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Ú V O D N Í

S L O V O

V roce 1997 mezi Vánocemi a Silvestrem zazvonil u mě doma telefon a místo opožděného přání
klidných svátků se ozval rozvážný a přemýšlivý hlas MUDr. Hasíka, v té době předsedy odborné společnosti a jednoho z vedoucích představitelů a zakladatelů oboru. To, že mi volá, mě tak zaskočilo
a překvapilo, že jsem vydržela celou dobu jeho povídání zticha. Tak jsem se dozvěděla, že jeden
ze snů pana předsedy je vydávání odborného časopisu, věnovaného urgentní medicíně, a že ho napadlo… Abych to zkrátila, na konci asi desetimunitového rozhovoru byl počat časopis, jehož čtvrté číslo
dvanáctého ročníku držíte v ruce. Časopis je tedy jedním z mnoha počinů, které za Julkovou pracovní kariérou zůstávají.
Letos před Vánoci jsme se dozvěděli, že se MUDr. Juljo Hasík po čtyřicetidvou letech rozhodl ukončit
aktivní činnost v oboru. Začínal jako vojenský lékař a zastával i vedoucí funkci, počátek sedmdesátých
let a následné dvě dekády však nepřály slušným lidem, kteří nebyli ochotni přistoupit na normalizační
mlčení a hrbení se. MUDr. Hasík se dostal do kolonky osob „politicky nepřijatelných či nespolehlivých“,
kterým režim dokázal život hodně znepříjemňovat. Nutno dodat, že druhou stranou této – řečeno dnešními termíny – šikany byla vysoká odolnost, kreativita a nadhled oněch postižených a pro MUDr. Hasíka
to platí v plné míře.
Věnoval se oboru anesteziologie a resuscitace a jako jeden z prvních se začal zabývat i problematikou přednemocniční péče a záchranných systémů nejen po stránce odborné, ale i organizační.
Uvědomoval si význam sběru dat a vytvářel i v tehdejších podmínkách infromační systém. Atestaci
druhého stupně mu soudruzi nedovolili složit, byl navíc přeložen z Chomutova, kde vybudoval fungující záchrannou službu.
Práci, která ho nesmírně bavila, se mohl po roce 1989 věnovat konečně s plným nasazením. Od
počátku devadesátých let působil v Prachaticích jako anesteziolog, ale i jako lékař a později dlouholetý ředitel tamější záchranné služby. Složil atestaci z oboru veřejného zdravotnictví, byl jedním
z prvních atestujících z oboru urgentní medicína. Sám absolvoval mnohé další odborné kurzy, aktivně přednášel na mnoha kongresech a konferencích, věnoval se publikační činnosti a kromě tohoto
časopisu stál i u zrodu oborové učebnice. Byl zvolen prvním předsedou odborné společnosti urgentní
medicíny a medicíny kastastrof, byl spolutvůrcem dosud platné legislativní normy, která upravuje činnost ZZS – legendární čtyčistatřicetčtyřky. Věnoval se pedagogické činnosti i osvětě veřejnosti, spolupracoval s Českým červeným křížem… a hlavně se celou dobu při výjezdech staral o pacienty.
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP má pouhé tři čestné členy a MUDr. Hasík
je jedním z nich, je pochopitelně i členem redakční rady Urgentní medicíny.
Čas v tak aktivním životě ubíhá natolik rychle, že jeho úprk nevnímá ani aktér, ani jeho okolí – i proto ona zpráva o odchodu z aktivní služby MUDr. Hasíka působila tak nepatřičně.
Milý Julku, bez Tebe a Tvých vizí by česká urgentní medicína zůstala Popelkou, tys jí dal šaty princezny a učil ji dobrým způsobům, na nás je, abychom pokračovali v Tvém úsilí a učinili ji jednoho dne
královnou.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat MUDr. Hasíkovi nejen za sebe a za redakci a redakční radu,
ale za všechny, se kterými spolupracoval, které učil, a za všechny pacienty, které léčil.

Jana Šeblová
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Polní zdravotnické zaøízení AÈR
Michal Plodr 1, 2
1
2

ZZS Pardubického kraje
7. polní nemocnice, AÈR
Abstrakt
Autor popisuje strukturu polního zdravotnického zaøízení bìhem zahranièní mise v Afghánistánu. Vysvìtluje úrovnì zdravotnického
zabezpeèení a zaøazení polní nemocnice do této struktury. Popisuje deklarované monosti zdravotnického zabezpeèení, zpùsoby zásobování
a pøibliuje reim personálu pøi práci ve specifickém prostøedí.
Klíèová slova: Armáda èeské epubliky (AÈR)  vojenská zdravotní sluba  polní nemocnice  MASCAL
Abstract
The author desribes the structure of the field hospital during foreign mission in Afghanisthan.
The levels of the provided care are explained and implementation of the field hospital in this structure is also explained . Declared capabilities
of the field army facility are described and also staff working mode and logistic support under specific conditions is explained.
Key words: Czech army  military health service  field hospital  MASCAL

