnìními, napø. virózami, lehèími alergickými reakcemi, bolestmi hlavy, nebo, pomìrnì èasto, pro emergency contraception, tedy postkoitální záchrannou kontracepci. Poèet klientù zvolna stoupá, v budoucnu bychom jich mìli být schopni
oetøit a sto padesát dennì.
Po pøíchodu klienta je provedeno orientaèní vyetøení
a vytøídìní závanosti stavu, pokud je stav ivot ohroující,
je zahájena okamitá terapie a pøivolána záchranná sluba.
Klienti s bìnými onemocnìními a úrazy jsou zaregistrováni a dùkladnìji roztøídìni, u kadého pacienta bez výjimky
se zmìøí krevní tlak, teplota, satuace hemoglobinu kyslíkem. Triage nurse rozhodne o následné péèi, která mùe pokraèovat buï v centru, nebo na specializovaném pracoviti
v nemocnici. Triage nurse prohlédne kadého pacienta a zamìøuje se pøedevím na objektivní stav nemocného, alergie
a významné údaje osobní anamnézy. Na základì získaných
informací odele pacienta k dalí péèi. Dìti do dvou let
a pacienty, u nich se pøedpokládá léèba antibiotiky vdy
k lékaøi, ostatní ke klinikovi s pøíslunou specializací.
Pacientova cesta centrem je sledována pomocí sofistikovaného poèítaèového systému. Ten zaznamenává vechno, co
se s pacientem dìje, vèetnì jeho souhlasu s vyetøením
a odesláním informací o návtìvì praktickému lékaøi. In-
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formace odesílá systém automaticky jednou za 24 hodin faxem.
Ná tým zatím sestává z deseti lidí  managera, vrchní sestry, recepèní, dvou triage nurses, dvou lékaøù, dvou nurse practitioner a jednoho emergency care practitioner. Nurse practitioner je vysokokolsky (jako ostatnì ve Velké Británii vechny)
vzdìlaná sestra, s dostateènou praxí a zvlátními kurzy, kterými si dále zvyuje kvalifikaci. Smí ordinovat nìkteré léky, které pacientovi pøímo dá, nesmí je pøedepisovat. Jinak dìlá ve
jako lékaø, vèetnì ití meních ran. Emergnecy care practitioner je zcela nová kvalifikace. Je to vysokokolsky vzdìlaný
klinik pro pøednemocnièní péèi  nejen pro záchrannou slubu,
ale hlavnì pro návtìvy u pacientù doma. Má víceménì stejné
pravomoci jako lékaø, vèetnì pøedepisování antibiotik. V pøístupu k pacientùm jsou vichni velmi profesionální, ale nikdo
neudìlá nic, na co by nemìl kurz a oprávnìní. Ve je zde, stejnì jako v klinické péèi, evidence based  nestaèí øíct, e to
umím, musím na to mít pøísluné osvìdèení a potvrzenou praxi. Nìkdy mi vak pøipadá, e dùleitìjí je spíe pøístup podle bonmotu Koroner se ptá v holých vìtách, ne blaho pacienta.
Zdravotnický systém v Británii je organizován na zcela jiném principu ne v Èeské republice. Celé zdravotnictví je, a
na výjimky, státní, realizované pomocí NHS (National health
system)  rádi tu pøipomínají, e, hned po èínské armádì a indických eleznicích, jde o organizaci s nejvìtím poètem zamìstnancù na svìtì. Zdravotní pojitìní, èi spíe zdravotní
daò, platí kadý vydìlávající obèan. Peníze jsou pak rozdìlovány do celého systému. Od domovù dùchodcù po záchrannou slubu je ve v rukách NHS. Je tedy jasné, e se vude
peèlivì hlídají finance. Napøíklad léky se pøedepisují podle
generického názvu a pravidelnì je vybírán nejlevnìjí produkt, který je pak v lékárnách na pøedpis vydáván. Za odbìr
léku na pøedpis zaplatí pacient 6.5 libry (v pøepoètu asi 270 Kè),
od placení tohoto poplatku jsou oprotìni dùchodci, studenti,
nezamìstnaní. Bìné léky  napøíklad paracetamol, ibuprofen a dalí  jsou volnì prodejné ve vech obchodech a supermarketech.
Jeliko jsem vzdìláním diplomovaný záchranáø, zajímalo
mì samozøejmì, jak to zde chodí na záchranné slubì, jaký je
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vzdìlávací systém pro pøednemocnièní péèi a je-li monost se
k práci na záchranné slubì vùbec dostat. Kolega  emergency
care practitioner (bývalý paramedic, veliký prùkopník oboru
a mimo jiné Paramedic roku 1999)  mi na záchranné slubì
dohodl stá a tak jsem mìl monost poznat realitu zdejího
systému zblízka.
Bìhem sobotní denní sluby jsme odjezdili dlouhodobý prùmìr  10 výjezdù (kolega z Èech, který byl na stái týden pøede mnou si jich uil 15). Spektrum bylo podobné jako u nás,
jen ménì nezávaných stavù a více výjezdù, indikovaných pro
pro záchrannou slubu: dvakrát kardiopulmonální resuscitace,
dále infarkt myokardu, hemateméza, pád dítìte se stromu
s frakturou paní kosti, iktus a podobnì. V jednom pøípadì lo
o zneuití ZS  opilce, který snìdl balení antibiotik, jsme ponechali na místì a informovali ho, e pøítì bude výjezd platit.
Nai posádku tvoøil advanced technician (nií, postupová
kvalifikace) a paramedic, proto jsme jezdili pøevánì na výzvy
kategorie A (ivot ohroující a váné pokození zdraví), k výzvám s nií urgencí vyjídìjí pøevánì ménì kvalifikované
posádky  2x advanced technician. Na tøech výjezdech jsme
se pak potkali s First responderem  paramedikem, který jezdí sám v osobním autì, je celou slubu v terénu a je posílán
pouze na výzvy kategiorie A (jeho efekt spoèívá nejen v rozhodujících terapeutických zákrocích, ale i v naplnìní litery
zákona  výzva kategorie A musí být v mìstské zástavbì dosaena do 8 minut). Oba èlenové posádky se støídají v øízení
 pro mnoho lidí, hlavnì tìch na rozhodujících pozicích,
u nás nepøedstavitelné  advanced technician byla toti dívka. V øízení samozøejmì ádný rozdíl nebyl, jezdila naprosto
profesionálnì.
Bìhem dvanáctihodinové sluby jsme mìli dvì pùlhodinové
pøestávky a v podstatì to byl vekerý èas, který jsme strávili na
stanoviti. Nejvìtí èást výjezdového stanovitì pøedstavuje
gará pro pìt aut, z nich 2  3 jsou ve slubì, dalí dvì jsou
záloní. S garáí sousedí èisticí místnost a sklady, prostory pro
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posádku jsou velmi strohé, samozøejmì bez postelí. Na spaní
není èas. Ze stanovitì vyjídìla kromì nás posádka dvou technicians (dívek) a dalí paramedická posádka pøila pracovat od
14 do 2 hodin do rána. V té dobì je vytíení záchranné sluby
nejvìtí.
Z klinického pohledu jsem nevidìl jediný rozdíl v terapii
mezi naím a zdejím systémem. Nìkteré vìci mì ale velmi
zaujaly  pøedevím pouívání N2O jako analgetika, zejména
u konèetinových poranìní, dìtí a tìhotných. Úèinek u pìtileté
holèièky mì okouzlil. Standardnì je, pøi splnìní kriterií pro podání, pouívána trombolýza. Adrenalin i atropin je pouíván
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naøedìný v 10 ml støíkaèkách, je k dispozici glukózový gel na
lehèí hypoglykemie bez bezvìdomí a bezchybnì funguje navigace pomocí GPS. Vechny sanitky mají zvedací ploinu na
nosítka. Velká pozornost je vìnována bezpeènosti pacienta, na
nosítkách je zajitìn ètyøbodovým pásem na hrudníku a dalím
pøes nohy. Pacient, i dospìlý, si mùe vzít jako doprovod nejen
pøíbuznou osobu, ale tøeba kamaráda.
Výjezdovým odìvem posádek je tmavozelená kombinéza,
pøi zásazích na silnici pak navíc reflexní lutá bunda.
Samozøejmostí jsou vysoké boty a vlastní pøilba, kterou si kadý na zaèátku smìny bere do auta. Celý den, i kdy byl celkem
runý, probíhal v klidu, bez stresu a zbyteèného papírování.
Pod zapnutými majáky se jezdí pouze na výzvy kategorie A
a cestou do nemocnice s pacientem v ohroení ivota. Parere se
nikam nepøepisují, na konci sluby jsou zalepeny do obálky
a jednou týdnì odeslány do ústøedí, kde jsou pro elektronickou
archivaci naskenovány.
O systému vzdìlávání záchranáøù, jejich kompetencích a povinnostech se podrobnìji rozepíu v dalím pøíspìvku.
Pøevzato k publikaci se souhlasem autora a se svolením
vydavatele www.paramedik.cz

Jan Bradna DiS
307 Rothbury terrace, Heaton, Newcastle upon Tyne
NE6 5DE, Velká Británie
e-mail: j.bradna@seznam.cz

Telefonicky asistovaná resuscitace dispeèerem zvyuje
nadìji na dlouhodobé kvalitní pøeití u netraumatické
pøednemocnièní náhlé zástavy obìhu
(koneèné výsledky studie DIRECT)
Ondøej Franìk O. 1), Michal Andrlík2)
1) Zdravotnická záchranná sluby hl.m. Prahy
2) Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha

Abstrakt
Úèelem naí studie bylo potvrdit efekt dispeèerem telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) na pøeití pacientù stiených náhlou zástavou obìhu (NZO). Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005 jsme analyzovali vechny pøípady pøednemocnièní resuscitace provádìné posádkami záchranné sluby Praha vèetnì analýzy tísòového volání. Ze studie byly vyøazeny ty události, pøi kterých pacient nebyl v dobì volání v bezvìdomí, a dále ty, kde k zástavì prokazatelnì dolo za pøítomnosti zdravotníka ve slubì (zástavy za pøítomnosti posádky ZZS,
pøípadnì ve zdravotnických zaøízeních) a zástavy zøejmì traumatického pùvodu.
Zbývajících 572 pacientù s NZO bylo zahrnuto do studie. Z nich byla v 269 pøípadech provádìna TANR (skupina TANR+), ve 303 pøípadech provádìna nebyla (skupina TANR-). Obì skupiny byly velmi podobné v základních preditorech úspìnosti KPCR, tj. v dojezdovém
èase a v podílu osob s komorovou fibrilací jako prvním rytmem, stejnì jako ve vìku pacientù.
Ve skupinì TANR+ jsme zaznamenali dlouhodobé kvalitní pøeití u 16,4% pacientùm zatímco ve skupinì TANR- u 9,5%. Tento rozdíl je
statisticky významný (p=0,017).
Klíèová slova: kardiopulmonální resuscitace (KPR)  telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)  zdravotnické operaèní
støedisko (ZOS)  zdravotnická záchranná sluba (ZZS)

14

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

Abstract
The aim of the DIRECT study was to confirm the effect of dispatcher-assisted bystander cardiopulmonary resuscitation (DA-CPR) measured
by the long-term survival rates of patient suffering from pre-hospital cardiac arrest. All pre-hospital CPR performed by EMS City of Prague
ambulance crew from 1. 1. 2004 to 31. 12. 2005 were evaluated including the call(s) to emergency line. Cases, where the victim was not
unconscious in the time of the first call as well as the cases where cardiac arrest was observed by health care professional (incl. EMS crew)
and traumatic CPR cases were excluded.
572 cases were included to the study. In 269 cases the DA-CPR was performed (DA-CPR+ group), in 303 cases was not (DA-CPR- group).
Both groups were very similar in basic predictors of CPR outcome  response time and ventricular fibrilation as the first observed ECG
rhytm. Also the age of the patients was similar in both groups.
The survival rates were 16,4% in DA-CPR+ group and 9,5% in DA-CPR- group respectively. The difference in survival rates is significat
(p=0,017).
Key words: cardiopulmonary resuscitation (CPR)  dispatch  assisted cardiopulmonary resuscitation (DA-CPR)  dispatch center
 emergency medical service (EMS)

Úvod
V letech 2004  2005 probíhala v Praze studie DIRECT, jejím úkolem bylo zhodnotit vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) dispeèerem tísòové linky na pøeívání pacientù stiených pøednemocnièní náhlou zástavou obìhu (NZO), kteøí byli resuscitovaní výjezdovou skupinou záchranné sluby.
Metodika telefonické asistence dispeèerem v kritických
stavech známá jako Dispatch Life Support (DLS) byla poprvé uvedena dr. Clawsonem v Salt Lake City v roce 1973. Od té
doby se stala standardní souèástí metodiky práce v mnoha
systémech pøednemocnièní péèe4,12). Opakovanì se v rùzných studiích také podaøilo prokázat úèinnost této metody
z hlediska primární úspìnosti resuscitace v terénu (ROSC,
pøedání do pøijetí). Na druhou stranu, ádná velká studie zatím
validnì nepotvrdila úèinnost TANR z hlediska dlouhodobého
pøeití, pøestoe trend ke zvýení nadìje byl zpravidla zøejmý.
Z tohoto dùvodu vznikla v prostøedí ZZS HMP  ÚSZS studie DIRECT. Pøi stanovení designu studie jsme vycházeli z toho, e výsledky pøednemocnièní resuscitace obecnì jsou
v Praze na nadprùmìrnì vysoké úrovni, co z hlediska statistického vyhodnocení vytváøí vhodné podmínky pro prùkaz vlivu TANR i na dlouhodobé pøeívání pacientù po KPCR (sekundární úspìnost).
Toto sdìlení navazuje na informaci o 1. fázi studie DIRECT
(publikována v èasopise UM 2005/4) 1).
Metodika
Vechny události, kde je výjezdovou skupinou ZZS HMP
 ÚSZS provádìna neodkladná resuscitace, jsou vyhodnoceny
poèínaje prvním tísòovým voláním. Je evidováno, zda byla èi
nebyla úèinná provádìna telefonicky asistovaná neodkladná
resuscitace a vyhodnocen stav volajícího v dobì volání z hlediska stavu vìdomí postieného. Dále jsou shromaïovány
dalí údaje v souladu s tzv. Utsteinským protokolem 2, 3). Ze studie byly vyøazeny tyto události:
 v dobì volání nebyl pacient v bezvìdomí a tedy poskytnutí
TANR nepøicházelo v úvahu (n=308)
 události zjevnì traumatického pùvodu (n=38)
 události, kdy se nepodaøilo zjistit osud pacienta (n=8)
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 události, pøi kterých dolo k zástavì a za pøítomnosti výjezdové skupiny ZZS (n=49)
Metodika samotného poskytování TANR byla zaloena na
etiologicky citlivém pøístupu s výraznou preferencí nepøímé
masáe v pøípadì pravdìpodobnì primární zástavy.
Metodika TANR  etiologicky citlivý pøístup
Charakter události: Kolaps + pravdìpodobnì primární (kardiální) zástava:
l jeden zachránce: pouze masá
l více zachráncù: 100: 2
Charakter události: Pacient nalezen v bezvìdomí nebo sekundární (hypoxická èi jiná) zástava nebo dítì:
l jakýkoliv poèet zachráncù: 15:2
Pokud zachránce (zachránci) nedokáí rychle a efektivnì provádìt dýchání z plic do plic, pøípadnì je nechtìjí provádìt,
pokraèují pouze instrukce k nepøímé masái.
Dalí podrobnosti o metodice viz 1).
Výsledky
Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005 bylo výjezdovými skupinami
ZZS HMP  ÚSZS resuscitováno celkem 975 pacientù. Ze shora uvedených dùvodù jich bylo vyøazeno 403.
Do studie tedy bylo zahrnuto celkem 572 událostí. Základní
shrnutí výsledkù uvádí tabulka 1.
TANR+
269

TANR303

p


Relativní risk


Primárnì úspìných

108 (40,15%)

87 (28,71%)

0,0047

1,398

Sekundárnì úspìných

44 (16,36%)

29 (9,57%)

0,0170

1,709

Tab. 1
Celkem

Primární úspìnost resuscitace pacientù (pøeití pøíhody)
je ve skupinì TANR+ vysoce významnì lepí, ne ve skupinì
TANR. ance na primární pøeití je ve skupinì TANR+
o 40% vyí, ne ve skupinì TANR.
Sekundární úspìnost resuscitace pacientù (dlouhodobé
pøeití) je ve skupinì TANR+ významnì lepí, ne ve skupinì

15

O D B O R N É

T É M A

TANR. ance na sekundární pøeití je ve skupinì TANR+
o 70% vyí, ne ve skupinì TANR.
Abychom ovìøili objektivitu studie, u obou souborù pacientù
(TANR+ i TANR) jsme dále vyhodnotili základní vlastnosti, mající prokázaný nebo pravdìpodobný vliv na úspìnost resuscitace
(vìk pacientù, reakèní èas ZZS, podíl pacientù s komorovou fibrilací jako první rytmem  viz tabulka 2). Ze statistického vyhodnocení vyplývá, e na hladinì významnosti celé studie alfa = 0,05
nelze zamítnout hypotézu o vzájemné shodì obou skupin  jinými slovy, obì skupiny se v rozhodujících parametrech statisticky významnì nelií.
Tab. 2
Vìk

TANR+
61,7 +/- 17,5

TANR64,7 +/- 15,83

Reakèní èas
FiK jako první rytmus

8:19 +/- 2:43
39,0 %

8:22 +/- 2,53
36,1 %

Diskuse a závìr
Podaøilo se prokázat, e telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace zaloená na etiologicky citlivé metodice jednoznaènì
a zásadnì zvyuje nadìji pacientù stiených náhlou zástavou
obìhu v pøednemocnièní fázi.
Ve svìtovém písemnictví jde o první nám známý výsledek, který potvrzuje veobecný pøínos TANR pro pøeití pacientù s NZO
(tj. nevztahuje se jen na omezenou skupinu, napø. tam, kde byl
spatøen kolaps, nebo tam, kde byla jako první nalezena komorová
fibrilace) 5,13,14).
Rovnì výsledky TANR zaloené na etiologicky citlivém
pøístupu jsou publikovány poprvé. V dostupných studiích je pouíván standardní univerzální postup TANR (masá a dýchání
15:2), zatímco postup zaloený na výrazné preferenci masáe
resp. doporuèující compression-only CPR ve specifických situacích se poprvé jako oficiální doporuèení nìkterých organizací
objevuje a v loòském roce 9).
Výsledek tedy potvrzuje nejen význam samotné telefonické
asistence bìhem resuscitace. Dokládá také význam odborného
vyhodnocení tísòové výzvy  vlastní identifikací zástavy a urèení její etiologie, a tím nezastupitelnost odbornì kvalifikovaného dispeèera pøijímajícího tísòovou výzvu.
Asi nejzávanìjím limitem studie je fakt, e kontrolní skupina
(TANR) nevznikla náhodným výbìrem  studie mìla retrospektivní charakter. Dùvody, proè TANR nebyla poskytnuta, byly rùzné: lo o volání z tøetí ruky, o situace, kdy byl na místì fyzicky
hendikepovaný volající apod., ale také o ty události, které nebyly
dispeèerem tísòové linky vyhodnoceny jako NZO (zpravidla lo
o situace klasifikované jako bezvìdomí se zachovalým dýcháním,
ale také jako epileptický záchvat, CMP apod.). Pøestoe lo
o více, ne polovinu pøípadù, jde o pomìr obvyklý v obdobných
studiích. Identifikace NZO se tedy jeví být základním problémem
pøi poskytování TANR6,7,8,10).
Na druhou stranu jsme prokázali, e pøestoe nelo o prospektivní studii a kontrolovanì náhodný výbìr, zkoumaná i kontrolní skupina byly nakonec v hlavních prediktorech úspìnosti zástav velmi podobné, odliné jen statisticky nevýznamnì.
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TANR je jen jeden z èlánkù øetìzu pøeití. Pokud na tento èlánek nenaváe fungující systém profesionální pøednemocnièní péèe a kvalitní nemocnièní intenzivní a dalí péèe, efekt této cesty je
samozøejmì významnì omezený. Ne vude a ne vdy jsou pro
provádìní TANR vhodné podmínky. Na druhou stranu lze vak
konstatovat, e jde o metodu s extrémnì pøíznivým pomìrem
cena / pøínos, mnohem efektivnìjí, ne napøíklad finanènì extrémnì nároèné programy instalací AED a podobnì.
Poznámka: Sledování dlouhodobého pøeití pacientù bylo èásteènì financováno za podpory grantu IGA NR/79702003.
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Hodnocení zdravotnických prùvodek
Miroslav Procházka1, Jiøí Maek2, Karel Anto1, Tomá Dìdek3, Zuzana Klicperová2,
1) Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
2) Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje
3) Fakultní nemocnice Hradec Králové

Abstrakt
Zdravotnické prùvodky na místì mimoøádné události
Èlánek popisuje zdravotnickou dokumentaci na místì mimoøádné události jako jeden z faktorù podílejících se na celkovém výsledku zdravotnického zásahu na místì mimoøádné události. Autoøi analyzují souèasný stav ve svìtì i v ÈR a dokládají jeho nejednotnost a roztøítìnost v této oblasti. Na konkrétních pøíkladech nejpouívanìjích zdravotnických prùvodek ukazují výhody i nevýhody jednotlivých typù.
V závìru èlánku shrnují zkuenosti s danou problematikou v Královéhradeckém kraji.
Klíèová slova: zdravotnická prùvodka  mimoøádná událost  medicína katastrof
Abstract
Medical Documentation in the Major Incident
The article deals with the topic of medical documentation (disaster tag) in the chain of pre-hospital and hospital care used in case of major
incident. The proper documentation is an important factor influencing results of provided care. The present development in abroad and in
the Czech republic is analyzed. On the concrete examples of the most used disaster tags the advantages and disadvantages are shown. The
authors conclude with experience from Královehradecký region where disaster tags were unified in accordance with Zlínský type and
utilized by both emergency services and emergency departments in hospitals.
Key words: Field medical card  mass casualty  disaster medicine

Úvod
Jedním z faktorù ovlivòujících celkový koneèný pomìr zemøelých a ranìných, pøi hromadném postiení zdraví, je úroveò organizace a zpùsob poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe
(dále jen PNP). Z hlediska èinnosti zdravotnických záchranných
sloek na místì mimoøádných událostí existují dva základní pøístupy k poskytování pøednemocnièní péèe na místì vzniku tìchto událostí. První pøístup je oznaèován jako metoda Scoop and
Run a druhý pøístup je nazýván jako metoda Stay and Play
První pøístup, pouívaný napøíklad v Izraeli, je moné zjednoduenì popsat jako metodu spojenou s minimalizací èinností na
místì události a preferující okamitý transport do zdravotnických
zaøízení. Zde je ve podøízeno transportu vech postiených do
zdravotnických zaøízeních.
Druhý pøístup, pouívaný i v ÈR, vychází mimo jiné i z reálného pøedpokladu nepomìru mezi potøebou a reálnou dostupností transportních kapacit pøi mimoøádných událostech a pøedpokládá poskytnutí pøimìøené zdravotní péèe na místì (stabilizaci
postiených) a postupný transport jednotlivých pacientù ke koneènému oetøení podle stanovených priorit. Priorita oetøení
a odsunu pacienta je urèena na základì výsledkù tøídìní postiených, kteøí jsou rozdìleni do nìkolika skupin. Po prvotním roztøídìní postiených je dùleité oznaèení pacienta zdravotnickou prùvodkou, která ho dále provází a do finálního oetøení
ve zdravotnickém zaøízení.
V souèasné dobì panuje v pøednemocnièní péèi v Èeské republice znaèná nejednotnost v názvosloví i v pouívaných typech
zdravotnických prùvodek. Setkáváme se s názvy zdravotnická
prùvodka, visaèka pro hromadná netìstí, zdravotnická identifikaèní karta pøi hromadném výskytu postiení zdraví, prùvodní
karta pøednemocnièní péèe, visaèka pro zdravotnickou dokumentaci pøi hromadném výskytu postiení zdraví, registraèní karta
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

zranìného/nemocného1,2,3, atd. Nejednotnost názvosloví i typù
panuje i v zahranièí kdy nejpouívanìjí anglické ekvivalenty
jsou disaster tag (card), triage tag, medical emergency field triage tag a field medical tag. V armádách NATO je nejèastìji pouíván termín Field Medical Card. V tomto sdìlení budeme dále pouívat termín zdravotnická prùvodka.
Analýza souèasného stavu
V souèasné dobì je ve svìtì vyuívána øada variant zdravotnických prùvodek a kadá z nich má své výhody i nevýhody.

Obr. 1
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Pouívané zdravotnické prùvodky je moné rozdìlit do tøí základních typù: jednoduché, skládané a tzv. multikarty.
Jednoduchá zdravotnická prùvodka [obr. è. 1  6] je nejèastìji pouívaným typem, který je charakterizován snadnou vyplnitelností a rychlostí pouití. V nìkterých pøípadech obsahuje
oddìlitelné èásti, které zùstávají pro snadnìjí administraci
v jednotlivých etapách PNP (pøednemocnièní neodkladné péèe) a NNP (nemocnièní neodkladné péèe) tj. posádky ZZS na
místì události, pøepravujícímu dopravci, pøijímacímu oddìlení
zdravotnického zaøízení. Podle typu pouité prùvodky jsou v ní
obsaeny jednotlivé pøedepsané údaje: identifikace osoby pacienta, kategorizace priority oetøení a odsunu pacienta (èasto charakterizovanou barevným oznaèením), lokalizace poranìní  nákres postavy, záznam medikace, primární diagnóza a pøípadnì
nìkteré dalí údaje. Nejèastìjí nevýhodou tìchto karet je omezená nebo zcela chybìjící monost zachycení dynamiky stavu
pacienta, nií rozliitelnost kategorie pacienta na dálku
a omezené místo pro zápis dalích nepøedepsaných údajù.
Skládané prùvodky [obr. è. 7, 8] jsou pouívány nejen nìkterými státy jako je napø. Velká Británie, Irsko a USA (Acadian Ambulance Service Luisiana, EMS New York State, ),
ale i v kurzech pro poskytování pøednemocnièní péèe BATLS
(Battlefield Advanced Trauma Life Support) a v mezinárodních kurzech organizace zdravotnických sloek na místì mimoøádných událostí MIMMS (Major Incident Medical
Management and Support). Tyto prùvodky jsou charakteristické moností rozloení (harmonika nebo køí), zdaleka viditelným jasným barevným oznaèením, moností zachycení
dynamiky vývoje pacienta a moností doplòování dalích pøedem specifikovaných a pøípadnì i nespecifikovaných údajù.
Mezi hlavní nevýhody tìchto prùvodek patøí vyí nároènost
na vyplnìní a delí doba potøebná k oznaèení. Tyto prùvodky
byly napøíklad pouity pøi zdravotnickém zásahu po teroristických útocích 7. èervence 2005 v Londýnì.
Multikaretní prùvodky [obr. è. 9, 10] jsou charakterizovány urèením konkrétního typu karty pro kadý typ roztøídìných
pacientù. Nejèastìji je uíváno ètyø a pìti rùznobarevných karet (podle typu tøídìní). Výhodou je jejich snadné vyplnìní
a zdaleka viditelná identifikace kategorie pacienta. Nevýhodou
je nemonost zachycení dynamiky vývoje pacienta a problematická je i zmìna kategorie pacienta v prùbìhu PNP.

L É K A Ø S K É

Obr. 3

øádných událostech. S drobnými zmìnami jsou v PNP pouívány tøi základní typy zdravotnických prùvodek: Brnìnský
model [obr. è. 1], Zlínský model [obr. è. 2] a Praský model [obr. è. 3].
Brnìnský model prùvodky patøí k nejpouívanìjím u nás
a je jediný oficiálnì doporuèen Spoleèností urgentní medicíny
a medicíny katastrof ÈLS JEP. Jedná se o prùvodku vycházející ze výcarského a Rakouského základu (Patientleittasche
IVR/ Patientenleitsystem PLS karte), je vyroben z velmi dobrého odolného materiálu, který je popisovatelný èímkoliv.
Skládá se ze tøí èástí  pro ZZS (místo události), dopravce
a hlavní èásti, která by mìla zùstat souèástí dokumentace pacienta. Mezi dalí pøednosti této prùvodky patøí, e je vyrobena
ve formì kapsy, do které se vkládá dalí zdravotnická dokumentace  doklady, drobné cennosti. Výhodou je monost záznamu o pøípadném provedení dekontaminace a velmi rychlá a
snadná vyplnitelnost vìtiny potøebných údajù, které jsou zde
pøedtitìny. Mezi nevýhody lze øadit omezenou monost zachycení dynamiky stavu pacienta (pouze dva øádky), nastavení
na jiný systém tøídìní ne je v souèasné dobì nejrozíøenìjí
metoda START, nepouívání barevné kály tøídìní (upravenou
verzi s barevným kálováním pouívá ZZS Plzeò) a nutnost
tøikrát vyplòovat stejné èíslo pacienta.

Situace v ÈR
Jak ji bylo popsáno v pøedchozí kapitole panuje i u nás
znaèná nejednotnost v pouívání dokumentace PNP pøi mimo-

Obr. 2
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Obr. 5

Zlínský model vychází z nìmecké verze (Verletztenanhängekarte VAK) pouívané Nìmeckým èerveným køíem. Na
rozdíl od pøedchozí prùvodky se jedná o prùvodku papírovou s
pevným papírovým podkladem vloenou do tvrzené prùhledné
fólie. Tato prùvodka je formátovì rozmìrnìjí ne pøedchozí
a umoòuje snadné zápisy. Skládá se ze dvou èástí, kdy první
je ji zmiòovaná vlastní dokumentace a druhá èást je barevné
oznaèení, kte-ré se zasouvá do spodní èásti a je moné ho
v prùbìhu èasu mìnit v závislosti na aktuálním stavu postieného. Mezi její klady patøí ji právì zmiòovaná monost zachycení dynamiky stavu, propisovatelnost oddìlitelné vrchní
èásti s identifikaèními údaji pacienta (fyzicky jsou prùpisové
pouze dvì èásti a na podkladovou èást se údaje nezachytí  výjimku tvoøí upravená verze ZDZS Karlovy Vary, která má èty-

Obr. 6
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øi prùpisové èásti a údaje se
zachytí i na podklad), dostatek
prostoru pro dalí nepøedepsané zápisy, snadno rozpoznatelná barevná kategorie pacienta a dobrá odolnost proti nepøízni poèasí. Mezi nevýhody
lze øadit její velký rozmìr,
nutnost vyjmutí karty pro zápis údajù.
Praský model prùvodky
patøí k nejmladím a jako takový vyuívá výhody svých
pøedchùdcù a snaí se vyvarovat jejich chyb. Identifikace
pacienta je zde øeena pomocí
jedineèného èísla kadé karty,
které jsou jako nálepky k dis- Obr. 7
pozici na zadní stranì karty a mohou se jednodue a rychle
pouívat i v ostatní dokumentaci, ale i pro oznaèení cenností èi
jiných vìcí postieného. Toto èíslo nahrazuje oddìlitelné èásti,
které byly u pøedchozích prùvodek a je vyuitelné i v dokumentaci NNP. Rozmìrovì je tato prùvodka nejmení a má
zpevnìný úchyt pro upevòovací provázek èi gumièku. Jako
dalí novinku lze na této prùvodce nalézt zachycení nìkterých
typu postiení (zlomenina, otevøené poranìní, zavøené poranìní, krvácení, popáleniny) na nákresu postavy pomocí jednoduchých znaèek. Tyto znaèky se ji úspìnì vyuívají na polských, slovenských a nìkterých vojenských zdravotnických
prùvodkách. Mezi významné výhody této prùvodky je zachycení dynamiku priority postieného jednoduchou zmìnou barevného znaèení.
Mezi nevýhody této karty lze pokládat chybìjící zaznamenání problematiky CBRN (kontaminace x dekontaminace), zachycení písemných údajù pouze z jediné triage, bez prostoru
pro záznam o vývoji stavu pacienta.Karta prochází permanentím vývojem a je na základì poznatkù ze cvièení prùbìnì
zkvalitòována.
Zkuenosti z Královéhradeckého kraje
V prùbìhu roku 2004 pøi aktualizaci traumatologických plánu ZZS KHK a sjednocování postupù a dokumentace v jednotlivých bývalých OS ZZS na
území Královéhradec-kého
kraje bylo konstatováno, e
dokumentace pro PNP za
mimoøádných událostí není
na území kraje jednotná a je
potøeba ji sjednotit. Byla ustavena pracovní skupina,
ve které byly zastoupeny
zainteresované sloky lékaøi a sestry ZZS, zástupci
Trauma centra FN HK a zástupci z FVZ UO v Hradci
Králové. Na základì spoleèného hodnocení existujících
prùvodek byl vybrán a zaveden Zlínský model prùvodky do vech vozidel Obr. 8
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Obr. 9

ZZS KHK. Na základì zkueností
z nácvikù a cvièení se budou postupnì shromaïovat pøipomínky
k zavedené prùvodce a bude se
pracovat na jejím pøípadném zlepení. Díky vstøícnému pøístupu ze
strany Krajského úøadu KHK se
podaøilo rychlé sjednocení a zavedení tìchto prùvodek i na urgentní
pøíjem FN HK a do chirurgických
ambulancí oblastních nemocnic
v kraji. Tímto je zaruèena jednotnost znaèení, schopnost vyplòování a následného vyhodnocení prùvodek ze strany lékaøù v celém
KHK.