Úvod
Zdravotnická sluba Armády èeské republiky prola prvním
ostrým køestem v roce 1995, kdy byla vyslána skupina zdravotníkù do zahranièní mise ve Východní Slavonii pod hlavièkou OSN.
Od této doby se datují moderní dìjiny vojenské zdravotnické
sluby. Následovaly dalí zahranièní mise, ji v podobì plnì vybavené polní nemocnice (Albánie, Turecko 1999, Afghánistán
2002, Irák 2003, Kuvajt 2003). Kontingent polní nemocnice (PN)
vyslaný do Afghánistánu v roce 2007 byl ji estou zahranièní misí, tentokrát pod hlavièkou mnohonárodnostních bezpeènostních
sil ISAF (International Security Assistance Force).
Zdravotnická sluba se v polních podmínkách poskytuje ve
tøech, respektive ètyøech úrovních (ROLE 1  4). ROLE 1 prakticky odpovídá veobecné ambulanci, v bojových podmínkách se
jedná o poskytování první pomoci zdravotníkem  paramedikem.
I v pøípadì závaných poranìní jsou monosti omezeny na primární stavìní zevního krvácení, oetøení tenzního pneumotoraxu
a zajitìní intravenózního pøístupu a aplikaci analgetik. Dalím
stupnìm je ROLE 2, kde ji mùe být poskytována neodkladná
chirurgická péèe: definitivní stavìní zevního krvácení, sanace dutinového krvácení a poranìní podle principù damage control
surgery, dokonèení traumatických amputací. V návaznosti na chirurgickou péèi je poskytována i doèasná intenzivní péèe. ROLE 3
jsou ji specializovaná zdravotnická zaøízení, kde pøijímají pacienty z nií úrovnì a zabezpeèují jejich definitivní léèení a pøipravují na odsun do vlasti. Zde mùe pùsobit ROLE 4, kde je zajitìno doléèení s rehabilitací. Jedná se o stacionární zdravotnická
zaøízení, která pøijímají pacienty z místa nasazení po leteckém
transportu  v naich podmínkách je takovým spádovým zaøízením Ústøední vojenská nemocnice Praha.
Mezistupnìm ROLE 2 a 3 je ROLE 2E (enhanced). Jsou zde
provádìny primární èi definitivní chirurgické zákroky s navazující krátkodobou intenzivní péèí pacientù pøijatých vìtinou z nií
úrovnì. Na této úrovni je formována i PN AÈR. V podmínkách
nasazení na letecké základnì v Kábulu docházelo rovnì k pøijímání ji primárnì oetøených koalièních vojákù, kteøí vyèkávali
na dalí evakuaci do vlasti, pøípadnì k pøijímání místních obyva-
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tel, u kterých byl proveden definitivní zákrok v naem polním
zaøízení a poté zajitìn transport do místního zaøízení. Nutno poznamenat, e i pøes ustanovenou funkci koordinátora pro tuto problematiku pøi velení základny bylo èasto prakticky nemoné
zorganizovat pøeklad pacienta do místní nemocnice, zejména jednalo-li se o tìké poranìní, èasto s nutností dlouhodobé ventilace.
V takových pøípadech jsme vyuívali vlastní cesty  znalostí
a známostí v místních pomìrech díky naim pøekladatelùm, kteøí
studovali na èeských vysokých kolách v dobì vzájemné hospodáøské pomoci v sedmdesátých letech minulého století.
Konstrukce zaøízení a umístìní
Vlastní konstrukci polní nemocnice je moné vystavìt ve dvou
formách: zpevnìnými stanovými dílci èi spojením jednotlivých
kontejnerù. Kadá forma má své výhody a nevýhody. Výhodou
stanových dílcù je vìtí skladnost a nií hmotnost v porovnání
s kontejnery. Samozøejmì vak neposkytují dostateènou balistickou ochranu. Konstrukce PN AÈR vyuívá kombinovaného
systému: hlavní koridor nemocnice je vystavìn ze zpevnìných
stanových dílcù, na které jsou pøipojeny kontejnery operaèních sálù, JIP, RTG vèetnì CT, skladù farmaceutického materiálu a biochemicko-hematologické laboratoøe (BHL). Kontejnery operaèních sálù a JIP jsou konstruovány tak, aby bylo moné vysunout
boèní stìny a vnitøní prostor tak rozíøit.
Ubytování v podmínkách mise v Afghánistánu bylo zajitìno
v klimatizovaných buòkách (obdoba stavební buòky), které byly
vystavìny do jednotlivých blokù v prostorách letitní základny. Pro
kadý blok bylo vyèlenìno sociální zaøízení. Zabezpeèení chodu
základny bylo zajitìno jednotlivými èleny mnohonárodnostního
kontingentu: èetí vojáci mìli na starosti zdravotní zabezpeèení,
belgiètí ochranu základny, Francouzi a Italové vrtulníkové transporty, nìmeètí vojáci spoleènì s Anglièany a ostatními èleny øízení letového provozu, øeètí vojáci logistické zabezpeèení základny.
Uitková voda byla èerpána z lokálních hloubkových vrtù a pro
potøeby nemocnice jetì upravena v zaøízení Aquaozon. Pitná voda byla výhradnì balená, distribuovaná v dostateèném mnoství
na urèená místa po základnì.
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Obr. è 1.: Pohled na koridor polní nemocnice ze strany hlavního vchodu.
Uprostøed vlevo jsou rozloené kontejnery oper. sálù a JIP spojené
stanových dílcem, vpravo pak zásobovací kontejnery pro léèiva. V zadní
èásti stanové dílce lùkového oddìlení. Za koridorem jsou pøepravní
kontejnery, elektrocentrály a kontejner na derivaci kyslíku s moností
plnìní do tlakových lahví.

Úkoly polní nemocnice
Hlavní úkoly polního zdravotnického zaøízení se specifikují v dobì pøípravy a závisí zejména na místì nasazení a vedení bojové èinnosti (humanitární nebo bojová mise). Mezi hlavní úkoly PN patøí
péèe o pøísluníky vlastní jednotky, pøísluníky mnohonárodnostních
sil a dle moností i o místní obyvatele, kteøí jsou zamìstnáni na základnì èi byli pøímými úèastníky zásahu mnohonárodnostních sil.
V souvislosti se zhorující se bezpeènostní situací v Afghánistánu
byla vybudována nìkolikastupòová ochrana vstupu na základnu a tudí nebylo moné, aby byli oetøováni místní obyvatelé z ulice.
Organizace práce v prostorách koridoru
Bìný provoz nemocnice probíhá ve známém ambulantním
a lùkovém reimu. Ambulance jsou umístìny v pøední èásti nemocnièního koridoru. K dispozici je zákroková èást, sádrovna a lùko pro septické pøevazy a oetøení zneèitìných ran nevyadujících
celkovou anestezii. Pracují zde lékaøi s erudicí z veobecného praktického lékaøství, v pøípadì potøeby je k dispozici konzilium specialisty. V pøední èásti koridoru jsou rovnì umístìna dvì lùka pro
pøíjem polytraumatizovaných pacientù (ekvivalent crash room na
urgentním pøíjmu). Oetøení pacienta zajiuje v pøípadì potøeby aktivovaný trauma tým: chirurg s ukonèeným vzdìláním + sestra
(SZP), anesteziolog + SZP, na vyádání pak radiolog, pøípadnì jiný
dostupný specialista. Pokud poèet a struktura ranìných pøesáhne
monosti personálu v danou chvíli dostupného v prostorách koridoru, je vyhláen signál pro hromadný pøíjem ranìných.
Lùková kapacita èítá 4 intenzivní lùka, 2  4 lùka intermediální péèe a dle potøeby a 30 lùek na standardním lùkovém
oddìlení. Lùkové oddìlení je rozdìleno do celkem 3 stanových
modulù. Rozmístìní pacientù musí v pøípadì hospitalizace místních obyvatel respektovat spoleèenská a náboenská specifika.
Pracovní doba je urèena od 7.30 hod. do 16 hod., následuje pohotovostní reim (obdoba ÚPS), který je zabezpeèen dvìma lékaøi
(pro ambulantní a lùkovou èást). V pøípadì potøeby je v on call
reimu k dispozici konzultant-specialista (chirurg, traumatolog,
internista, radiolog atd.).
Personální obsazení
Zdravotnické zaøízení na úrovni ROLE 2E je pøedurèeno
k provádìní chirurgických zákrokù podle principu damage
control surgery s následnou pøechodnou intenzivní péèí. Od to-
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ho se také odvíjí poèty jednotlivých odborností: 2 chirurgové
s ukonèeným vzdìláním (jeden se specializací na skeletální
traumata), 3 rezidenti minimálnì po tøetím roce pøípravy, 3
anesteziologové, minimálnì jeden s ukonèeným vzdìláním,
3 praktiètí lékaøi, internista se specializací v kardiologii, radiolog, stomatolog, hygienik-epidemiolog, psychiatr a farmaceut.
Odborné zdravotnické orgány doplòuje støední a nií zdravotnický personál. V èele zdravotnického personálu stojí hlavní
lékaø  chirurg, který je i zástupcem velitele kontingentu.
Spolupracuje s hlavní sestrou, která je nadøízená støednímu
a niímu zdravotnickému personálu. Celkový poèet v kontingentu je kolem 100 osob, z toho 50 je souèástí zdravotnického
personálu. Druhou polovinu tvoøí pøísluníci velení, operaèní
skupiny a logistického personálu.
Spektrum provádìných diagnostických výkonù
 standardní RTG vyetøení, vyetøení pod C ramenem
 UZ vyetøení
 CT vyetøení
 RTG vyetøení v rámci stomatologie
 základní kardiologické vyetøení
 hematologicko-biochemické vyetøení
 mikrobiologické vyetøení
 hygienicko-epidemiologické vyetøení (zejména kontrola
vzorkù uitkové vody  pitná voda výhradnì balená).
Vybavení léèivy zajiuje Oddìlení farmacie a zdravotnické
techniky. Spektrum vyvezeného zdravotnického materiálu a léèiv
zohledòuje charakter mise (humanitární nebo bojová). V naem
pøípadì se jednalo o bojový charakter, musel být navýen poèet
náhradních roztokù, rozíøeno spektrum antibiotik a léèiv pro intenzivní medicínu. Dodateèné zásobování se provádí zvlátì k tomu vypravenými lety z ÈR v intervalu 3  4 týdnù na základì
poadavkù vedoucích lékaøù a stanièních sester jednotlivých oddìlení, které jsou následnì shromádìny do tzv. souhrnného logistického hláení.
Zásobení krevními deriváty: k dispozici je 20 resuspendovaných deleukocytovaných konzerv (10 konzerv sk. 0; 5 konzerv sk.
A; 5 konzerv sk. B) a 30 konzerv zmrazené plazmy sk. AB. V pøípadì spotøebování zásob  nejen krevních derivátù  byla vyjednána oboustranná spolupráce s francouzským zdravotnickým
dislokovaným pracovitìm na jiném místì v Kábulu. V souvis-