Závìr
Zdravotnické prùvodky umoòují provázat PNP a následnou nemocnièní neodkladnou péèe v souladu s potøebami
konkrétních pacientù a zároveò optimalizovat pouití dostupných zdravotnických kapacit (terapeutických, oetøovatelských i transportních). Variabilnost v souèasné dobì dostupných zdravotnických prùvodek umoòuje na jedné stranì lepí výbìr zdravotnické dokumentace odpovídající pouívanému sytému zdravotnického zabezpeèení a pøípravy, ale na
druhé stranì vede k nejednotnosti a potencionálnì i k moné
disharmonii pøí spolupráci výjezdových skupin ZZS z rùzných regionù na jednom místì hromadného postiení zdraví.
Tato disharmonie se mùe jetì více projevit na místì hromadného pøíjmu ve zdravotnických zaøízeních, kde se oetøující personál bude setkávat ve stejném èasovém úseku s rùzným typem zdravotnické dokumentace co povede pravdìpodobnì k prodlouení celkové oetøovací doby.
Velkým pøíslibem do budoucna je soubìná snaha souèasné
administrativy ministerstva zdravotnictví a novì ustavené sekce MEKA Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

ÈLS JEP o sjednocení postupù v
oblasti PNP za mimoøádných událostí. Snad spoleèná snaha vyústí také ve sjednocení dokumentace v této oblasti a v blízkém èasovém horizontu budou
vechny posádky ZZS vybaveny
kvalitní, jednotnou a celorepublikovou dokumentací pro pøípad
mimoøádných událostí, která
zvýí kvalitu a efektivnost poskytované zdravotní péèe.

Obr. 10
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Monosti psychosociální pomoci v urgentí medicínì fázi
mimoøádné události s velkým poètem obìtí
Zkuenosti s centrálním systémem psychosociální pomoci èeským obìtem cunami
v r. 2004 a teroristického útoku v Egyptì v r. 2005.
tìpán Vymìtal, Jana Malíková

Ministerstvo vnitra ÈR, Oddìlení psychologie a sociologie OPe
Abstrakt
Èlánek pøibliuje monosti psychosociální pomoci lidem zasaeným rozsáhlou mimoøádnou událostí a to zejména ve fázi záchranných a likvidaèních prací. Tyto monosti jsou pøiblíeny na základì dvou kasuistik, které seznamují s organizací psychosociální pomoci èeským obìtem ivelní katastrofy cunami, která zasáhla jihovýchodní Asii na konci roku 2004 a pomoci èeským obèanùm, kteøí byli zasaeni
následky teroristického útoku v egyptském letovisku Sharm El Sheikh v èervenci 2005. Autoøi seznamují se systémem posttraumatické intervenèní péèe, který je funkèní v resortu MV a který byl vyuit pøi øeení následkù tìchto mimoøádných událostí. Dále jsou uvedeny hlavní psychosociální potøeby, které u èeských obèanù v uvedených pøípadech vznikly, je popsána centrální koordinace psychosociální pomoci
a její mezioborový charakter, sloky této pomoci (psychologická poradenská linka, tým psychologické asistence, tvorba a distribuce specifických informaèních materiálù, tvorba sítì psychosociální pomoci, komunikace se sdìlovacími prostøedky, analytické a výzkumné aktivi-
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ty) a hlavní cíle této pomoci. Dále jsou uvedeny pozitivní zkuenosti i hlavní obtíe, které pøi organizaci psychosociální pomoci psychologická sluba MV zaznamenala. Na základì dvou vlastních prùzkumù (prùzkum dopadu následkù cunami r. 2004 na evropské zemì a prùzkum srovnávající charakter a organizaci psychosociální pomoci obìtem cunami ve vybraných evropských zemích) a zkueností z mezinárodní spolupráce autoøi nastiòují aktuální èeské a globální trendy rozvoje v této oblasti, která je dùleitou souèástí medicíny katastrof.
Klíèová slova: Bombový teroristický útok  centrální koordinace  Critical Incident Stress Management  cunami  dekontaminace stresu
 evaukace  krizová intervence  medicína katastrof  první psychologická pomoc  psychologická asistence  psychologie krizí a netìstí
 psychosociální pomoc  telefonická krizová intervence.
Abstrakt
The article discusses potentialities of psychosocial help to affected people by an enormous emergency situation and emphasizes rescue and
liquidation procedures/work. These possibilities are in detail described on two case studies basis, which inform about variety of provided
psychosocial support to Czech victims affected by Tsunami that hit the Southeast Asia in December 2004 and a terrorist attack in the
Egyptian sea resort Sharm El Sheikh in July 2005. The authors talk about a system of posttraumatic intervention care that exists in the
Ministry of the Interior department and was used during relief activities after these emergency situations. Bellow main psychosocial needs
are introduced that came out from Czech citizens afterwards, central coordination of psychosocial support and its interdisciplinary nature,
elements of this support (a psychological help line, a team of psychological assistance, conception and distribution of specific informative
material, formation psychosocial support network, communication with mass media, analytic and research activities) and also most important
aims of the support. Hereafter, the psychological assistance team of the MoI noticed during organization of psychosocial support the positive
experience and main difficulties. The authors talk about Czech and global developing trends as an important part of disaster medicine in the
field according to two own researches (a research of impact Tsunami aftermath in 2004 into European countries and survey on comparison
facts and organization of psychosocial help to the Tsunami victims in several European countries) and lesson learnt from international
cooperation.
Key words: Terrorist bombing attack  central coordination  Critical Incident Stress Management  tsunami  stress decontamination
 evacuation  crisis intervention  disaster medicine  first psychological help  psychological assistance  crisis and disaster psychology
 psychosocial support  telephonic crisis intervention.

Background: Systém psychosociání pomoci resortu MV
Èeská republika má zkuenosti s rùznými typy katastrof
a hromadných netìstí. Tyto události i prùbìh záchranných a likvidaèních mívají traumatizující vliv na lidskou psychiku
a mohou negativnì ovlivnit zdravotní stav i kvalitu budoucího
ivota obèanù i záchranáøù. Vzhledem ke zkuenostem posledních let a poadavkùm praxe dochází k rozvoji systému psychosociální pomoci pro situace mimoøádných událostí. Od
r. 1998 se dynamicky rozvíjí systém posttraumatické intervenèní péèe v resortu Ministerstva vnitra ÈR (MV ÈR).
Nejprve zde vznikly odborné týmy pro poskytování posttraumatické intervence policistùm; se vznikem psychologické
sluby v Hasièském záchranném sboru ÈR (HZS), byl systém
pøenesen také do této oblasti. V souèasnosti je systém vyuitelný nejen pro dekontaminaci stresu profesionálù  policistù
a hasièù, ale prostøednictvím integrovaného záchranného
systému (IZS) také tam, kde se stávají obìmi mimoøádných
situací obèané. Systém dnes tvoøí okolo 120 speciálnì vykolených profesionálù (zejm. psychologù PÈR a HZS, ale i policistù, hasièù a duchovních), kteøí jsou vycvièeni v metodách
Critical Incident Stress Management (CISM) a v krizové intervenci. Týmy mohou pùsobit nezávisle a decentralizovanì
 na bázi regionu, nebo v kooperaci s dalími týmy  v situaci
lokálních krizí a netìstí.
V pøípadì rozsáhlých katastrof nebo netìstí s vìtím poètem
obìtí se osvìdèuje centrální koordinace z jednoho místa, jak tomu bylo i v pøípadì cunami r. 2004. Výhodou centrální koordinace je také pøímé propojení na Ústøední krizový táb vlády ÈR.
V posledních letech dochází k rozvoji systémù psychosociální pomoci také v rámci mnoha nestátních neziskových organizací (ADRA, RAFAE, Èeský èervený køí, Èeská katolická
charita a dalí). Celá sí psychosociální pomoci pøi mimoøádných událostech se v ÈR poslední dobou rozvíjí a zlepuje.
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V posledních letech dochází ve svìtì ke zvýení zájmu o vyuívání psychosociální pomoci také pøi øeení následkù mimoøádných událostí (MU) zdravotnickými institucemi. Také v ÈR jsme
svìdky rostoucí meziresortní spolupráce v této oblasti a to zejména v budování systémù pøipravenosti na MU. V gesci Ministerstva
zdravotnictví, odboru krizové pøipravenosti vznikla letos meziresortní pracovní skupina øeící problematiku pøipravenosti zdravotnických zaøízení na teroristické útoky; MV ÈR  Generální øeditelství hasièského záchranného sboru koordinuje meziresortní pracovní skupinu, která zkoumá monosti vzniku asistenèního centra
pro letecká a jiná netìstí s velkým poètem obìtí.
Vzhledem k mezinárodním aspektùm krizí a netìstí vstupuje v poslední dobì do popøedí evropská i celosvìtová spoluprá-
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ce v oblasti psychosociální pomoci obìtem MU. Významným
dùvodem jsou zde globalizaèní jevy, rozvoj turistiky i mezinárodního terorismu. MV ÈR má svého zástupce v mezinárodní
pracovní skupinì pro psychologii krizí a netìstí (Task Force
on Crisis and Disaster Psychology), která pùsobí v rámci
Evropské federace psychologických asociací. Tato skupina
plnila v poslední dobì následující základní pracovní úkoly:
1. definovala evropské standardy a úroveò nezbytného vzdìlávání psychologù pro poskytování psychosociální pomoci;
2. vytváøela a zlepovala evropskou sí psychosociální pomoci;
3. pøipravila zprávu v této oblasti pro Radu Evropy. Aktuálnì
byla navázána také pracovní spolupráce se Svìtovou asociací pro urgentní medicínu a medicínu katastrof (World
Association for Disaster and Emergency Medicine), která má
samostatnou pracovní skupinu pro oblast psychosociální pomoci.
Situace po úderu cunami v JV Asii
V dobì zemìtøesení a následného úderu cunami dne
26. 12. 2004 se v asijských zemích zdrovalo nìkolik tisíc èeských obèanù. Nìkolik stovek Èechù trávilo svou dovolenou
v oblastech jihovýchodní Asie, které byly nièivou vlnou zasaeny pøímo. Tøetí den po katastrofì jsme postrádali více ne
300 èeských obèanù. Tøi týdny po události jsme postrádali
11 osob, tìlo jedné turistky bylo identifikováno. Nalezení, resp.
identifikace vech èeských obìtí na ivotech trvala nìkolik
mìsícù a to s koneènou bilancí osmi úmrtí. Mnoho èeských obèanù utrpìlo také fyzická zranìní rùzné závanosti.
Okolo 500 Èechù bylo touto událostí vánì duevnì traumatizováno. Tito lidé bojovali o své ivoty a ivoty svých dìtí ve vodním pøívalu, pøi destrukci budov a pøi evakuaci; pozorovali tìké utrpení a krutou smrt ve svém okolí; poskytovali první pomoc; pokoueli se pomoci druhým, nebo alespoò
najít pøátele nebo známé v márnicích. Mnoho Èechù pøi katastrofì pøilo o své pøátele a blízké, kteøí byli cizími státními pøísluníky. Hluboce zasaeni byli také pozùstalí v ÈR
a ti, kteøí nemìli o pøeití svých blízkých ádné zprávy po
dlouhou dobu.
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Tato katastrofa si vyádala 230.000 obìtí na ivotech, bylo mezi nimi také témìø 2.500 turistù z desítek zemí. Psychologické
pracovitì MV ÈR provedlo prùzkum, ze kterého vyplývalo,
e pøes 2.200 úmrtí a pøedpokládaných úmrtí svých obèanù/turistù napoèítala Evropa. Mnoho zemøelých turistù pocházelo
také z rùzných asijských zemí. Nejvíce úmrtí v øadách turistù
hlásily následující státy: Nìmecko (658), védsko (608), Velká
Británie (247), Finsko (189), výcarsko (121), Japonsko (93),
Itálie (54), Francie (51), Dánsko (47) a Nizozemí (37) viz
obr.è.1,2 a 3. V pøepoètu na milion obyvatel nejvíce ztrát utrpìlo védsko (68) a Finsko (36), dále následovaly státy:
Norsko, výcarsko, Dánsko, Nìmecko, Singapur, Velká Británie, Hong Kong a Nizozemí viz obr.è.4. Pøestoe lidské utrpení lze stìí pøepoèítávat na èísla, mùeme pøedpokládat, e
právì v uvedených zemích dolo k nejsilnìjímu psychickému
dopadu na obyvatelstvo (pøeiví a jejich blízké, pozùstalé,
pøátele, známé a také profesionály, kteøí se podíleli na likvidaci následkù katastrofy). Kromì utrpení a morálních souvislostí
zde mùeme hypoteticky odvozovat i souvislosti ekonomické,
kdy docházelo k doèasnému nebo trvalému sníení kvality ivota mnoha lidí a tedy i k poklesu jejich pracovního výkonu
a produktivity.
Lidé se specifickými psychosociálními potøebami
Mezi èeskými obèany u kterých aktuálnì vznikly v souvislosti s touto katastrofou specifické psychosociální potøeby byli
zejména zranìní i nezranìní turisté, kteøí se sami pokoueli
pøeít nebo jen pozorovali hrùzné následky katastrofy ve svém
okolí. Dále sem patøí pozùstalí po obìtech, rodiny pohøeovaných osob a rodiny traumatizovaných turistù doma v ÈR.
Dalí skupinu tvoøí profesionálové, kteøí se podíleli na záchranných pracích a u v asijských destinacích (zamìstnanci
zastupitelských úøadù, leteckých spoleèností, cestovních kanceláøí, lékaøi ) nebo v ÈR (zamìstnanci krizových linek
Ministerstva zahranièních vìcí, psychologové resortu MV ).
Vichni tito profesionálové zasluhují po nároèné akci dekontaminaci psychického stresu  oetøení jeho nadlimitního pùsobení, které je prevencí syndromu vyhoøení a moných posttraumatických stresových potíí v budoucnu.
Hlavní specifické psychosociální potøeby turistù, které
vznikly v souvislosti s katastrofou byly následující: 1) ochrana,
oetøení, tiení, bezpeèí; 2) psychologická první pomoc; 3)
spojení s rodinou (telefon, SMS, e-mail); 4) strukturované informace o situaci a jejím vývoji; 5) transport domù; 6) informace o moných reakcích psychiky na traumatické záitky; 7)
informace o normalitì techto reakcí; 8) orientace v prostøedí
a postupech; 9) posílení osobních kompetencí (schopnosti øeit
vzniklé problémy) a 10) v nìkterých pøípadech psychologické
poradenství a psychoterapie.
Zvlátì zranitelní lidé s rizikem rozvoje posttraumatické
stresové poruchy a jiných zdravotních potíí v budoucnu byli:
lidé, kteøí v osobní historii ji zaili psychické trauma, fyzicky
zranìní turisté, dìti, senioøi, osamìle ijící lidé a pozùstalí.
Profil èeských turistù, kteøí trávili vánoèní a novoroèní svátky v jihovýchodní Asii byl následující: pøevládali zde mladí lidé
a lidé produktivního vìku z regionù z celé ÈR (nejvíce z Prahy
a Støedních Èech). Tito lidé mohli být zaøazeni do následujících
kategorií: vyí støední tøída, celebrity, backpackers  zejména
studenti cestující s batohem a mezinárodnì smíené páry.