Obr. è. 2.: Pohled na rozestavìný hlavní koridor. Jsou patrny
zpevòující segmenty jednotlivých dílcù a boèní vstupy pro pøipojení
kontejnerových modulù.
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Deklarovaná kapacita, materiální vybavení, zásobování, komunikace:
Monosti PN ROLE 2E
Doba rozvinutí

14 dnù

Poèet operaèních sálù

2

Poèet chirurgických týmù

2 (3)

Poèet ICU lùek

4 lùka

Poèet lùek s intermediální péèí

2 (a 4) lùek

Ostatní lùková kapacita

25 - 30 lùek

Poèet operaèních výkonù/1den
malé

10

velké

5

Denní kapacita ambulantních vyetøení
bìná

30 osob

maximální

60 osob

Zásoby zdravotnického materiálu

30 dnù

Zásoby krevních derivátù a plazmy

20 + 30 jednotek

losti s problémy spojenými s expirací krevních derivátù a jejich
poètu ve stávajících skladovacích zaøízení se v souèasné dobì vyvíjí kontejner, který bude schopen vytvoøit skladovací podmínky
bez omezení expirace po dobu nasazení v misi.
Komunikace mezi pøísluníky kontingentu byla zajitìna pøenosnými vysílaèkami Motorola. Kadý jedinec mìl pøiøazený èíselný kód, zvlátní dùraz se kvùli bezpeènosti kladl na dodrování pravidel radiového provozu. Spojení s domovem bylo na velmi
dobré úrovni díky satelitnímu pøenosu dat, k dispozici bylo 8 PC
terminálù s internetem a 6 telefonních stanic s pøímou volbou do
ÈR. Vysoce cenìnou vymoeností byl digitální pøenos obrazu z
RTG vyetøení do terminálù na jednotlivých oddìleních v koridoru PN. V rámci konzultací byl vytvoøen komunikaèní koridor se
specialisty v Ústøední vojenské nemocnici.

O R G A N I Z A C E

Spoleèenské vyití
Pobyt v uzavøeném prostoru po dobu ètyø mìsícù s sebou pøináí nìkterá úskalí, která mohou vyústit a v tzv. ponorkovou nemoc. Kadý èlen kontingentu samozøejmì prochází dùkladným
psychologickým vyetøením, nicménì teprve pobyt v reálném
prostøedí ovìøí odolnost kadého jedince. Urèitým specifikem je
nárazovost práce. V podmínkách zahranièní mise neexistuje plánované pøijímání pacientù a tím i monost rozvrení práce. Dny
plného vytíení personálu se støídaly s dny volnìjího reimu.
Zkuení velitelé si tento fakt dobøe uvìdomují a v prostorách základny jsou vdy organizovány v dostateèné míøe odpoèinkové
aktivity  posilovny, koncerty importovaných umìlcù, národní
kulturní programy poøádané jednotlivými kontingenty. Pøísluníci
1. kontigentu vybudovali rovnì spoleèenskou místnost a knihovnu s moností zapùjèení DVD nosièù.
Pøeprava takového mnoství materiálu vyaduje dokonalé logistické zabezpeèení. Bylo vypraveno celkem 22 letù z ÈR do
Afghánistánu, z toho dva lety velkokapacitním nákladním letounem AN 124 Ruslan, 18 letù dopravním letounem IL 76 a dva lety armádním dopravním speciálem TU 154. Pøepraveno bylo
celkem 74 kontejnerù a 17 kusù kolové techniky.
Personál polní nemocnice si za dobu pùsobení v zahranièních
misích získal zaslouený respekt u tuzemských politikù napøíè celým politickým spektrem. Nejvyího uznání se ale doèkal od velících dùstojníkù v rámci uskupení NATO. Zdravotnická sluba
AÈR, zejména pak její sloka vytváøející strukturu polních nemocnic, právem patøí mezi pièková a ádaná armádní pracovitì.
MUDr. Michal Plodr, Ph.D.
Husova 1624
50008 Hradec Králové
e-mail: plodrmic@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 12. ledna 2010

Organizácia zdravotníckych následkov neastia
na festivale Baant  pohoda 2009
Oto Masár, Jaroslav Vidan, Kamil Kuèerka

Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof, lekárska fakulta UK, Bratislava,
Zdravotná Doprava Trenèín, s.r.o.

Abstrakt
Dòa 18.7. 2009 sa zrútil stan poèas festivalu Baant Pohoda 2009. V tom èase bolo na festivale odhadom 25 000 prevane mladých ¾udí.
Pod¾a záznamu presne o 15.52 nahlásili hasièi na krajské operaèné stredisko spadnutý stan, priamo ho videli pada. O 15.54 po predbenom
zhodnotení situácie bol aktivovaný Integrovaný záchranný systém cez krajské operaèné strediska, archa zdravotníckych záchranných prác
vak zostala na poskytovate¾ovi zdravotníckej starostlivosti  Zdravotná doprava Trenèín, ktorá bola na letisku. Akcia bola ukonèená
o 17.11, ale to boli vetci, aj ¾ahko zranení, mimo areálu festivalu. Vetkých váne zranených sa podarilo transportova po prvom oetrení
do 40 a 45 minút do Fakultnej nemocnice v Trenèíne.
K¾úèové slová: festival Pohoda  stan  Integrovaný záchranný systém  trauma  triage
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Abstract
On 18.07. 2009, a party tent felt down during the summer festival Baant Pohoda. At that time there were approximately 25 000 mostly
young people present on the festival. According to the record exactly at 15:52 firefighters reported to the regional dispatch center the fallen
tent, they were looking as the tent was falling down. About 15:54, after a preliminary assessment of the situation the Integrated Rescue
System was activated through regional dispatch center, burden of medical rescue work remained to Trencin rescue, which was at the airport.
The event was closed by 17:11, in that time were all  including easily injured  outside the festival area.All seriously injured were
transported within 40 to 45 minutes after the first treatment to University Hospital in Trencin.
Key words: Pohoda festival  tent  Integrated Rescue System  trauma  triage

Úvod
Letné festivaly, kde sa zhromaïuje ve¾ké mnostvo prevane
mladých ¾udí, si vyadujú zvýenú koncentráciu záchranných
a bezpeènostných zloiek. Podcenenie príprav na prípadný výskyt
väèieho mnostva zranených môe ma pre úèastníkov nedozierne následky. Festival Baant Pohoda je najväèím open air festivalom na Slovensku a zrejme i v strednej Európe. Kultúrne
aktivity prebiehajú na nieko¾kých pódiách súèasne a zahròujú celé spektrum aktivít od koncertov vánej hudby a po avantgardu.
Sú tie priestorom pre diskusné stretnutia rôznych zmarení.
Miestom festivalu je letisko v Trenèíne, teda otvorená plocha pri
rieke Váh. Festival Baant Pohoda 2009 bol organizovaný v tomto duchu. Nikto netuil e sa zmení na dejisko hromadného
neastia pri snáï najväèej koncentrácii ¾udí porovnate¾nú len
s vojenskými udalosami. Festival bol plánovaný od tvrtka do
nedele s tým, e najlákavejie aktivity budú prebieha v sobotu.
Festival bol dobre organizovaný, organizátori zabezpeèovali aby
vstupujúci diváci neprináali alkohol a nejavili známky poitia alkoholu. Na festivale sa podávalo len nízko alkoholické pivo.
Zdravotné zabezpeèenie
Záchranári boli poèas celého festivalu na stanovitiach. Boli
rozmiestnené tak, aby dosah do najvzdialenejieho miesta areálu
bol najviac 2 minúty peou chôdzou. Vetko sa koordinovalo vysielaèkami. Jedno stanovite bolo 30 metrov od miesta neastia,
tam mali padajúci stan priamo pred oèami. Hlavný stan, po¾ná nemocnica, bol 150 metrov od osudného stanu. Bola pripravená
jednolôková jednotka intenzívnej starostlivosti na rieenie urgentných stavov a ïalie tyri lôka na krátkodobú hospitalizáciu.
Pod¾a rakúskej túdie, ktorá hodnotí nebezpeènos hromadných
podujatí, bolo toto zabezpeèenie mierne naddimenzované z h¾adiska
¾udského i materiálneho zdravotného zabezpeèenia. V areáli bolo
vdy prítomných 40 záchranárov, z toho 4 lekári a 6 sanitných vozidiel vybavených presne pod¾a vyhláky ako vozidlá rýchlej zdravotnej sluby. Ïalí záchranári prichádzali priebene, v priebehu asi od
4 minút do polhodiny. Boli privolané posádky z celého kraja, napríklad aj z Nového Mesta nad Váhom, èo je 30 kilometrov.

Celá komunikácia záchranných zloiek sa zredukovala len na
vysielaèky záchrannej sluby!!!
Na mieste neastia technickú pomoc zabezpeèovali prísluníci
hasièského záchranného zboru  bolo potrebné odstraòova padnuté èasti stanu, hlavne kovové, ale i striha akú padnutú pokrývku stanu. Nevznikol neprimeraný chaos, naopak návtevníci
svojpomocne vyahovali zranených spod stanu a aktívne vyh¾adávali ¾udí pod plachtou. Chaos bol primeraný situácii, ale nevytvárala sa iadna davová psychóza.
Organizácia zdravotníckeho zásahu
Triedenie
V prvom rade bolo potrebné oddeli nezranených od zranených
pomocou megafónu ako i bezpeènostnej sluby. Pohybliví pacienti sa presúvali ku sanitným vozidlám, kde boli triedení a to buï
oetrení na mieste, alebo odosielaní do blízkeho stanu  po¾nej
kde èakali na odsun v ïalom slede. Jednalo sa prevane o povrchové krvácajúce rany, hlavne na ramenách. Na zemi zostalo lea
asi sedem a desa ¾udí, to boli najvánejie stavy. Tí boli triedení tak, aby boli sa im poskytla pomoc pod¾a závanosti stavu.
U jedného pacienta bola zahájená okamitá resuscitácia, bohuia¾
jeho zranenia boli nezluèite¾né so ivotom vzh¾adom na závané
poranenia hlavy a krku. Oèitý svedok vysvet¾oval, e naòho spadol jeden z ve¾kých ståpov. Mechanizmus úrazov smeroval zvrchu
 od stropu stanu  nadol smerom k nohám. Preto to boli väèinou
úrazy hlavy a rôzne pokodenia chrbtice. Vzh¾adom na dostatoèný poèet lekárov, záchranárov a sanitných vozidiel neboli pacienti
oznaèovaní farebne, ale pod vedením hlavného lekára transportovaní do FN pod¾a priority. Traja ako ranení komunikovali, dvaja z nich boli vak v sanitných vozidlách intubovaní vzh¾adom na
závanú poruchu vedomia a dýchania.
Transport
Po vytriedení boli pacienti oetrovaní a pod¾a závanosti stavu
transportovaní do FN v Trenèíne. Nemocnica je od letiska vzdia-

Priebeh udalostí
Predpoveï poèasia na sobotu oznamovala zvýenú búrkovú
a veternú aktivitu, nikto vak nepredpokladal monú víchricu.
Pod¾a záznamu presne o 15.52 nahlásili hasièi na krajské operaèné stredisko spadnutý stan, priamo ho videli pada. O 15.54 po
predbenom zhodnotení situácie bol aktivovaný Integrovaný
záchranný systém cez krajské operaèné strediska. Základný problémom za krátky èas bolo, e mobilná sie prestala fungova
 predstavme si 20 000 ¾udí, ktorí chceli telefonova aby oznámili svojim blízkym, e sú iví a zdraví. Po oznámení v médiách sa
podobne chceli dovola na festival i ich príbuzní.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2009
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lená asi dva kilometre, prístupová cesta je asfaltová, priechodná
pre dve vozidlá ved¾a seba. Napriek intenzívnemu daïu a nízkej
vidite¾nosti pohyblivos sanitných vozidiel bola znaène urýchlená pomocou polície SR, ktorí riadili premávku a hlavne umonili
hladký prechod naprieè hlavnou cestou do nemocnice.
Fakultná nemocnica
Po príchode do FN boli pacienti znova triedení na doèasnom urgentnom príjme v pavilóne chirurgických disciplín. Po vytriedení
boli pacienti priebene oetrení, v prípade potreby odosielaní na
CT vyetrenie a hospitalizovaní pod¾a závanosti  na OAIM
a traumatologickom oddelení. Vedenie fakultnej nemocnice aktivovalo traumatologický plán. Dvaja pacienti boli transportovaní
následne na neurochirurgické pracoviská do Martina a iliny
 FN Trenèín nemá neurochirurgické pracovisko.
Diskusia
Po kadom hromadnom neastí sa v médiách, ale i v odborných
kruhoch diskutuje o efektivite zásahu, bohuia¾, najhlasnejie diskutujú tí, èo tam neboli. Úèelom kadej odbornej diskusie by malo by pouèenie zo skúseností, ale i z chýb. Pri takomto mnostve
úèastníkov, búrke, minimálnej vidite¾nosti a zmene teploty v priebehu pol hodiny o pribline 20 stupòov je kadá záchranná akcia