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

ETIKA PSYCHOLOGIE PRÁVO
Centrální koordinace psychosociální pomoci
Ústøední krizový management pomoci èeským obèanùm,
kteøí byli ohroeni v souvislosti s úderem cunami, zajiovalo
Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR.
Centrální koordinací psychosociální pomoci bylo den po
události 27.12. 2004 povìøeno psychologické pracovitì Ministerstva vnitra ÈR, které bylo v pøímém propojení na
Ústøední krizový táb vlády. Regionální koordinaci pomoci zajiovala krajská psychologická pracovitì HZS. Pro pøípad
potøeby byly okamitì uvedeny v pohotovost týmy posttraumatické intervenèní péèe Policie ÈR a HZS ÈR. Nonstop krizová pohotovost psychologù resortu MV trvala do 31. 1. 2005.
Dùvody centrální koordinace psychosociální pomoci ze
strany MV pøi urgentní fázi této mimoøádné události byly:
a) velký rozsah události a její mezinárodní aspekty; b) funkèní
vlastní sí psychosociální pomoci v resortu (PÈR, HZS);
c) mnoství specificky kvalifikovaných psychologù; d) zkuenosti v této oblasti; e) mezinárodní spolupráce v této oblasti.
Hlavními partnery kooperujícími s psychologickou slubou
MV byli:
Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR (MZV), které zøídilo
v ÈR 10 krizových telefonních linek pro rodiny a blízké pohøeovaných osob s cílem sbìru a výmìny informací.
Zamìstnanci MZV pracovali s turisty na zastupitelských úøadech v asijských destinacích a pomáhali vyhledávat èeské obìti v nemocnicích a márnicích. Individuální agenti pracovali
v ÈR s pozùstalými a rodinami beznadìjnì pohøeovaných
osob. Pracovníci MZV pomáhali s praktickými problémy a s distribucí letákù a pøíruèek s psychologickými informacemi.
Ministerstvo obrany ÈR (MO) vypravilo armádní speciál
pro transport èeských turistù ze zasaených a patnì pøístupných
oblastí a vyzvednutí ostatkù první èeské obìti v Thajsku. MO
vyslalo s tímto speciálním letem jednu armádní psycholoku.
Jejím úkolem byla psychologická asistence letu: podpora turistùm, pøíprava a podpora posádky a práce s novináøi. MO zajistilo vhodné prostory na jejich letiti pro psychologickou intervenci týmu psychologické asistence MV po návratu speciálu.
Ministerstvo zdravotnictví ÈR vyslalo dva lékaøe a jednoho klinického psychologa pro práci s èeskými turisty v Kolombu, Srí Lanka (oetøení a psychologická první pomoc pøed
evakuací do ÈR). V ÈR zøídilo krátkodobou informaèní telefonickou linku pro oblast hygieny a epidemiologického poradenství (obavy obyvatel z infekèních chorob).
Èeské aerolinie, a.s. vypravily 9 speciálních letù PrahaKolombo-Praha. ÈSA takto pøepravila 1350 lidí ze zasaených
oblastí (v tomto mnoství také cca 250  300 èeských obèanù).
Rovnì zprostøedkovali speciální hláení v letadlech, obsahující psychologické informace pro turisty, kteøí proili katastrofu a zajistilo distribuci psychologických materiálù evakuovaným lidem na letiti v Ruzyni. Dùleitá byla také spolupráce
s Èeskou správou leti, s.p., která umonila umisování informaèních materiálù ve veøejných prostorách letitì Ruzynì.
Úkolem psychologické sluby resortu MV bylo zajistit psychosociální pomoc a podporu obìtem zejm. v urgentní fázi,
v nejbliích hodinách a dnech po katastrofì. Ohlednì moností návazné péèe byla dále dùleitá spolupráce s dalími nestátními neziskovými organizacemi. Asociace klinických psychologù ÈR poskytla kontakty na klinické psychology v regi-
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onech, Asociace linek dùvìry ÈR poskytla k vyuití svou databázi, Psychosociální intervenèní týmy ÈR poskytly pøímé
kontakty na jejich pracovníky, speciálnì trénované pro oblast
psychosociální pomoci obìtem.
Pro výmìnu informací mezi evropskými zemìmi byla dùleitá spolupráce s Evropskou federací psychologických asociací, která probíhala prostøednictvím pracovní skupiny pro psychologii krizí a netìstí (Task Force on Crisis and Disaster
Psychology).
Sloky systému psychosociální pomoci
Mezi hlavní aktivity psychologické sluby Ministerstva
vnitra ÈR patøilo zøízení psychologické poradenské linky MV,
èinnost týmu psychologické asistence MV, tvorba a distribuce
specifických informaèních materiálù a analytická a výzkumná
èinnost. Dùleitá byla také komunikace se sdìlovacími prostøedky a prùbìné zveøejòování informací o poskytovaných
psychosociálních slubách.
Psychologická poradenská linka MV byla zøízena druhý
den po katastrofì dne 27. 12. 2004 a fungovala do 31. 3. 2005.
Na lince se støídali psychologové MV, kteøí jsou vykoleni
v telefonické krizové intervenci. Cílem linky bylo poskytování
konzultací, pøenos informací, poradenství a krizová intervence.
Linka byla urèena èeským turistùm, jejich pøíbuzným, pozùstalým a profesionálùm pùsobícím po této události. Za první
mìsíc bylo zaznamenáno 150 kontaktù, z nich 60% bylo velmi váných (krizová intervence turistùm, posttraumatické reakce, masivní strach a obavy pøíbuzných). Nejvìtí mnoství
kontaktù bylo v prvních dvou týdnech po události, ale i ve tøetím týdnu se objevily velmi závané telefonáty. Vnímání úèelu
linky bylo velmi pøesné: 90 % vech kontaktù se vztahovalo
k tématu cunami.
Mezi hlavní aktivity týmu psychologické asistence MV patøila asistence v neveøejné èásti letitì pøi návratu èeských i zahranièních turistù, psychologický monitoring pøi návratu evakuovaných, krizová intervence, psychologická první pomoc a asistence
pøi odbìru DNA od rodin pro identifikaci ostatkù jejich èlenù.
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Tvorba a distribuce specifických informaèních materiálù (pøíruèky, letáky, adresáøe a instrukce  v titìné a elektronické podobì) probíhala v prvních dnech po události. Tyto materiály obsahovaly: informace o reakcích lidské psychiky na
proitou katastrofu, o normalitì tìchto pøíznakù, o monostech
pomoci a svépomoci, adresáø psychosociálních slueb v Èeské
republice a telefonická èísla na psychologickou poradenskou
linku MV. Základní materiál byl k dispozici pro cizince v angliètinì. Psychologické pracovitì MV zajistilo èeskou sekci na
mezinárodním portálu Tisei (www.tisei.org), který byl urèen lidem zasaeným katastrofou cunami 2004.
Proces koordinace a hlavní cíle
Hlavní centrální koordinaèní tým tvoøilo 7 psychologù, dva
z nich akci øídili. 14 koordinátorù bylo pøipraveno pro èinnost
v regionech ÈR (psychologové HZS) a cca 140 specialistù na
psychosociální pomoc bylo pøipraveno v regionech pro pøímé
poskytování pomoci (vèetnì trénovaných neprofesionálù).
Hlavními cíli bylo:
1) Dopravit zpátky do vlasti maximum èeských obèanù
2) Poskytnout relevantní informace maximu zasaených
èeských obèanù
3) Poskytnout relevantní informace profesionálùm, kteøí se
na akci podíleli
4) Pøipravit funkèní regionální sí psychosociální pomoci
pro následnou péèi
Pozitivní zkuenosti a oblasti pro zlepení
V oblasti psychosociální pomoci byla v ÈR výhodou centrální koordinace aktivit z jednoho místa, pøièem vechny
sluby byly poskytovány zdarma. Osvìdèila se psychologická
asistence a monitoring na civilním letiti pøi návratu leteckých speciálù, psychologická asistence na armádním letiti
a u odbìrù DNA, asistence psychologa v prùbìhu evakuaèního
letu z Thajska. Výhodou byla vysoká flexibilita a kreativita
psychosociálního týmu, vysoká motivovanost a nasazení pracovníkù, princip solidarity a vzájemnosti.
Problémem v obecné rovinì byly nejasné (nedefinované)
kompetence a odpovìdnosti, legislativní nejasnosti a chybìl
modelový plán pro zajitìní psychosociální pomoci pro mimoøádnou událost podobného typu. Nedostatkem bylo odmítání systematické psychologické podpory pro profesionály
v prùbìhu a po ukonèení akce ze strany managementu, které
mohlo být prevencí syndromu vyhoøení a jiných obtíí pracovníkù v budoucnu (nebyly vyuity debriefingy, defusingy a jiná
setkání pro dekontaminaci stresu).
Dále je tøeba upozornit na specifické nedostatky, které sniovaly efektivitu psychosociálních opatøení. Hlavním problémem bylo neposkytnutí seznamu osob (s kontakty), které byly v souvislosti s katastrofou nejvíce ohroeny, psychologickému pracoviti MV. Argumentem zde byl zákon 101/2000 Sb.,
o ochranì osobních údajù. Øada zasaených lidí nemohla být
vèas oslovena s nezbytnými informacemi a nabídkou speciální
pomoci. Ochrana osobních údajù obèanù tak byla upøednostnìna pøed moností oetøení jejich aktuálního zdravotního
(psychického) stavu a mohla vést ke sníení kvality jejich budoucího ivota. Nedostatkem byla také absence ochrany navracejících se traumatizovaných turistù pøed náporem sdìlova-
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cích prostøedkù ve veøejné èásti letitì (riziko sekundárního
psychotraumatu). Chybìla systematická psychologická podpora zranìným v nemocnicích. V ÈR také v souèasnosti není dostatek psychoterapeutù zamìøených na rùzné formy dlouhodobé terapie klientù s posttraumatickou stresovou poruchou.
Porovnání zkueností vybraných evropských zemí
Psychologické pracovitì MV provedlo m.j. srovnávací prùzkum, který se zabýval organizací psychosociální pomoci obìtem cunami ve vybraných evropských zemích. Dotazník byl
vyplnìn odborníky v oblasti psychologie krizí a netìstí, kteøí
byli odpovìdni za organizaci psychosociální pomoc pøi mimoøádných událostech v jejich zemi. Úèastníky tohoto prùzkumu
byli: Belgie, Èeská republika, Dánsko, Finsko, Rakousko, Øecko a védsko. Koordinaci psychosociální pomoci mìli ve
vech uvedených zemích na starosti psychologové. Kromì
psychologù se na této pomoci nejvíce podíleli také dalí profese  sociální pracovníci, duchovní a zdravotní sestry. Centrální
koordinaci zajiovali vdy 2  4 psychologové. Doba nejnároènìjího pracovního nasazení psychologù byla nejdelí
v ÈR, Dánsku, Finsku a védsku (20 dní). Krizová pohotovost
psychologù byla nejdelí v ÈR a Dánsku (1 mìsíc), nejkratí
byla ve Finsku, Rakousku a védsku (10 dní). Vìtina zemí
vyslala omezený poèet psychologù také do asijských destinací
a jako doprovod evakuovaných obèanù v letadlech. Speciální
informaèní materiály byly distribuovány potøebným ve vech
zemích. Spolupráce se sdìlovacími prostøedky byla charakterizována ve vìtinì zemí jako uspokojivá. Debriefing pro profesionály byl uplatnìn pouze v Belgii, Finsku a védsku. Psychologové tìchto zemí také obdreli seznamy postiených
osob, ostatní zemì mìly obtíe pøi kontaktování potøebných.
Ve vìtinì zemí byly problémy ve spolupráci mezi organizacemi. Z komparace informací plynou návrhy na zlepení systémù
psychosociální pomoci, kterými jsou: vyjasnìní kompetencí,
zlepení spolupráce mezi organizacemi, zlepení spolupráce se
sdìlovacími prostøedky, jedno centrální koordinaèní pracovitì, vytvoøení systému dekontaminace stresu u profesionálù, ví-
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ce speciálnì kvalifikovaných odborníkù a prohloubení mezinárodní spolupráce nejen na evropské úrovni (vytváøení globální
celosvìtové sítì psychosociální pomoci).
Psychosociální pomoc èeským obèanùm po teroristickém
útoku v Egyptì 2005, vyuití zkueností po cunami 2004
Dne 23. 7. 2005 dolo k sérii 3 bombových útokù v turistickém letovisku Sharm El Sheikh, které bylo do té doby povaováno za jedno z nejbezpeènìjích míst v Egyptì. lo o historicky nejkrvavìjí teroristický útok namíøený proti egyptským
turistickým cílùm. Celkem bylo 88 lidí zabito a cca 200 zranìno (z toho bylo identifikováno 9 mrtvých cizincù a 32 jich bylo zranìno). Po výbuchu nastal v letovisku zmatek, záchranáøi
dorazili na místo po cca 30  45 min, nìkteøí turisté se snaili
ukrýt ve svých hotelích, jiní odjet z mìsta. Pozdìji nastala pøísná bezpeènostní opatøení. Èetí diplomaté objídìli nemocnice
a pátrali po pøípadných èeských obìtech a zranìných.
V lokalitì se nacházelo celkem 1500  2000 èeských obèanù, kteøí byli ubytováni v 30  40 hotelích. 1 obèan ÈR zahynul, 1 byl zranìn s nutností lékaøského oetøení. Nìkolik Èechù
mìlo drobná zranìní zpùsobená rozbitým sklem, bez nutnosti
odborného oetøení. Vánì psychicky traumatizováno bylo cca
200 Èechù. Monosti pøedèasného návratu dvìma speciály
ÈSA vyuilo 164 Èechù a 12 Slovákù, kteøí byli ubytováni
v bezprostøedním okolí výbuchù. Nejbliími pravidelnými lety se do ÈR krátce po útocích vrátilo dalích 919 obèanù.
Zdrojem psychické traumatizace v souvislosti s touto událostí
bylo: bezprostøední ohroení ivota (tlaková vlna, destrukce
budov, odletující fragmenty, tøítící se sklo, oheò), pøítomnost
v místech událostí bezprostøednì po výbuchu (trosky, fragmenty tìl, zohavená tìla, náøek zranìných, pohled na popáleniny, amputace, otevøená zranìní, zápach, projevy paniky,
zmatek a chaos, komunikaèní kolaps), strach o své blízké,
strach o dìti a vnouèata, pøísná bezpeènostní opatøení po útoku, vliv místních médií a tlak médií v ÈR s výrazným zásahem
do soukromí pozùstalých.
Hlavním úkolem psychologické sluby MV bylo zajistit
vèasné informace o moných okamitých a pozdìjích reakcích psychiky na proité trauma maximálnímu poètu èeských
turistù, kteøí zaili teroristický útok a pøedat jim kontakty na
následnou odbornou pomoc (pøedání do regionù), dále psychologická první pomoc a krizová intervence. Cílovou skupinu
tvoøili èetí obèané, kteøí zaili teroristické útoky v Egyptì
a jejich blízcí. Celkem bylo s psychologickými informacemi ve
spolupráci s ÈSA osobnì osloveno 1095 cestujících.
Centrální koordinací psychosociální pomoci bylo povìøeno psychologické pracovitì MV (oddìlení psychologie a sociologie odboru personálního). Na koordinaci i výkonu této pomoci se podílela psychologická sluba resortu MV jako celek,
tj. psychologové úøadu Ministerstva vnitra, Hasièského záchranného sboru a Policie ÈR. Psychologickou asistenci obou
speciálních letù ÈSA Praha-Sharm El Sheikh-Praha zajistila
psycholoka Policie ÈR. Provoz Psychologické poradenské
linky MV zajistili pracovníci Anonymní telefonní linky pomoci v krizi Policie ÈR. Vichni psychologové a specialisté nasazení do akce splòovali kvalifikaèní poadavky na tuto práci
(výcviky v posttraumatické intervenci, Critical incident stress
managementu, telefonické krizové intervenci atd.). Vyuity byly zkuenosti (postupy, materiály a kontakty) získané pøi koor-
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dinaci psychosociální pomoci èeským obìtem cunami v jihovýchodní Asii na pøelomu roku 2004/2005. Do akce bylo zapojeno 8 psychologù krajských správ Policie ÈR a 7 psychologù
krajských správ Hasièského záchranného sboru ÈR.
Èasovì nejnároènìjí byl první týden krizové pohotovosti
psychologické sluby. Nejvìtí nároky na koordinaci byly
v prvních tøech dnech po události. Psychologická poradenská
linka MV fungovala v dobì 3 týdnù po události. Psychosociální pomoc zajiovalo celkem 18 osob, do pøímé práce v terénu
bylo zapojeno 9 psychologù. Centrální koordinaci psychosociální pomoci a analytickou èinnost zajiovali 4 psychologové.
Nejdùleitìjí mimoresortní spolupráce psychologù MV
probíhala s Èeskými aeroliniemi, a.s., Ministerstvem zahranièních vìcí ÈR, INVIA.CZ, s.r.o., RIAPS, Centrem krizové intervence Praha a Pohøebním ústavem hl. m. Prahy.
Mezi základní èinnosti psychologické sluby patøilo: zøízení a provoz psychologické poradenské linky MV, tvorba
a distribuce speciálních informaèních materiálù, psychologická asistence u obou speciálních letù, psychologický monitoring na letiti s distribucí titìných materiálù, prùbìná analytická a výzkumná èinnost.
Základními psychosociálními potøebami traumatizovaných turistù bylo: dostat se do bezpeèí, mít strukturované informace (zorientovat se v situaci), komunikace s pøíbuznými
a blízkými v ÈR (e jsou v poøádku), tiení, rychlý návrat domù, informace o normalitì reakcí psychiky na proité události,
odpoèinek, potøeba následné odborné péèe (u malé èásti turistù).
Pozitivní zkueností byla rychlá reakce psychologické sluby resortu MV (nasazení a flexibilita), centrální koordinace
psychosociální pomoci z jednoho místa, vyuití celého spektra
psychologické sluby resortu MV, dobrá spolupráce mezi slokami psychologické sluby resortu MV, psychologická asistence MV v letadlech u speciálních letù a na letiti, zapojení pracovníkù Anonymní telefonní linky pomoci v krizi Policie ÈR,
dobrá spolupráce psychologù s odborem tisku MV a dobrá
spolupráce s ÈSA. Efektivita této akce souvisela jednak
s pøedchozími zkuenostmi získanými pøi organizaci psychosociální pomoci èeským obìtem cunami, jednak s mením poètem zasaených osob a s jasným prostorovým a èasovým
ohranièením pøedpokládané doby a místa øeení následkù MU.
Monosti ke zlepení se objevily v oblasti materiálnì technického vybavení psychologù MV (mobilní telefony, pojitìní). Nedostatkem byla sekundární traumatizace pozùstalých ze
strany sdìlovacích prostøedkù (hon na pozùstalé) a patný
výbìr jednoho z novináøù do speciálního letu (ohrozil úspìnost a bezpeènost evakuace).
Zkuenosti získané z obou uvedených akcí byly v praxi vyuity pøi zapojení psychologické sluby MV do pøípravy a realizace cvièení sloek IZS (Podzim 2005  nácvik øeení následkù bombového teroristického útoku v praském metru a ve
vlakové soupravì ÈD ve Støedoèeském kraji; Krize 2005  teroristický únos letadla) a pøi pøípravì dalích simulací. Potøeba
zlepení pøístupu sdìlovacích prostøedkù k obìtem mimoøádných událostí vedla k tvorbì pøíruèky Novináøi a netìstí,
kterou vytvoøilo psychologické pracovitì MV ve spolupráci
pøedními èeskými i zahranièními urnalisty, kteøí se specializují do oblasti krizí, katastrof a váleèného zpravodajství.
Publikace obsahuje základní pravidla pøístupu k obìtem netìstí i záchranáøùm a øadu praktických informací a je k dispo-
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zici v èeské i anglické verzi, v titìné i elektronické podobì.
Budovaná regionální sí psychosociální pomoci i praktické
zkuenosti byly vyuity psychology HZS pøi pomoci lidem postieným letoními povodnìmi.
Závìr  monosti rozvoje oblasti psychosociální pomoci v ÈR
1) V dobì krize a v prvních dnech po netìstí (urgentní fáze)
se v obou uvádìných pøípadech osvìdèila centrální koordinace psychosociální pomoci psychologickou slubou
MV z jednoho místa. Do budoucna je nutné vybudovat
systém pøedávání klientù do následné psychosociální podpory a péèe, kterou by mìly zajiovat nestátní organizace
a resort zdravotnictví.
2) Pro zlepení kooperaci v psychosociální oblasti je tøeba vytvoøit modelové plány pro události podobného typu.
3) Je vhodné vytvoøit a pøipravit univerzální titìné informaèní
materiály pro obèany (letáky a pøíruèky) pro jejich okamité
vyuití pøi rùzných typech mimoøádných událostí.
4) Je potøeba zavádìt systémy dekontaminace stresu také
pro vechny profesionály, kteøí se na záchranných akcích
podílejí (debriefingy apod.). Speciální pozornost v tomto
smìru zasluhují i profesionálové pùsobící v oboru urgentní
medicíny a medicíny katastrof.
5) Dùleité je prohloubit spolupráci psychologické sluby se
sdìlovacími prostøedky (zlepení výbìru urnalistù do
speciálních letù, edukace novináøù o chování a potøebách lidí pøi mimoøádných událostech).

6) Je nezbytné pøekonat legislativní nedostatky, které výraznì omezují efektivitu psychosociální pomoci.
7) Je nezbytné podporovat výzkum v dané oblasti, aby úèinnost psychosociální pomoci obìtem katastrof a terorismu
byla maximální.
8) Narùstá potøeba intenzivní mezinárodní spolupráce v psychosociální oblasti (tvorba nejen evropské sítì, ale i globální celosvìtové sítì psychosociální pomoci a výmìna odborných zkueností).
9) Celosvìtovým trendem se stává pøipravenost psychosociální pomoci pro situace megaterorismu, CBRN hrozeb, dùraz na kulturnì senzitivní pomoc, specifickou práci s dìtskou obìtí a psychosociální úlohu sdìlovacích prostøedkù.
Legendy k obrazùm:
1. Rozdìlení poètu turistù, kteøí zemøeli následkem cunami podle
kontinentù
2. Distribuce zemøelých turistù z celého svìta
3. Distribuce zemøelých turistù z Evropy
4. Úmrtí na milion obyvatel (Evropa)
PhDr. tìpán Vymìtal
Ministerstvo vnitra Èeské republiky
Oddìlení psychologie a sociologie OPe
Nad tolou 3
170 34, Praha 7
tel.: +420 974 832 672, fax.: +420 974 833 521
e-mail: vym@mvcr.cz, stepan.vymetal@email.cz

Potøeba kontinuálního vzdìlávání v oboru z pohledu
studenta veobecného lékaøství
Robin ín

student Lékaøské fakulty UK Plzeò
Abstrakt
Urgentní medicína je v Èeské republice pomìrnì mladým oborem, který si nyní vybudoval pozici základního oboru lékaøských specializací a má pøed sebou jistì slibnou budoucnost. Té nový obor docílí pouze øádným vychováváním vlastních odborníkù a vìdeckých pracovníkù. Absolvujícím studentùm veobecného lékaøství musí obor nabídnout kvalitní zázemí, kolitele na vysoké úrovni a monost odborného rùstu. Samozøejmostí by mìla být pravidelná organizace odborných mezinárodních kongresù a výmìnných programù. Kvalitním celoivotním vzdìláváním si udrí mladý a dynamicky se rozvíjející obor mnoho odborníkù.
Klíèová slova: povinný studijní pøedmìt  doktorandské studium  Ph.D.  pøedatestaèní pøípravat
Abstract
Emergency medicine is a relatively young branch in Czech Republic, which has built the position of basic branch in medical specializations
and has before certainly promising future. This new branch will obtain this only with honest education of own specialists and scientific
workers. This branch has to offer first-rate rest, trainers on high level and possibility of professional growth for graduating students of general
medicine. Periodic organization of professional international congresses and changing programs should be implicite. This young and
dynamically evolving branch will keep many specialists by high-quality lifelong education.
Key words: obligatory educational subject  graduating study  Ph.D.  rezidency

Díky ochotì øídících pracovníkù Zdravotnické záchranné
sluby Plzeòského kraje mi bylo v minulosti ihned po nástupu
na lékaøskou fakultu umonìno zapojit se do èinnosti výjezdových skupin RZP i RLP v krajském mìstì. Poznal jsem organizaci øízení a práce zdravotnické záchranné sluby (ZZS)
a èinnost èlenù výjezdových skupin na stanoviti a pøi výjezdu.
Tento obor si mì naprosto získal. Díky kolegùm ze ZZS HMP
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 ÚSZS se otevøela debata na téma vzdìlávání absolventù lékaøských fakult v daném oboru.
V tuto chvíli by mìlo být jedním z prioritních úkolù Katedry
UM a MK IPVZ prosazení urgentní medicíny jako povinného
studijního pøedmìtu nejlépe v 5. roèníku studia veobecného
lékaøství na vech lékaøských fakultách v naí republice.
Pøedmìt by mìl být øeen blokovou formou pøiblinì tøí dní
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praxe. Z toho by se dva dny odehráli na urgentním pøíjmu fakultní nemocnice a jeden den by se student dostal na stanovitì ZZS. Zde by se seznámil s èinností zdravotnického operaèního støediska a s prací výjezdových skupin. Pøedmìt by byl
samozøejmì doplnìn o nepostradatelné pøednáky, pøedevím
s problematikou medicíny katastrof a øízení a organizace zásahù pøi mimoøádných událostech. O výuku poskytování lékaøské neodkladné pomoci ve stavech ohroujících zdraví a ivot
pacienta øeí v pøednákách za své obory jednotlivé kliniky fakultních nemocnic.
Student veobecného lékaøství zná dnes èinnost ZZS pouze
z doslechu a takto získané informace jsou èasto zkreslené nebo dokonce livé. Èasto je dnes jetì mezi lékaøi  pitálníky
zakoøenìná mylná domnìnka, e na práci v ZZS se hodí pouze
lékaøi, kteøí neuspìli v jiných oborech nebo mají pracovní problémy na oddìleních v nemocnici a utíkají se pøed nimi skrýt
na záchranku. Tento názor je potom èasto medikùm prezentován a jimi pøijímán jako pravdivá informace. Pomocí zavedení
povinného pøedmìtu by vichni studenti získali pøehled o problematice èinnosti ZZS. Vimli by si irokého zábìru tohoto oboru a také by mohli sami zhodnotit nároènost práce záchranáøù. Odpadly by dotazy mých kolegù typu: Co to je rendez-vous systém? Co je to RZP a RLP? Co je to triage?
Dalím problémem je absence doktorandského studia smìøujícího k získání titulu Ph.D. Toto je stejnì jako v jiných klinických oborech nejlepí cesta k vychování kvalitních odborníkù a vìdeckých pracovníkù. Katedra UM a MK IPVZ by mìla s nìkterou lékaøskou fakultou navázat dialog o monosti
akreditace daného doktorandského studijního programu. Na
výuce by se samozøejmì podíleli odborníci ze základních klinických oborù, èlenové pøísluné katedry, zkuení lékaøi OUP
a ZZS.
V tuto chvíli nejdiskutovanìjím problémem je oprávnìnì
pøedatestaèní pøíprava lékaøe v reii záchranné sluby. Èlánky
publikované MUDr. Pokornou a jejími kolegy ze ZZS HMP
 ÚSZS jsou velice zajímavé a nabízejí mnohá øeení, ale také
se zde dá najít i nìkolik sporných bodù. Pøíprava lékaøe k atestaci je vìcí zajisté velice nákladnou, ale vyadování jakéhosi
úpisu mateøské ZZS po dobu napøíklad 10 let po sloení

atestace mi pøijde jako nápad, který spíe mnoho mladých lékaøù odradí. Takto nelze danou problematiku vyøeit. Toto øeení nelze aplikovat ani na oddìleních v lùkových zdravotnických zaøízeních. S ustanovením urgentní medicíny jako základního oboru dle zákona è. 95/2004 Sb. se spí pøispìlo k tomu, e tento obor si vybere pouze lékaø, který bude mít o danou lékaøskou problematiku zájem a nebude potom nikam utíkat. Stejnì tak to na druhou stranu probíhalo i dodnes.
Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení si vychovalo mladého
lékaøe a dovedlo ho a k atestaci I. stupnì. Tento lékaø potom
utekl za vidinou vyího platu na ZZS a oddìlení pøilo o vykoleného specialistu. S tímto musí do budoucna poèítat i záchranné sluby. Lékaø s atestací z urgentní medicíny mùe
podle nového pojetí oboru stejnì kolovat pouze mezi ZZS
a OUP, pokud nebude mít pøedchozí atestaci z jiného oboru.
Dalím sporným bodem bude zajisté pùsobení lékaøe v pøedatestaèní pøípravì ve výjezdové skupinì RLP pod odborným dohledem, kdy nebude mít pøímý kontakt se svým kolitelem. Pøi
komunikaci pøes vysílaèku nebo mobilní telefon mùe dojít ke
zkreslení nìkterých údajù nebo pøíznakù nebo lékaø  rezident nemusí ve peèlivì popsat. I toto se mùe stát a ve by proto mìlo
být nìjakou cestou peèlivì oetøeno legislativnì, jeliko takováto
èinnost lékaøe  rezidenta na ZZS se bude odliovat od èinnosti
a moností jeho kolegy v klasickém zdravotnickém zaøízení.
Poatestaèní celoivotní vzdìlávání, úèast na koleních, semináøích a jiných odborných akcích a také na pøípadných cvièeních je samozøejmostí jako v kadém jiném oboru.
Sám za sebe mohu øíct, e se po absolvování lékaøské fakulty tìím na výjezdy spojené s blátem, pínou a desítkami pøihlíejících odborníkù, na noci strávené s opilci a na nìkdy
pohrdavé pohledy nìkterých pravých lékaøù z nemocnice.
Urgentní medicínì pøeji mnoho nadencù z øad nás studentù
veobecného lékaøství. Vem pracovníkùm ZZS pøeji koneèné
docenìní jejich velice nároèné a èasto rizikové práce.
Robin ín
Sokolovská 88
323 00 Plzeò
e-mail: robin.sin@lfp.cuni.cz