výrazne saená. Nespornou výhodou bola malá vzdialenos do fakultnej nemocnice s relatívne dobrou cestnou komunikáciou.
Ve¾kým pozitívom bolo i to, e zdravotnícke zabezpeèenie mal
jeden poskytovare¾, ktorý poskytol zohratý tím ¾udí. V takejto situácii je ideálne, keï sa ¾udia poznajú, kadý s kadým sa stretáva
na výjazdoch (cirkulácia po staniciach), take efektivita práce je
podstatne vyia ako pri neznámych pracovníkoch. Nespornou výhodou je i to, e firma si v situácii, keï nela mobilná sie svojimi
vysielaèkami privolala vetky dostupné vozidlá, ktoré zabezpeèujú
benú prevozovú slubu, vèítanie vozidiel v depe. Ku 6 sanitným
vozidlám bolo povolaných 16 z materskej firmy a postupne prilo
i 8 vozidiel rýchlej lekárskej a zdravotníckej pomoci na povel operaèného strediska kraja. Tým bola evakuácia ete efektívnejia.
Èo je vak najdôleitejie, e vetci ako ranení boli od momentu neastia po oetrení na mieste do 4045 minút uloení
vo FN v Trenèíne k ïalej terapii.
Napriek teoretickým predpokladom nevznikla davová psychóza, ¾udia sa snaili si navzájom pomáha. Vyskytli sa len ojedinelé prejavy hystérie, prípadne úzkosti.
Záver
Zvládnutie zdravotníckych dôsledkov neastia na festivale
Baant Pohoda je nesporne edukaèným modelom na prípravu tímov, ktoré na podobných akciách participujú. iadny model vak
nevie nasimulova konkrétnu situáciu v konkrétnom priestore
a monostiach. Záchranná akcia na festivale Pohoda 2009 sa
v mnohom vymykala nauèeným schémam, nesporne sa ukázala
napriek nutným chybám ako efektívna. Kadú takúto akciu vak
treba analyzova a snai si zobra pouèenie do budúcnosti.
Prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof, lekárska fakulta
UK, Bratislava,
pitálska 24
813 72, Bratislava
e-mail: otomasar@voila.fr
Pøíspìvek doel do redakce 2. ledna 2010

Komplexní vzdìlávání zamìstnancù ZZS HMP-ÚSZS
Ale Rubek, Alan Ryba

Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy  Územní støedisko záchranné sluby  vzdìlávací centrum

ZZS HMP  historie
ZZS HMP-ÚSZS je nejdéle fungující organizací svého
druhu ve støední Evropì. Její historie sahá a do roku 1857,
kdy byl zejména díky mecenáùm zaloen Dobrovolný sbor
ochranný. Za 152 let se postupným vývojem spoleèenských
pomìrù, techniky a moderní vìdy transformoval do dnení
podoby perfektnì fungující organizace zøizované hlavním
mìstem Prahou. Praská záchranka tak plní dùleitou funkci pøi poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe, a je
nejen nezbytnou souèástí bezpeènostních poadavkù na svì-
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tovou metropoli, ale i základní slokou Integrovaného záchranného systému v ÈR.
Úkoly ZZS v metropoli
Úkolem ZZS je zejména øeení následkù rozsáhlé íøe
zdravotních problémù obyvatel a návtìvníkù mìsta vzniklých jak z úrazových, tak i neúrazových pøíèin. Kadý
zdravotník  lékaø i nelékaø  tak musí být pøipraven øeit jakýkoliv zdravotní problém napøíè vemi obory. Ty vak bývají èasto spojeny èi dokonce vyvolány problémy v oblasti
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V Z D Ì L Á V Á N Í
sociální. A tak tedy kromì zdravotnické problematiky narùstá
øeení sociálních problémù  alkoholismu, rodinných neshod,
týrání, bezdomovectví a dalích.
Znaèné procento klientù ZZS tvoøí cizinci. Bývají to poklidní návtìvníci naí metropole, kteøí pøi obdivování jejích
krás pøili k úrazu nebo se nìjakou komplikací projevilo jejich základní onemocnìní. Jsou jimi ale také bohuel nebezpeèné mafiánské gangy, které pøi brutálním vyøizování úètù
pøipravují záchranáøùm nelehkou práci. Obì skupiny, o které
je naí povinností se postarat, pøedstavují dalí problém a to
komunikaèní bariéru. Její prolomení vak nemùeme poadovat po tìchto cizincích, ale rezervy je tøeba zase hledat v øadách záchranáøù ZZS.
Oetøení klienta s jakýmkoliv zdravotním problémem by
nebylo moné bez perfektního vyhodnocení tísòového volání
záchranáøi na operaèním støedisku, bez vèasného dojezdu výjezdové skupiny sanitním vozidlem na místo události za
jakéhokoli poèasí, bez fyzické zdatnosti a odolnosti proti povìtrnostním podmínkám. Záchranáøi musí zvládat agresivní
a psychiatrické pacienty èi sebevrahy, musí se vak umìt pohybovat i v kriminálním prostøedí a obèas èelit napadení, které mùe být vedeno tøeba i støelnou èi bodnou zbraní.
Pilíøe ZZS
Pokud byste postavili dùm na pilíøích, jistì víte, e jeho
existence je dána pøítomností kadého z nich a nelze vyjmout
ani jeden. Profesionální poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe také stojí na tøech nezbytných pilíøích: výjezdové sloce, zdravotnickém operaèním støedisku a podpùrných
profesích.
Výjezdové sloky
V podmínkách praské ZZS je od roku 1987 zaveden tzv.
systém rendes-vous (setkávací systém). Jde o organizaci
výjezdových skupin tak, aby zejména lékaø mohl øeit jen pøípady, kdy je opravdu zapotøebí jeho kompetencí a zároveò
byl okamitì po zvládnutí stavu, u kterého je nezbytná jeho
pøítomnost, pøipraven pøesunout se k jinému pøípadu. Tato
monost je zajitìna zøizováním posádek RLP  rychlé lékaøské pomoci, ve sloení lékaø + zdravotnický záchranáø,
nebo øidiè vozidla ZZS. Vybaveni jsou osobními vozy tøídy
SUV pro zvýení dostupnosti v tìce pøístupném terénu. Tyto
posádky øeí pøiblinì 20 % vech pøípadù.
Mnohem vìtí profesní skupinu pøímo poskytující PNP,
a to ve zbylých 80 % pøípadù, tvoøí posádky RZP  rychlé
zdravotnické pomoci. Monost øeit tak rozsáhlé mnoství
pøípadù je dáno zejména tlakem na zvyování jejich erudice
díky programùm celoivotního vzdìlávání, ale i neustálým
narùstáním kompetencí. Tyto posádky jsou tvoøeny dvouèlennou posádkou zdravotnických záchranáøù èi minimálnì
jedním zdravotnickým záchranáøem a jedním øidièem vozidla ZZS. Jejich hlavní pracovitì pak pøedstavuje sanitní vùz
kompletnì vybavený nejen pøístrojovou, ale i transportní
technikou, léèivy a zdravotnickým materiálem.

A

Z K U  E N O S T I
operaèní støedisko. Operaèní støedisko pøedstavuje komunikaèní uzel, kde se pøijímají výzvy a volání na tísòovou linku
155. Informace jsou bìhem hovorù analyzovány a v okamiku, kdy je informací dostatek a je indikován výjezd posádky
ZZS, je konkrétní tým informován prostøednictvím alnafanumerického pagingu. Tento proces, i kdy pøedstavuje nejvìtí objem práce ZOS, není jediným. Velmi dùleitou
souèástí a dnes prakticky neodmyslitelnou povinností je poskytování informací osobám v prvním kontaktu s postieným, které mají vést k jeho záchranì. Vzhledem k tomu, e
se èasto jedná o pomoc pøi selhání ivotních funkcí, hovoøíme o telefonicky asistované neodkladné resuscitaci  TANR.
Samozøejmostí jsou i dalí èinnosti a ji koordinaèní èi
administrativní.
Podpùrné profese  logistika
Na technicko-hospodáøské profese se èasto bìhem prezentací záchranných slueb zapomíná. Co bychom si ovem
poèali bez zajitìní perfektního stavu vozového parku, technologického zajitìní vekerých pøístrojù, dostateèného pøísunu zdravotnického materiálu a léèiv. Ale také si otevøenì
pøiznejme, e i kdy své povolání milujeme, nejen z této lásky iv je èlovìk a chleba je mu zapotøebí a k jeho opatøení
nutnì potøebujeme výplatu. Kdo je onou silou, která se stará,
abychom mìli slueb v mìsíci tak akorát a oblékali se do
výstroje vhodné pro nai práci? I srdce záchranné sluby se
neobejde pøi provozu nároèné výpoèetní techniky bez neustálého dozoru IT pracovníkù. Ti jsou v neustálé pohotovosti
pøipraveni øeit náhle vzniklé potíe se systémy zajiujícími
perfektní chod ivotnì dùleitého centra, kterým je operaèní
støedisko. Dovoluji si tvrdit, e minimálnì jedna tøetina zamìstnancù ZZS HMP se podílí právì na této podpoøe.
Projekt vzdìlávání
Pokud skloubíme vechny výe uvedené èinnosti jak záchranáøù pøímo poskytujících PNP, tak i dispeèerù ZOS (tvoøí je pøedevím pøíslunice nìného pohlaví rodu Homo
Sapiens) a v neposlední øadì pracovníkù THP, mùeme smìle oèekávat perfektní práci celé organizace. Jene dle slov
klasika kdo chvíli stál, ji stojí opodál se nemùeme smíøit

Operaèní støedisko
Srdcem kadé organizace, její základ spoèívá mimo jiné
v dopravní èinnosti, je vdy koordinaèní centrum respektive
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Psychologie
Jde zejména o hodnocení vlastního pøístupu k pracovní
problematice a jejím specifikùm v podmínkách záchranné
sluby a o následnou aplikaci získaných zkueností do vlastní
praxe. V tomto tematickém okruhu jde nejen o psychologický pøístup k postieným, které máme zachránit, ale i k jejich
okolí, rodinì, spolupracovníkùm a v neposlední øadì k tìm,
do jejich péèe zachránìného pøedáváme, tedy zdravotníkùm
ve zdravotnických zaøízeních. Pacient vak v tuto chvíli není
alfou a omegou této problematiky. Vzhledem k tomu, e i záchranáøi jsou lidské bytosti, je snahou projektu zamìøit se
také na jejich chování k sobì samým.