Arnold Jirásek  nekonèící recenze
Jiøí Franz

OS ZS Kolín  Nymburk

Slavný a svìtoznámý akademik Arnold Jirásek (1887  1960)
je oprávnìnì i v dneních èasech ctìn jako klenot èeské chirurgie a celého lékaøského stavu. Je stále ivý a lze jej oprávnìnì  na rozdíl od mnoha jiných souèasníkù rozlièných profesí  nazvat celebritou. Zanechal po sobì mnoho monografií,
které jsou stále platné a pøi ètení mohou oslovit kadého lékaøe. Doporuèuji èíst si v jeho publikacích trvale, cílenì a nauèit
se spolu s ním pøemýlet o naich nemocných s podobnou pokorou, smyslem pro anamnestický a propedeutický detail èi
úasnou ojedinìlou schopností se pak kasuisticky  potamo
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

tak i skuteènì vìdecky  vyjádøit a podìlit o získané zkuenosti. Jirásek by mìl být vzorem
pro kadého z nás jako zcela ojedinìlý lékaøský publicista, který se dokázal s nesmírnou pracovitostí, smyslem pro kadému
srozumitelný detail a precizností prosadit do povìdomí kadého, kdo si jeho texty i dnes dokáe pøeèíst a vyuít jeho poznatky pro vlastní èinnost.
Souèástí urgentní medicíny je pøednemocnièní obor ve
vech svých podobách. Lékaøi prvního kontaktu jsou èasto po27
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staveni pøed nelehký úkol v rozlièném terénu stav nemocného
vyhodnotit bez CT, rtg, USG, MR èi rozsáhlých laboratorních
testù. Nabídek v èeském i cizojazyèném písemnictví, které by
umonily lékaøi pøemýlet o pestrobarevné symptomatologii,
kterou nám nabízí sám nemocný, umìt jí vyhodnotit, odliit závané atributy od balastních a nauèit se i ménì známé poslechové èi palpaèní fenomény  je stále nedostatek. Moná  pohøíchu  i ubývá nás lékaøù, kteøí by takovou uèebnici dokázali napsat.
CT odhodilo do sbìru neurologická kladívka, rozvoj osteosyntézy vyhladil umìní sádrového obvazu a tolik potøebnou
propedeutiku neumí skoro nikdo z nás  mladí kolegové se jí
moná ji ani neuèí.
Uvedu pøíklad, kdy prof. Jirásek zahajuje své tøístránkové líèení o pohledu na bøicho pøi zánìtu pobøinice ve své nesmrtelné knize Náhlé pøíhody bøiní z roku 1939:
....pohyb stìny bøiní je víc znatelný u muù ne en, výraznìjí u bøich tonických, nevzedmutých ne u atonických, nebo
napjatých a nadmutých. Bývá nìkdy zastaven v èásti bøicha,
v polovinì anebo na celém bøie. Zastavuje jej staení svaloviny stìny bøiní anebo bolestivost její, pøedevím její nástìnné
pobøinice neb obojí dohromady. Zjev tento pokládám za dùleitý proto, e nám u povídá mnoho ne sáhneme na bøicho. To
má význam u dìtí, lidí bázlivých, citlivých a lechtivých. Na naí klinice je zavedeno rèení, e vlny dýchací bìí a k vazùm
Poupartským. To má význam jen pro naprosto neruené dýchání, kde skuteènì se pohybuje stìna bøiní v celém rozsahu
Není to krása ? Je to oslava umìní lékaøe rozhodnout se k zásadním krokùm na základì ars medica, vlastních oèí, smyslù

a rukou. Umìní, které nám pohøíchu tak bolestnì èasto chybí
a nebo které v PNP nezøídka podceòujeme.
Doporuèuji kadému èíst si v tìchto skvostech èeského lékaøského písemnictví  také proto, abychom dokázali ocenit
sami sebe, lékaøský cech a um  tolik popinìný politikou a nevynucenými obrazy odporných mezilidských a nekolegiálních
vztahù. A vnímali, jaký pokrok se stal právì s akutní medicínou v posledních padesáti letech.
Na závìr si dovoluji ocitovat Jiráskùv pohled tehdejích èasù na ok  v daném pøípadì v pøíèinné souvislosti se støevní
apoplexií / kdo mìl ok, byl nazýván ranìným /:
shock pomine sám, nebo s naí pomocí. Právì proto pak,
e chceme, aby známky shocku rychle zmizely, je naí povinností pøispìti èinnì k ukrácení shocku. To uskuteèníme tím: ranìný má býti dán do lùka s málo povýenou hlavou a zahøát.
Má býti uchránìn vech zbyteèných zevních vlivù. Má dostati
transfuzi: v míru èerstvé, ve vojnì pøeívající krve ve mnoství
200  500 ccm. Není-li krve, fysiologický nebo náhradný
 /skuteènì náhradný!  pozn. aut./  roztok do íly (1000 ccm).
Není-li tìch, tedy podkoní infuze. Podkonì kardiakum, adrenalin. Pøitom tøeba pozorovati celkový stav a tlak krevní. Jeho
upravování je dobrou známkou, nestoupne-li anebo dokonce
klesá, je nadìje na zachránìní ranìného malá, i kdy k operaci sáhneme ..

MUDr. Jiøí Franz
OS ZS Kolín  Nymburk
ikova 146, 280 02 Kolín II
e-mail: Franz@seznam.cz

Nová architektura a strategie
pro neodkladné stavy
Jana eblová1, Marek Uhlíø2,
Renata Hokovská3, Ondøej Franìk3
1) Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje
2) Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Odbor krizové pøipravenosti
3) Zdravotnická záchranná sluby hl.m. Prahy

Motto:
Lepí výzkum pro lepí sluby v pøednemocnièní urgentní
medicínì: stavíme mosty mezi evropskými programy.
Zamìøení na pøednemocnièní urgentní medicínu, ale i na
výzkumné aktivity, jejich celoevropskou koordinaci a spolupráci na mezinárodní úrovni, pozornost vìnovaná systémùm záchranných slueb v Evropì, bez ohledu na kulturní,
politické a historické rozdíly jednotlivých zemí, ale i na management konkrétních klinických stavù  to jsou základní
pøístupy spojené pod znaèkou Hesculaep. Výchozím bodem
je teze, e poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe má
spoleèný cíl  dobøe a kvalitnì vyøeit zdravotní problémy
pacientù  a cesty k tomuto cíli mohou být sice rozdílné, ale
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vdy by mìly vést k srovnatelné úrovni péèe ve vech evropských zemích.
První konference Hesculaep se konala v roce 2005 v Paøíi
(viz: Hlaváèková, D.  Uhlíø, M.: Beinvenue á Paris, Europe,
Urgentní medicína 8, 2005, 32  34.), druhý kongres, vycházející z tìchto principù, se konal v letoním roce 22. a 23. kvìtna
ve panìlské Seville. Úèastnilo se ho 400 lékaøù, vìdcù, ale
i zástupcù lokálních, evropských i svìtových struktur (WHO,
Evropská komise, ministerstev zdravotnictví nìkterých zúèastnìných zemí ), nejvíce úèastníkù bylo pochopitelnì ze paURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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nìlska. Oficiálního zahájení konference se zúèastnila i María
Jesús Montero, ministrynì zdravotnictví Andalusie, Octavi Quintana, øeditel zdravotnického výzkumu Evropské komise
a Francisco Murillo, také z andaluského ministerstva zdravotnictví. Prezidentkou organizaèního výboru byla Purificación
Gálvez, koordinátorem vlastního projektu Hesculaep Michel
Baer.
Èeská republika zde mìla ètyøi zástupce, z toho tøi se aktivnì úèastnili odborného programu pøednákami.
Odborný program probíhal ve dvou sálech, byl vdy zahájen
plenárním zasedáním na nìkteré zásadní téma. První den bylo
plenární zasedání vìnováno budoucím pespektivám evropského výzkumu v pøednemocnièní neodkladné péèi, druhé bylo
zamìøené na výzkum a plánování v oblasti zdravotnických záchranných slueb ve panìlsku. Program v jednotlivých sekcích byl vdy rozdìlen do dvou oddìlených èástí  v první byly pøedneseny pøednáky shrnující stávající postupy lege artis
a konkrétní výzkumné aktivity, ve druhé byl prostor vìnován
místním programùm a klinickým zkuenostem.
Koordinace jednotlivých národních a mezinárodních
výzkumných programù probíhá prostøednictvím projektu
ERA-NET a ERA-NET PLUS, programy jsou podrobeny pøísné analýze ohlednì efektivity, potøebnosti, metodologie a jedním z podmínek je pøeshranièní nebo mezinárodní spolupráce.
Jsou kategorizovány do dalích typù  auditové, výzkumné,
strategické aktivity, tvorba a vedení registrù a výcvik a vzdìlávání. Mají mít i významný vliv na praxi, splòovat kritéria kvalitního výzkumu a dùraz je kladen na dokonèení výzkumu
(Giorgo Clarotti, Angela Bergeter), Hans Blomberg zdùrazòoval i nutnost analyzovat bariéry, které mezinárodní spolupráci
blokují. Popisoval podrobnì hodnotící proces jednotlivých
programù. Joost Bierens z Nizozemí hovoøil i o výzkumu v oblasti mimoøádných událostí, vèetnì rizik CBRN, co nìkdy naruuje obvyklé koncepty o roli ZZS pøi tìchto typech událostí. Kromì politické citlivosti tématu jsou zde i nemedicínské
aspekty, zejména komunikace v situaci mimoøádné událost
a pak to, co se dá nejvýstinìji nazvat managementem informací. Za hlavní témata výzkumu v této oblasti povauje jednak
otázky související s identifikací rizik CBRN, dále identifikace
symptomù u obìtí, metody terénní dekontaminace, zpùsoby
transportu kontaminovaných obìtí. Výzkum v této oblasti je
navíc specifický i z dalích pohledù: nutnì vyaduje centrální
koordinaci, má závaný mulitidisciplinární aspekt (týká se informaèních technologií, krizové komunikace, logistiky, civilní
ochrany, armády apod.).
Octavi Quintana hovoøil o budoucích výzkumných perspektivách, které se opírají o tøi pilíøe  biotechnologii, výzkum genetické translaèní a transkripèní regulace nìkterých geneticky
podmínìných chorob, a o optimalizaci poskytované péèe bez
ohledu na hranice jednotlivých státù, tedy o výzkum v oblasti
veøejného zdravotnictví, zamìøený na efektivitu, náklady
a rovnost v pøístupu.
Jendím z témat byla operaèní støediska  ve vech zemích
je jim vìnována stále vìtí pozornost, jeliko jsou vstupní bránou k záchranné slubì a navíc musí øeit iroké spektrum situací, a k mimoøádným událostem s tisícovkami postiených.
Kromì tradièní role vyaduje veøejnost i sluby, které døíve
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

operaèním støediskùm nepøísluely  stále více se mìní
v multifunkèní informaèní zdravotnická centra  zèásti to
souvisí i s rozvojem nových technologií. Jednu z úvodních
pøednáek o standardu práce na ZOS mìl MUDr. Ondøej
Franìk ze ZZS hl. m. Prahy, ve které zdùrazòoval právì vìtí
nároky na práci dispeèerek, hlavnì kategorizaci hovorù z hlediska priorit, pøesmìrování, respektive zkontaktování adekvátní péèe nebo sluby dle specifických potøeb volajícího, aktivní pøístup k první pomoci, který zahrnuje i znalost a provádìní telefonicky asistované resuscitace a reakci ZOS na zvyující se poèty hovorù tzv. ne-emergentních, spíe s psychosociálním obsahem. V Evropì je management zpracování tísòových výzev velmi rozdílný, èásteènì i díky faktu, e kadé
v komunitì s ohledem na její kulturnì  historické koøeny mùe být plnì funkèní zcela odliný systém.
Freddy Lippert z Dánska seznámil posluchaèe se zámìry
ERC (European Resuscitation Council) pøipravit protokol pro
zpracování zástavy na úrovni zdravotnického operaèního støediska, bude vycházet z Utsteinského protokolu, a oèekává se
standardizace dispeèerského pøístupu k zástavì napøíè evropskými záchrannými systémy, bez ohledu na zpùsob poskytování sluby.
Angela Bang ze védska se zabývala mimo jiné i zásadami
zpìtného hodnocení práce operaèních støedisek, od posuzování jednotlivých hovorù (supervize) a po kvantitativní výzkum.
Stejnì jako ostatní pøednáející zdùrazòovala nutnost standardizace protokolù první pomoci po telefonu, ale hovoøila
i o úskalí pøi jejich tvorbì (napø. detekce agonálního dýchání
dispeèerkou). Matthew Cooke z Velké Británie prezentoval literární pøehled studií, zabývajících se zdravotnickým operaèním øízením, s tím, e velmi málo literárních zdrojù publikovalo originální data (20 z 365 èlánkù). Z pøehledu vyplývá, e
k pøetøídìní dochází a v 50% výzev, nìkteré urgentní stavy
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byly podtøídìny (zejména tam, kde byla sníená hladina vìdomí, neúrazové krvácení, køeèe nebo pády seniorù, trvale podhodnocována je priorita CMP)  nicménì celkovì vycházejí operaèní systémy jako bezpeèné, s tím, e specifita mùe jetì být zlepena, senzitivitu systémù prokazatelnì zvyuje výcvik.
Ve druhé sekci vìnované dispeèinkùm pøednáeli pøevánì
panìltí autoøi. Pablo Rivero Corte v pøednáce nazvané Od
centra tísòového volání k multiúrovòovému pøístupu k obèanùm shrnul zásadní promìny operaèních støedisek tak jak bylo
zmínìno výe. Kromì zlepování standardù kvality poskytuje
andsaluské èíslo 068 i personální webové informaèní stránky,
vìnuje se i preventivním programùm a informování obèanù
o zdravotních problémech, poskytuje titìné informaèní materiály, informuje i prostøednictvím digitální TV èi SMS zpráv
nebo mailu). Stejný pøístup prezentoval i Carles Triginer, s tím,
e vechny hovory musí být vyøízeny, ale ne vechny vyadují zdroje (t.j.vyslání sanitky), nìkdy jde o telefonickou konzultaci, jindy o sluby jiné ne ZZS. Hodnocení kvality se mùe provádìt více zpùsoby  od dotazníkù spokojenosti klientù
pøes hodnocení pøimìøenosti zpracování priorit, pøe/èi podtøídìní, reakèní èasy systému a po náklady  i tyto by mìly pøi
hodnocení efektivity sluby být brány v úvahu. Zvlátní pozornost by mìla být vìnována pacientùm s chronickými nemocemi, polymorbidním, dále urgentním stavùm a psychiatrickým pacientùm. Zajímavý je i systém srovnání Predicted Level
of Urgency (priorita dle povahy výzvy, tj. na operaèním støedisku) a Found Level of Urgency  tedy hodnocení posádkou
na místì (samozøejmostí jsou standardy pro hodnocení).
Kvalita tøídìní po telefonu se dá mìøit podhodnocením nebo
pøecenìním výzvy, kvalita lékaøské péèe podle dalích kritérií,
organizace ukazuje na kvalitu plánovacích aktivit. Mariano
Ledesma pøedstavil m.j. i specificky zamìøené programy, realizované prostøednictvím operaèních støedisek  napø. v srdeèním programu je zaøazeno 8320 pacientù, bìhem roku bylo pøes 4000 poadavkù na pomoc, ale kritéria AKS pro výzvu
nejvyí priority a vyslání ZZS splòovalo 860. Ze zhruba
700 000 výzev pøes národní tísòovou linku a 160 000 pøes linku 112 bylo 10 % nejvyí urgence, necelá polovina byla indikována pro výjezd sanitního vozu ZZS, zhruba pìtina pro nií prioritu a 22% hovorù bylo øeeno telefonickou konzultací
a podporou. I tento autor potvrzoval zvýená oèekávání veøejnosti na kvalitu a spektrum zdravotnických slueb vèetnì oparaèních støedisek. Gianluca Ghiselli z Itálie pøednáel o telefonicky asistované resuscitace, a zejména o nutnosti standardizovat instrukce, s tím, e nestrukturované pøíli závisí na
osobnosti konkrétního pracovníka a systém pak nefunguje,
zatímco poskytování standardizovaných instrukcí je jednoduché a efektivní.
O budoucích výzkumných aktivitách a rozvoji operaèních
støedisek hovoøila Edita Stok ze Slovinska, z tamìjího ministerstva zdravotnictví. Podle ní by se mìla vìnovat pozornost
následujícm otázkám: mùeme pouívat tísòové linky i pro
rozíøené sluby?, jaká je cena systému?, jaká je spoluprce, jaké technické a operaèní standardy?, jak systém ovlivòuje zdravotní politiku? Cílem by mìla být tvorba obecných i výcvikových standardù spoleèných pro Evropu. Také se zasazovala