jen se souèasnou situací a zvládáním celého provozu stejným
zpùsobem jako dosud. Právì zmínìné zvyování nárokù na
práci vech pilíøù ZZS nás nutí pøemýlet, jak se novým poadavkùm a situacím pøizpùsobit a vyrovnat se s nimi.
Jako jedna z moných cest se ukazuje snaha o neustálé vzdìlávání zamìstnancù zainteresovaných profesí. Tuto snahu jsme
na ZZS HMP ji úspìnì zapoèali realizací projektu s názvem
Inovace systému profesního rozvoje záchranáøù. Tento
projekt byl zamìøen na nelékaøské profese zejména zdravotnických záchranáøù a øidièù vozidla ZZS. Nelo vak o vzdìlávání v oblasti poskytování PNP, tedy v oblasti odborné
medicínské pøípravy, ale naopak o zdokonalování v oblastech
se záchranou ivotù zdánlivì nesouvisejících, pøesto velmi
podstatných. Z celého projektu zde uvádím ty nejpodstatnìjí:
právo, psychologie, základy sebeobranného chování, cizí
jazyky, øízení vozidel s vrz (majáky).
Projekt Komplexní vzdìlávání zamìstnancù ZZS HMPÚSZS, je finanènì podpoøen EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM z operaèního programu PRAHA ADAPTABILITA. Jeho cílem je zejména navázat na pøedchozí projekt
Inovace systému profesního rozvoje záchranáøù a vyuít
tak vzniklého materiálnì technického zázemí i vykolených
lektorù pro komplexní zvyování kvality práce zamìstnancù
ZZS. Tentokrát vak ji i lékaøù, nelékaøských zdravotnických
pracovníkù a také THP. V tomto projektu pùjde nejen o zdokonalování ve vytyèených oblastech, ale také o snahu objasnit
a poukázat na specifika práce na záchranné slubì a o sniování rizik z ní vyplývajících.
Vzdìlávání bude z èásti realizováno externími dodavateli, ale hlavní úloha pøipadne lektorùm z øad cílové skupiny.
Maximum úsilí bude vìnováno zvýení jejich odborných
i pedagogických dovedností. Tito lektoøi budou kolit
zamìstnance. Obsahem kolení budou tato témata: psychologie, právo, sebeobrana, krizová pøipravenost, cizí jazyk,
øízení sanitky, výpoèetní technika, pedagogické minimum.
Souèástí projektu bude i výzkum syndromu vyhoøení a fyzické zátìe.
Nyní uvedu struèný popis tìchto témat, nebo obecná pøedstava o jejich významu mùe být zkreslená a mùe vyvolávat
dojem, e se zamìstnanci budou vìnovat intenzivnímu studiu
humanitních vìd. Tak tedy jaký význam mají pro potøeby
realizace projektu tato témata?:
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Právo
Výsledkem prokolení v oblasti práva bude zamìstnanec
znát nejen práva tìch, které zachraòuje, ale také práva svá.
Právní povìdomí v oblasti zdravotnictví není dle výsledkù
mnoha veøejných i neveøejných studií na pøíli vysoké úrovni. Proto je tento projekt zamìøen právì na problematiku
práva zdravotnického. Není to ale jenom zdravotnické právo, kde mùe dojít ke tøecím plochám. Tyto mohou pøicházet
v úvahu napø. pøi dopravních nehodách, které se mohou odehrát s podílem a úèastí nejen záchranáøù, ale vlastnì kohokoliv ze zamìstnancù. V takové situaci pak øidiè vìdomý si
svých práv a povinností dokáe situaci lépe analyzovat a zachovat se v souladu s právním øádem.
Sebeobrana
Sebeobrana je téma, o kterém se èasto diskutuje a které ji
svým názvem mùe (zejména u nepouèeného ètenáøe) vyvolat pøedstavu tøeba i brutálního výcviku záchranáøù. Natìstí
opak je pravdou a spíe ne o výcvik ve skuteèných fyzických obranných technikách jde o psychologii sebeobranného
chování. Úkolem záchranné sluby není vyvolávat konflikty
a následnì je tìce øeit, ale naopak jim pøedcházet a v pøípadì, e k nim dojde, se snait eliminovat jejich eskalaci. V nejkrajnìjím pøípadì nouze, kdy skuteènì dochází ji na
brachiální násilí, je tøeba vìdìt, jakým nejvhodnìjím zpùsobem konflikt co nejrychleji ukonèit a zamezit dalím kodám
na zdraví èi majetku.
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Krizová pøipravenost
Kadý z nás, a ji pracuje v jakémkoli oboru lidské èinnosti, je zvyklý pracovat dle zavedených postupù a v podstatì rutinním zpùsobem. Jsou vak situace, kdy rutinní zpùsob
práce pouít nelze. V pøípadì ZZS jsou to krizové okamiky,
pøedstavované zejména mimoøádnými událostmi typu hromadných netìstí (HN). Na tyto situace vak nejsme bez dostateèného výcviku správnì pøipraveni. Program má proto za
úkol opìt nejen záchranáøe, ale vechny dalí pracovníky podílející se na likvidaci následkù HN, alespoò trochu pøipravit
na tyto situace. Mimo jiné jsou k tomu vyuívány zkuenosti
a analýzy událostí z minulosti.
Cizí jazyk
Ji jsme zmiòovlai, e èást klientù ZZS tvoøí cizinci.
Jazyková pøíprava zamìstnancù ZZS HMP ovem nespoèívá
v kurzu angliètiny èi jiného svìtového jazyka. Velký dùraz je
kladen na monost aktuálnì se domluvit s osobami, které
komunikují i v jiných ne svìtových jazycích. Proto ji v pøedchozím projektu byly vytvoøeny tzv. komunikaèní karty a manuál splòující tyto pøedpoklady. Mimo jiné komunikaèní
bariéry nejsou jen otázkou setkávání se záchranáøù s postienými, ale napøíklad i pracovníkù THP s novými pøístroji, technikou
a podobnì. Mnoho novinek je prezentováno pouze na mezinárodní úrovni a i oni musí neustále sledovat nové trendy.
Øízení sanitky s VRZ
Téma je pomìrnì populární a známé i z pøedchozího projektu a v zásadì jde o jeho pokraèování. Zde bych spíe uvedl
zajímavý poznatek z ji absolvovaných semináøù èi kolení
v této oblasti. Odbornými garanty jsou skuteèní profesionálové ze spoleènosti HCT Most a pomohli nám utvoøit si nový
pohled na tuto problematiku. Vìtina záchranáøù pøedpokládá, e nejmení zkuenosti mají logicky novì nastoupiví zamìstnanci. Ukázalo se vak, e i tzv. staøí bardové záchranky, mající na kontì i miliony kilometrù, neumí øídit defenzivnì nebo neznají techniku, kterou mají ovládat.
Výpoèetní technika
Toto téma je urèeno naopak více pro THP pracovníky. Ti se setkávají s neustále sloitìjí technikou, která pøedstavuje hardware
ZZS. Kadý stroj se vak neobejde bez správného programování
a vedení. V tomto pøípadì jde zejména o seznamování se s novými programy ulehèujícími práci THP. Jedná se i o zdokonalování
znalostí o souèasnì pouívaném softwarovém balíèku.
Pedagogické minimum
V tento okamik, jako bychom se dostávali do zaèarovaného kruhu. Ji máme po odborné stránce vysoce erudované
lektory, ale zjiujeme, e úlohu lektora nemùe úspìnì
zvládnout kadý, tøebae je skuteèným odborníkem. Proto tento projekt pøichází s dalím novým tématem  s pedagogickým
minimem. Jeho absolvováním by vykolení lektoøi mìli získat
i základy pedagogické odbornosti, alespoò do té míry, aby byli shopni úspìnì pøedávat své znalosti dalím osobám.
Výzkum syndromu vyhoøení a fyzické zátìe
Toto je zvlátní kapitola zaøazená do projektu a tvoøí jeho
velmi významnou souèást. Cílem je zjistit nejen jakým sku-
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teèným fyzickým a psychickým nárokùm jsou záchranáøi
a pracovníci ZZS vystaveni, ale také jakým zpùsobem na tyto nároky reagují, jak se s nimi vyrovnávají a jaké následky
tato práce nechává na jejich fyzickém i duevním zdraví.
Výsledky této studie by mìly poslouit zejména k vytváøení
preventivních programù, pøípadnì k jiné organizaci práce.
Jakousi Mekku by v budoucnu mohlo pøedstavovat napøíklad
uznání nároènosti povolání záchranáøe a jejich zaøazení na
podobnou úroveò uznání, které se dostává hasièùm èi policistùm. A to vèetnì sociálních, právních i poitkových výhod. Jedním z kladených kritérií na tento program je i snaha
o rozpoznání, na jaké úrovni se u záchranáøù jedná o skuteèný syndrom vyhoøení èi spíe únavu v kombinaci se stereotypním vzorcem chování pøedpokládaného hrdiny èi siláka,
kterého nemùe nic rozhodit.
Technická data projektu
 Stanovení programu leden/2008
 Zpracování struktury projektu od bøezna/2008
 Získání grantu v hodnotì 7 890 307, Kè
 Zahájení listopad 2008
 Získání úèastníkù od ledna do bøezna/2009
Závìr
Tento projekt je v souèasné chvíli v bìhu, realizují se jednotlivé èásti a dílèí výstupy mùeme sice hodnotit, ale pouze subjektivnì. Pokud na toto hodnocení pøistoupíme,
zaslouí si projekt skuteènì podporu od vech zainteresovaných stran, nebo na rozdíl od mnoha pokusù o podobné akce se setkáváme s pozitivními reakcemi úèastníkù i dalích
stran. Tyto pozitivní reakce navíc pøicházejí nejen v podobì
zájmu napøíè vemi profesemi na ZZS, ale i napøíè vìkovými skupinami. Jsou vidìt i zcela reálné výsledky  výrazný
pokles nehodovosti z viny záchranáøù, klesající poèet napadení posádek ZZS HMP, vyí poèet identifikovaných
pacientù  cizincù, i rozbìhnutím dalího projektu psychosociální intervenèní sluby.
Podìkování
Je mnoho lidí, kteøí se na projektu podílí, proto touto cestou jim vem chci podìkovat. Realizace samotná není moná
bez finanèních prostøedkù. Zvlátní podìkování proto patøí
zejména: øediteli ZZSHMP  ÚSZS MUDr. Zdeòkovi
Schwarzovi jak za pomoc pøi získávání finanèních prostøedkù, tak i za celkovou podporu projektu zejména ve vztahu ke
kompetentním orgánùm a institucím. V neposlední øadì patøí
dík i zøizovateli organizace hlavnímu mìstu Praze za snahu
umonit díky její péèi fungování moderní zdravotnické záchranné sluby na úrovni, která mnohdy pøevyuje úroveò organizací podobného typu v metropolích vyspìlého svìta.