30

o pøevedení ZZS pøímo do pùsobnosti ministerstev zdravotnictví jednotlivých zemí.
Z klinických témat mìly samostané sekce tøi závané ivot
ohroující stavy: akutní koronární syndromy (vèetnì registrù
a informaèních systémù, které se týkají pøednemocnièní péèe
u AKS a mohou být zdrojem informací pro dalí zkvalitnìní péèe), traumata, které jsou stále vedoucí pøíèinou úmrtí a trvalé
invalidizace mladé generace, pøièem adekvátní a vèasná léèba
prokazatelnì sniuje závané následky tohoto zdravotního problému, a koneènì cévní mozkové pøíhody, v Evropì jedna
z pøedních pøíèin mortality a invalidizace celkovì, zde byla zdùrazòována zejména plynulost a návaznost péèe ve vech etapách,
od terénu po nemocnièní specializované týmy v ictových jednotkách. V této sekci mìla pøíspìvek MUDr. Jana eblová z ÚSZS
Støedoèeského kraje, vìnovaný cerebrovaskulárnímu programu
ÚSZS, který je zamìøen obecnì na management CMP, zejména
na vèasnou identifikaci kandidátù trombolytické terapie CMP
a pøímou spolupráci se specializovanými centry. Z mnoha pøíspìvkù v této sekci vyplývala závanost problému  evropská populace stárne a nárùst mortality a morbidity na toto onemocnìní
je zøejmý, ve panìlsku zavedli pro operaèní støediska tzv. ictus code, tedy stanovením priority u CMP na úrovni operaèního støediska (Dolores Jimenez, Gracia Bescas), o podobných postupech, tedy rozpoznání na základì výzvy, referovala i R. Agnesini z Itálie, zde pouívají jako diagnostickou pomùcku Cincinnati
Prehospital Stroke Scale (informace o tomto zkráceném manuálu v èeském odborném tisku v UM 2/1999)  v Itálii srovnávali
diagnostickou pøesnost na základì telefonického hovoru a pak
na místì pøíhody. O výzkumu a diagnostické pøesnosti jednotlivých metod pak referoval Gay Ford z Velké Británie, za klíèové
povauje èasné zajitìní zobrazovacích metod (CT), které by
v budoucnu mohlo být pøedsunuté do pøednemocnièní fáze.
Klinické hodnocení paramediky v terénu a kliniky v nemocnici
vykazovalo dobrou korelaci v rozpoznávání CMP, a tím správné
smìrování pacientù. Zmínil i nezastupitelnou roli ZZS v managementu CMP  prùmìrná doba, za kterou se dostal do nemocnice pacient, který se obrátil na praktického lékaøe, byla 6 hodin,
pøes ZZS to bylo jen 1,2 hodiny, co ej rozdíl v perspektivì dalí léèby zcela zásadní.
Posledními dvìma tématy byla èinnost ZZS pøi mimoøádných událostech a katastrofách a výcvikové programy
a certifikaèní procesy v záchranných slubách, pøièem náro-
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ky na úroveò standardù a kontinuální recertifikace se ze strany
národních odborných spoleèností stále zvyují. V Evropì vykonávají práci v terénu zdravotníci rùzných úrovní a profesí
(lékaøských i nelékaøských), kvalita vak musí být ve vech
systémech zajitìna tak, aby byla ve vech státech posyktována nepodkroèitelná standardní péèe v urgentních situacích.
Jením z témat tedy logicky bylo i mapování kompetencí pracovníkù ZZS v jednotlivých zemích. S tím úzce souvisí tvorba
klinických standardù, jejich vývoj, ovìøení a zaèlenìní do bìné denní praxe. Rozvoj vzdìlávacích a výcvikových aktivit je
umonìn v neposlední øadì i novými objevy a rozvojem technologií, výukové programy zahrnují roboty, poèítaèové simulace, vyuití virtuální reality i e-learning.
V sekci vìnované mimoøádným událostem v jedné z úvodních pøednáek zdùrazòoval Joost Bierens z Nizozemí komplexnost problematiky a obtíe výzkumu, který se opírá spíe
o jednotlivá kazuistická sdìlení o konkrétních událostech nebo
katastrofách, chybí výzkum chování jedincù v situaci mimoøádné události. Problémy obvykle bývají v definování jednotlivých rolí pøi mimoøádné události, v multidisciplinární koordinaci a v organizaci. Mezi pøíèiny nedostateèného zpracování
výstupù pøi mimoøádných událostech patøí jistì i mimoøádná
psychická a fyzická nároènost tìchto zásahù, obrovské mnoství dat, které by bylo tøeba následnì analyzovat, nedostatek
finanací na tento druh výzkumu, a v neposlední øadì i politické ohledy na nepøijatelnost tøeba i jen èásteènì kritického hodnocení.
Pro úspìné zvládnutí mimoøádné události jsou jednoznaènì
pøínosné neformální vztahy a spolupráce na zákaldì bìné èinnost ZZS, dobøe organizované systémy mají vìtí anci dobøe
zvládnout i katastrofu.
Steve Waspe z Velké Británie pøednesl sdìlení o zvyující se
hrozbì CBRN a o nutnosti koordinované mezirezortní spolupráce pøi tomto riziku s dùrazem na bezpeènost zasahujících
sloek. Na základì vyhodnocení zásahu pøi bombových útocích v Londýnì, byl sestaven tým, sloený ze zástupcù hasièù
policie a záchranné sluby. Tento tým má za úkol zejména vyhodnocovat spoleèné zásahy a pøedkládat doporuèení pro
zkvalitnìní spoleèné práce a vytváøet systematizované vzdìlávací programy a nácviky vech sloek spoleènì. Dùleitá je té
struktura velitelù, kteøí mají bìhem zásahu kadý jiné informace, ale i znalosti.
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Pro záchranné sluby bývá problematické udrení autonomie vùèi ostatním slokám (policie, hasièi), vyváení pomìru
bezpeènosti a nutnosti zásahu, cestou je mezirezortní výcvik
(cross-agency training) a stanovení zásad pro práci, a hlavnì
pro èasný pøístup do nebezpeèné zóny  to, co nám v Èechách
vyplynulo ze cvièení PODZIM 2005 tedy je v kontextu obecných trendù.
Srovnání výskytu mimoøádných událostí a celkového pøístupu k nim bylo námìtem prezentace panìlského autora Eladia
Gila. V 5 evropských zemích (Belgii, panìlsku, védsku,
Rumunsku a Itálii) byly sledovány priority, tréninkové metody
a kompetence týmu zasahujících pøi katastrofách. Obecnì je
pøi cvièeních vìnována vìtí pozornost man-made disasters
vèetnì velkých dopravních a chemických havárií, nìkteré zemì se dle svých specifik soustøeïují na pøírodní katastrofy
(Rumunsko, panìlsko a Itálie na zemìtøesení, védsko na poáry). Zajímavý byl i pøíspìvek Fracisca Bonilly ze panìlska
o zajiování zdravotní péèe pøi tradièním náboenském poutním procesí ve panìlsku (tradiènì na pøelomu kvìtna a èervna, tedy týden po konferenci), úèastní se ho a milón vìøících.
Jde o zajitìní jak bìné péèe, tak urgencí.
Jeden z nejzajímavìjích pøíspìvkù této sekce pøednesl
Martin Flaherty z Velké Británie, hovoøil o londýnských atentátech ze 7. èervence 2005. I kdy byly zprávy o této události
iroce publikovány, prezentace pøímého aktéra byla nesmírnì
zajímavá. Kromì obecnì známého britského systému øízení
(úrovnì gold  strategická, silver  taktická a bronze  operaèní) specifikoval podrobnìji úkoly na jednotlivých úrovních
a také se vìnoval managementu komunikace s médii, co je pøi
výskytu mimoøádných událostí moná opomíjený, ale velice
dùleitý faktor, kterému se v dnení informaèní spoleènnosti
nelze vyhnout. K faktorùm, které pomohly zvládnout ètyøi simultánní výbuchy, patøily pøedevím procvièené plány a postupy, take vichni zasahující znali své role, fungující velící
a operaèní struktury, pomoc jak státních, tak nestátních institucí, média, pøístup a podpora veøejnosti, a  pøekvapivì  i náhoda: na pracovním setkání v Londýnì bylo v dobì výbuchù
9 posádek letecké záchranné sluby a 100 manaerù, pracujících na poli urgentní medicíny, a jeden z výbuchù se odehrál
pøímo pøed sídlem britské lékaøské komory  vichni tito
odborníci se zapojili do záchranných a likvidaèních prací.
I v Londýnì, pøes nadstandardní zvládnutí situace, dolo k pro-
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blémùm v komunikaci jednotlivých sloek, také díky pøetíení
a posléze vypnutí sítí mobilních operátorù, obtíná prý byla
i komunikace s nemocnicemi a problematické bylo nasazení
záloh záchranné sluby. V závìru autor zdùraznil, e londýnské atentáty dovedly Evropu do nové éry terorismu, kdy útoèníci jsou z naich vlastních komunit, útoky byly navíc simultánní, obtínì detekovatelné dopøedu, základem pro zvládnutí
hrozeb je extenzivní plánování.
Gianluca Ghiseli z Itálie referoval o zajitìní olympijských
a posléze paralympijských her, Enrico Davoli z WHO se vìnoval
vytvoøení praktické pomùcky pro trovrbu plánù krizové pøipravenosti nemocnic, a to od definování pojmù, zpùsobù aktivace, minimálního standardu èi hranice, kdy se plán krizové pøipravenosti
aktivuje. Cílem by mìl být seznam základních prvkù, které pouitelný plán obsahuje a poadavky na výcvik a vzdìlávání, plány
musí být jednoduché a srozumitelné vekerému personálu, protokoly co nejblíe postupùm pouívaným v bìné denní praxi,
a musí se prakticky nacvièovat a ovìøovat. Posledním pøednáejícím byl J. José Giménez ze panìlska, který hovoøil o zkuenostech z madridských atentátù. I zde dospìli k nutnosti vzájemného
výcviku s hasièi, zavedli základní a specializovaný kurz pro práci
v nebezpeèné zónì, poøádají cvièení, která ovìøují koordinaci
 napø. poár ve výkové budovì apod.
V programu byly i dvì sekce volných prezentací a dále postery, jejich autoøi mohli se zájemci diskutovat bìhem pøestávek.
Zajímavá byla napøíklad prezentace Joosta Bierense o sestavení
sady indikátorù, které ovlivòují øetìz péèe u traumat, tuto sadu vytvoøila iroká skupina expertù rùzných profesí. Data pro sestavení
sady indikátorù byla ihned po nácviku havárie shromádìna pøímo od týmù ZZS, traumacenter a figurantù. Figuranti byli tázáni
na vytøídìní a na jejich smìrování do zdravotnických zaøízení.
73% figurantù bylo pøevezeno do trumacenter døíve ne bylo cvièení ukonèeno, nicménì vzhledem k chudým klinickým informacím o figurantech nebylo mono dohledat, zda byli také správnì
vytøídìni. Autoøi studie závìrem uvádìjí, e podobné studie se
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musíme nauèit provádìt, nebo mají velký význam v pøípravì na
moné skuteèné mimoøádné události, a ji antropogenní èi pøírodní. Problém je vak ve vstupních datech, která bývají nedostateèná a tedy ani závìry na jejich základì nejsou zcela validní.
Pøevádìním zásad EBM do klinické praxe v pøednemocnièní
péèi se zabývala Armelle Severin z francouzské SAMU, Marek
Uhlíø z MZ ÈR pøednesl pøednáku o zkuenostech ze cvièení
PODZIM 2005, tato prezentace vyvolala ivou diskuzi, která
svìdèila o tom, e téma mezirezortní spolupráce a zvládání situací s rizikem CBRN je aktuální i v mnoha dalích zemích.
Na dvoudenní konferenci se nedalo slyet a vidìt ve, v kadém
pøípadì jsou mezinárodní kontakty nesmírnì cenné, u nìkterých
problémù je moné se na základì cizích zkueností vyhnout slepým ulièkám, jindy naopak zjiujeme, e nae zkuenosti, problémy a výstupy sdílejí i v jiných zemích.

Rallye Rejvíz 2006
Jiøí Danda

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, OZS Praha  venkov

Desátý roèník soutìe se letos uskuteènil od 25. do 28. kvìtna ve Zlatých Horách. Zúèastnilo se 64 posádek ze dvanácti
zemí Evropy, USA a Japonska. Soutì byla rozdìlena na èást
národní a mezinárodní, vdy se dvaatøiceti posádkami.
Premiéra RZP posádek v loòském roce se osvìdèila, úèast nelékaøských týmù se v letoním roce rozrostla na 12 a soutì tak
poskytla zajímavé srovnání. Letos poprvé také probìhla soutì
pro dispeèery operaèních støedisek.
RR 2006 se vyznaèovala mimoøádnou nároèností úloh i poadavky na fyzickou kondici posádek. Námìty úkolù vycházely z tìch, které v posledních pìti letech nebyly pøíli úspìnì
øeeny.
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Vlastní etapy:
Noèní etapa zahrnovala dvì situace. V první èásti byl zavalený lesní dìlník pod hromadou klád s lehce zranìným kolegou, druhým úkolem bylo stanovení diagnóza a terapeutického
postupu u mue s náhle vzniklou bolestí bøicha po zvednutí
tìkého bøemene.
Pro vyprotìní zavaleného dìlníka nebylo mono pøivolat
HZS ani jinou pomoc, a tak musely posádky zvládnout nejen
oetøení a vyetøení, ale i etrné vyprotìní pacienta samy.
Nìkteøí soutìící mají bohuel stále potí s aplikací dostateèného mnoství analgetik a i tak jednoduchých pomùcek jako je
termoizolaèní fólie, k zábranì podchlazení.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006
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Standardní vyetøovací a diagnostický postup mohl velmi
snadno vyøeit druhý úkol. Stále platí, e nic nenahradí peèlivou anamnézu a fyzikální vyetøení. Za bolestmi bøicha se toti skrývalo disekující aneurysma bøiní aorty.
Souèástí soutìe byla simulace spolupráce vech sloek integrovaného záchranného systému, které se zúèastnily soutìící posádky ZZS, posádky HZS, policie ÈR a vojenská letecká záchranná sluba. Simulace byla pøipravena na fotbalovém stadionu v Jeseníku. Probìhla dopoledne pøed zaèátkem
denní etapy, základním úkolem bylo provést triage pacientù
postiených explozí a jejich transport do bezpeèného prostoru, který byl pøedem oznaèen jednotkami HZS. Dùraz byl
kladen také na obezøetné chování záchranáøù, proto zásah
zpestøila druhá exploze, která zranila samotné záchranáøe
a doèasnì znemonila pokraèovaní likvidace HN. Na závìr
mìli vichni pøihlíející monost sledovat obratnou práci
LZS pøi vyproování pacienta v podvìsu na nepøístupném
místì a jeho transport do bezpeèí. Trochu humorná byla pøepeèlivá práce sloek policie, která na místo zásahu a obvazitì nevpustila ani zástupce médií, kteøí na nì horeènì mávali novináøskými prùkazy.
Denní etapa obsahovala náhlou zástavu obìhu, hromadné
netìstí s nutností tøídìní, dìtského pacienta po paroxyzmu
køeèí, mue støedního vìku s lateralizovanou poruchou hybnosti a detektivní záhadu osobního vozu. Nádavkem pro øidièe
byla zkouka výmìny kola vozu.
Kardiopulmonální resuscitace na defibrilovatelném modelu
s moností intubace a monitorace srdeèní akce ukázala stále
opakovanou chybu, tentokrát jen u posádek národní soutìe.
Více ne polovina posádek pøi snímání køivky zapomnìla pøepnout z defibrilaèních elektrod na konèetinové svody èi obrácenì. Výsledkem bylo nesprávné vyhodnocení EKG køivky
a defibrilace pacienta s ji sinusovým rytmem a obnoveným
obìhem. Pøesto vìtina soutìících situaci zvládla a správnì
diagnostikovala a oetøila akutní infarkt myokardu, jeho
symptomatologie byla zastøena diabetickou polyneuropatií.
Jen jediná posádka bìhem osmi minutové resuscitace nezahájila nepøímou srdeèní masá!
Hromadné netìstí ukázalo, e pøetrvávají jak problémy
s tøídìním, tak rozpoznáním prioritního pacienta. Pacienti byli
po zásahu tlakovou vlnou, mìli tedy typická poranìní: perforace bubínku, tenzní pneumotorax, otevøenou zlomeninu, tupé
poranìní dutiny bøiní, komoci a jen jeden byl bez známek zranìní. Opìt vítìzili poranìní, kteøí køièí, pøed tìmi je tie krvácejí do dutiny bøiní.
Dítì s anamnézou epilepsie po záchvatu køeèí mohlo být
patnì diagnostikováno, nebyla-li øádnì odebrána anamnéza
s cíleným dotazem na febrílie. Tento malý pacient toti trpìl
rozvíjející se encefalitidou.
Mladá sekretáøka pøi výjezdním zasedání mùe zpùsobit i neèekanou zdravotní komplikaci. Mu ve støedním vìku s kolísavou hypertenzí byl postien cévní mozkovou pøíhodou. Její prùbìh nebyl natìstí pøíli závaný. Nicménì bychom v této delikátní situaci nemìli opomenout monost odeslání postieného
do specializovaného centra k provedení èasné trombolýzy.
Øidiè osobního auta, páchající suicidium, byl nalíèen tøeòovì rùovou a rudou barvou. Rùová poukazovala na intoxikaci CO (hadice z výfuku zavedená do kabiny), rudá znameURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2006

S E R V I S

nala detektivní vsuvku. Za pøedními sedadly na zemi byla svázaná ena zakrytá dekou. A aby toho nebylo málo, v kufru se
skrývala mrtvola. Tato úloha mìla bohuel reálný podklad.
Na zaèátku jsem zmínil úèast RZP posádek v národní soutìi. Podle mého názoru prokázaly, e zejména nová generace
zdravotnických záchranáøù je vzdìlaná a zruèná. I koneèné
hodnocení potvrzuje, e pøi øeení nìkterých úkolù se vyrovnají posádkám RLP. Znají základní medikaci i dávkování lékù
a ovládání pøístrojù ji rovnì neèiní potíe. V nezbytných pøípadech vyuívají monosti telefonické konzultace s lékaøem.
Svoji premiéru mìla na letoním Rejvízu soutì dispeèerù.
Souèástí této soutìe byly tøi úlohy  test obecných znalostí,
øeení situace v terénu a vedení simulovaného hovoru na tísòové lince. Otázky v testu se týkaly zejména platné legislativy.
Napsal jsem si ho také a slavné to vìru nebylo. Poté následovalo øízené bloudìní podle GPS k místu úkolu s názvem
Zavøené dveøe. Operátoøi museli vyvinout znaènou empatii

33

I N F O R M A È N Í

pøi komunikaci s arogantním muem, který byl u kamaráda postieného hypoglykémií. Na závìr proli úèastníci soutìe simulovaným hovorem na tísòové lince. Jejich úkolem bylo bìným zpùsobem pøijmout tísòové volání a poskytnout správné
instrukce lidem na místì. První informace znìly jasnì  jde
o epileptika v záchvatu. Nebylo by to ale na Rallye Rejvíz,
kdyby nakonec nebylo vechno jinak. Úloha demonstrovala
úskalí spojená s identifikací NZO po telefonu a vyadovala
i správný postup pøi organizaci záchrany na místì a vedení telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Výsledky ukázaly, e nìkteré soutìící úloha zaskoèila. Ètyøi z deseti soutìících zástavu vùbec nerozpoznali. Èastou chybou bylo vedení
svìdka pøíhody k pokusu o nahmatáním pulzu (co není souèásti doporuèených postupù ji od roku 2000). Zmatení zpùsobil rovnì popis lapavých dechù. Identifikace zástavy trvala
pøíli dlouho. Prùmìrná doba do zahájení masáe byla pøes
4 minuty. Nikdo z tìch, kteøí zástavu rozpoznali, se nepokusil
získat pomocníka, aèkoliv by byl býval prakticky okamitì

34

S E R V I S

k dosaení. Naopak v okamiku, kdy volající odmítl do postieného dýchat, vichni dispeèeøi jej vedli alespoò k provádìní
nepøímé srdeèní masáe.
Závìreèné hodnocení po ukonèení soutìe se neslo ji
v klidnìjí atmosféøe. Kadý mohl vyslechnout jaký byl zámìr i jeho øeení. Nelibost byla patrná u posádek RZP, i kdy
bohuel mimo hlavní diskuzi. Týkala se zejména terapeutických moností na místì událostí a je jasné, e bez nové legislativy nebudou moci diplomovaní záchranáøi své vìdomosti a dovednosti plnì vyuívat. Úèast v soutìi je pro RZP
posádky vysoce prestiní. Umoòuje jim vyzkouet si jaké to
je øídit zásah a samostatnì se rozhodovat.
Dispeèerská èást soutìe byla jejími aktéry pøijata ambivalentnì. Na jedné stranì pøivítali monost zúèastnit se soutìe
a odborného soustøedìní, které je vìnováno pøedevím a jedinì pøednemocnièní péèi. Na stranì druhé se soutìe u nikdy
nechystají zúèastnit.
Práce operaèního støediska je klíèová. Dispeèer nasazuje kùi pøi
kadém zvednutí telefonu. Nerozhodne-li se správnì, je ohroeno
zdraví pacienta i on sám pøípadnými právními dùsledky. V pøednemocnièní neodkladné péèi je nepochybnì ohroeným druhem.
Vyhláení výsledkù probìhlo na stadiónu v Jeseníku spoleènì
s hodnocením Helpíkova poháru, stejnì jako pøedchozí námìtové
cvièení za úèasti místních obèanù a pøedstavitelù mìsta Jeseník.
Na prvním místì v mezinárodní soutìi se umístila posádka
z Vídnì. V národní èásti zvítìzila ZZS Vysoèina  Tøebíè.
Vítìzem národní soutìe RZP se stala LSE  Life Star Emergency ze Slovenska. Nejlepím dispeèerem byl vyhláen zástupce ZZS Ústeckého kraje.
Snad i do budoucna zùstane Rallye Rejvíz místem setkávání záchranáøù a tøeba umoní identifikaci chyb a omylù, o kterých bychom se mìli vzájemnì pouèit.
Díky organizátorùm i sponzorùm a nashledanou pøítí rok.
Jiøí Danda
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje,
OZS Praha  venkov
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INFORMAÈNÍ SERVIS
Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové z Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje z Oblastní spolek Èeského èerveného køíe Hradec Králové

si Vás dovolují pozvat na
III. roèník konference

MEDICÍNA KATASTROF
TRAUMATOLOGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PØÍPRAVA
konané pod zátitou

hejtmana Královéhradeckého kraje
Ing. Pavla Bradíka
V TERMÍNU:

primátora mìsta Hradec Králové
Ing. Otakara Divíka

dìkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO
Doc. MUDr. Romana Prymuly, Ph.D., CSc.

14.  15. 11. 2006, ve velkém sále Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové

Hlavní témata konference:
Traumatologické plánování a pøíprava  správní úøady a samospráva
l Traumatologické plánování  ZZS a zdravotnická zaøízení (problematika
hromadného pøíjmu zranìných)
l Monosti neziskových organizací pøi øeení následkù mimoøádných událostí MU)
l Specifika pøípravy a zdravotnického zabezpeèení hromadných akcí
l Problematika CBRNE z pohledu zdravotnictví
l Materiální zabezpeèení zdravotnických sloek pøi MU
l Informaèní podpora øeení MU
l Psychosociální aspekty MU
l Vzdìlávání v oblasti medicíny katastrof
l

Organizaèní informace
Aktivní úèast:
Aktivní úèast na konferenci je moná formou prezentace nebo posterového
sdìlení. Maximální délka prezentace je 15 minut. Rozmìry posteru jsou
z technických dùvodù omezeny na 110 x 90 cm (v x ).

European Society for Emergency Medicine (EuSEM) spolu
s øeckými odbornými spoleènostmi pro urgentní medicínu,
anesteziologii, intenzivní medicínu a s organizacemi
pro oetøovatelskou péèi v urgentní a intenzivní medicínì

poøádají od 4. do 8. øíjna na Krétì
4. evropský kongres urgentní medicíny (ECEM)
pod názvem
The European Vision for Emergency Medicine
Blií informace na www.ecem2006.com

Dùleité termíny:
Termín pro pøihláení k aktivní úèasti: 30. 6. 2006
Vyrozumìní o pøijetí Vaí pøednáky obdríte nejpozdìji do: 15. 7. 2006
Termín pro pøihláení k úèasti: 30. 9. 2006
Zájemce o aktivní úèast prosíme, aby kontaktovali Ing. Miroslava Procházku na
emailové adrese: prihlasky@zsa.cz.
Plnou verzi Vaí prezentace, která bude uveøejnìna na CD sborníku pøednáek
zasílejte na emailovou adresu: prihlasky@zsa.cz ve formátu PowerPoint nebo
pdf do 15. 10. 2006.
Místo konání:
Kongresové centrum ALDIS,
Elièino nábøeí 375, 500 02 Hradec Králové
http://www.aldis.cz/
Orientaèní plánek: viz http://www.aldis.cz/images/mapa_hk_cista_big.gif

ÚRAZOVÁ

BRNÌ

POŘÁDÁ
NÁRODNÍ KONGRES
DOPRAVNÍ ÚRAZY BRNO 2006
Brno, hotel Voronì I. ve dnech 7. a 8. 9. 2006
z

Vzhledem k èlenství èeské Spoleènosti Um a MK v EuSEM
je pro zájemce z ÈR sníený poplatek pro úèastníky
z nových èlenských státù EU.

NEMOCNICE V

Hlavní téma kongresu:
Dopravní úrazovost z Prevence  Vzdìlání
z Silnice a vozidlo

Akce bude ohodnocena kredity ÈLK a ÈAS.

POZVÁNKA
Váené kolegynì a kolegové,
Katedra veobecnì vzdìlávacích oborù
FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY V HRADCI KRÁLOVÉ
A ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ AKADEMIE HRADEC KRÁLOVÉ
Vás zvou na 2. konferenci

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PØI ZÁSAHU ZÁCHRANNÝCH SLOEK,

která se bude konat dne 25. 10. 2006 na Fakultì vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

Tématické zamìøení konference:
Poskytování krizové intervence v prùbìhu katastrof a hromadných netìstí
Psychologická pøipravenost záchranných sloek na zásah
ä Psychologie v situacích mimoøádných událostí
ä Vzdìlávání pracovníkù poskytujících krizovou intervenci
ä Zkuenosti z cvièení záchranných sloek
ä Rùzné
ä
ä

Cílem konference je vytvoøit diskusní fórum, které by úèastníkùm poskytlo pøíleitost
pro prezentaci nových poznatkù, výmìny zkueností a diskusi k jednotlivým tématùm
a to jak formou ústních sdìlení tak i v posterové sekci.
Pokud máte zájem se aktivnì zúèastnit, zalete název ústních i posterových sdìlení vèetnì
jmen autorù, kontaktních údajù do 31. srpna 2006 na adresu hrstka@pmfhk.cz. Pro pøednesení prezentace je stanovena doba 15 minut, dalích 5 minut je vyhrazeno na diskusi.
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Pokud se chcete zúèastnit bez prezentace, polete prosím e-mail s uvedením Vaeho jména a pracovitì na výe uvedenou e-mailovou adresu. V e-mailu uvádìjte v pøedmìtu
zprávy vdy 2. konference. Na tuto adresu mùete posílat i své pøípadné dotazy.
Konference se budou úèastnit pracovníci Armády ÈR, Policie ÈR, Hasièského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné sluby, Èeského èerveného køíe, dalích zdravotnických zaøízení, zdravotnických kol a pracovníci ostatních záchranných sloek podílejících se na zvládání mimoøádných událostí a krizových situací.

Pøesné informace a program konference zaleme vem pøihláeným na konci mìsíce záøí.
Tìíme se na shledanou s Vámi.
Kontaktní osoby:
kpt. Mgr. Bc. Zdenìk Hrstka, tel.: 973 253 130, e-mail: hrstka@pmfhk.cz
Jaroslava Hejèová, tel.: 973 253 108, e-mail: hejcova@pmfhk.cz
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I N F O R M A È N Í
Redakce UM zavedla
NOVOU INZERTNÍ SLUBU
pro ZZS v Èeské republice.
PØIJÍMÁME

KE ZVEØEJNÌNÍ

INZERÁTY S POADAVKEM
NA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Jednotná cena inzerátu
je 500,- Kè, splatná
na základì daòového dokladu
po uveøejnìní inzerátu.
Redakce Urgentní medicíny

S E R V I S

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, pøíspìvková organizace
PØIJME do pracovního pomìru nebo na dohodu o pracovní èinnosti
LÉKAØE DO VÝJEZDOVÝCH SKUPIN ZS Mladá Boleslav.
Poadavky:
l Atestace v základním oboru
(ARO, chirurgie, interna, pediatrie nebo veobecné lékaøství).
l Atestace z urgentní medicíny a medicíny katastrof nebo pøíprava na ni vítána.
l Výhodné platové podmínky.
Písemné ádosti s profesním ivotopisem zasílejte potou
nebo e-mailem èi telefonicky:
Ing. Iva Urbancová, personální námìstek
E-mail: urbancova@uszssk.cz, tel.: 605 502 994, nebo
MUDr. Jana eblová, nám. LPP
E-mail: jana.seblova@uszssk.cz, tel.: 731 137 164
USZS SK, Litevská 2720, Kladno, PSÈ 272 01

Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje

PØIJME
LÉKAØE VÝJEZDOVÝCH SKUPIN RLP NA OBLASTNÍCH STØEDISCÍCH V PÍSKU, STRAKONICÍCH A PRACHATICÍCH
Poadavky:

Písemné nabídky zasílejte na adresu:

å Atestace v základním oboru (AR, veobecné lékaøství,
vnitøní lékaøství, chirurgie, pediatrie), atestace z UM
nebo zaøazení v pøípravì k atestaci  není podmínkou
å Praxe u záchranné sluby výhodou
å Obèanská a morální bezúhonnost

ZZS Jihoèeského kraje
k rukám pí. Málkové
B. Nìmcové 6, 370 01 È.Budìjovice
Tel.: 387 762 115
E-mail: michaela.malkova@zzsjck.cz

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

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