Ale Rubek
Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy  ÚSZS
Korunní 98, Praha 10, 101 00
e-mail: ales.rubek@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 10. ledna 2010
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Gasping u náhlé zástavy obìhu (NZO)
 patofyziologické aspekty a klinické dopady
Jiøí Knor, Helena Sedláková, Roman kulec, Ján Dudra, Jana eblová, Petr Tomá
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje (ÚSZS Sèk)

Abstrakt
Autoøi se v pilotním èlánku zabývají patofyziologickými aspekty tzv. gaspingu (agonální èi terminální dýchání) s ohledem na jeho klinický význam
a souvislost s výsledkem neodkladné resuscitace (KPR). Klinické i experimentální studie potvrzují, e u pacientù s náhlou zástavou obìhu (NZO)
pøítomnost gaspingu pøi zahájení neodkladné resuscitace (KPR) je faktor, zlepující prognózu jak z hlediska obnovy hemodynamicky efektivní akce
srdeèní (ROSC) na místì, tak i z hlediska kvality pøeití. Retrospektivní analýza pacientù s náhlou zástavou obìhu (NZO) léèených ÚSZS Sèk
bìhem první poloviny roku 2009 tyto výsledky potvrzuje.
Klíèová slova: gasping  náhlá zástava obìhu (NZO)  neodkladná resucitace(KPR)  komorová fibrilace (VF)  srdeèní výdej (CO)  obnova
hemodynamicky významné akce srdeèní (ROSC)
Abstract
The authors discuss pathophysiological aspects of gasping (agonal or terminal breathing) associated with its clinical meaning and results of
cardiopulmonary resuscitation (CPR). Clinical and experimental studies prove the gasping in the beginning of cardiopulmonary resuscitation (CPR)
to be a factor improving prognosis for both restoration of sponataneous circulation (ROSC) on scene and for quality of life after cardiac arrest.
Retrospective analysis of patients treated by EMS of the Central Bohemian Region for cardiac arrest (CA) also proves these findings.
Key words: gasping  cardiac arrest (CA)  cardiopulomonary resuscitation (CPR)  ventricular fibrillation (VF)  cardiac output (CO)
 restoration of spontaneous circulation (ROSC)

Patofyziologie gaspingu
Proces mizení spontánní dechové aktivity souvisí s pøechodem na anaerobní metabolizmus v oblasti mozkového kmene,
èím se sniuje citlivost bunìk dechového centra na fyziologické podnìty ke zvýení dechové aktivity. Profesionální
záchranáøi se setkávají s terminální dechovou aktivitou (agonálním dýcháním, gaspingem) u pacientù s náhlou zástavou
(NZO) v pøípadech, kdy jsou u pacienta záhy od vzniku zástavy (resp. pøímo na místì) nebo kdy je pøed jejich pøíjezdem
správnì provádìna laická KPR.
Manole a Hickey (6) popisují gasping jako pøíznak, který se
objevuje pøi vystavení anoxii a je univerzální pro savce.
Fenomén gaspingu je popisován u vech savcù bìhem komorové fibrilace (VF), ale také napø. u syndromu náhlého úmrtí
kojencù. Studie na zvíøatech ukazují, e gasping je spojený se
sníením nitrohrudního tlaku ve fázi inspiria, co zajiuje
zvýený venózní návrat, a naopak se zvýením nitrohrudního
tlaku bìhem expiria, co zlepuje koronární perfúzi. Gasping
zvyuje nejen srdeèní výdej (CO), ale i srdeèní kontraktilitu
u mláïat savcù vystavených anoxii. V experiimentální studii
na krysách prokazují stejní autoøi (7) mohutnou tendenci ke
gaspingu u novorozených mláïat. Anoxií indukovaný gasping
zvyuje CO a významnì zvyuje odolnost jedincù vùèi anoxii.
Ristagno, Tang a spol. (1) publikovali experimentální studii
se zvíøecími modely (prasaty), u kterých byla navozena VF.
Díky fyziologickému efektu gaspingu byl bìhem ètvrté minuty trvající neléèené VF zachován prùtok karotickými arteriemi
v prùmìru na úrovni 59 % fyziologického srdeèního výdeje
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(CO). Srinivasan a spol. (9) zase v podobnì navozeném experimentu u prasat (umìle navozená VF) prokázali signifikantnì
nií nitrolební tlak (ICP) a zvýení mozkového perfúzniho tlaku bìhem gaspingu. Autoøi Noc a spol. (13) a Weil a spol. (14)
se v experimentu u krys a prasat zamìøili na sledování krevních
plynù bìhem NZO pøi provádìní nepøímé srdeèní masáe bez
umìlé plicní ventilace. U zvíøat s vyí frekvencí gaspingu byly potvrzeny prokazatelnì nií hodnoty pCO2 a naopak vyí
pO2. Gasping má i hemodynamický efekt a lepí výsledky
(outcome) KPR. Xie a spol. (10) potvrzují na zvíøecích modelech u gaspingu vyí CO. To jsou vechno samozøejmì významné experimentální poznatky èásteènì vysvìtlující lepí
výsledky KPR u pacientù s pøítomným gaspingem!
Vedle experimentálních studií lze dohledat i studie klinické, které se zabývají výsledky kardiopulmonální resuscitace (KPR).
Bobrow a spol. (2), ale i dalí (4, 8) dávají do úzké souvislosti nejen pøíznivìjí prognózu KPR u pacientù s gaspingem (28 % resp.
8 %), ale i signifikantní procentuální pokles pacientù s gaspingem
v závislosti na prodlouení dojezdové doby (pozorováno 33 % pacientù s gaspingem pøi dojezdu do 7 minut, resp. 7 % nad 9 minut).
Pøítomnost gaspingu mùe mít paradoxnì i nepøíznivý efekt
na výsledek KPR. Laikem mùe být pøítomný gasping hodnocen a popsán operaènímu støedisku ZZS jako pøítomná dechová aktivita a následnì vést k významnému opodìní zahájení
laické telefonicky asistované KPR se vemi negativními dùsledky na osud pacienta.
I proto je v souèasných doporuèeních definována NZO jako
bezvìdomí, apnoe nebo gasping a nepøítomnost pulzu (5).
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Gasping  pokud je pøítomen  je vak u NZO hodnocen jako pozitivní faktor, zlepující prognózou (16). S jistou nadsázkou lze pøijmout tvrzení autorù Leitera a spol. (17), a sice,
e gasping mùeme vnímat jako urèitý mechanizmus autoresuscitace.
Retrospektivní vyhodnocení souboru pacientù s NZO léèených ÚSZS Sèk ve vztahu ke KPR a k pøítomnosti gaspingu (1. 1.  30. 6. 2009)
Soubor a metodika
Autoøi retrospektivnì vyhodnotili vechny NZO, které byly zaznamenány na území Støedoèeského kraje od 1. 1. do 30. 6. 2009
(prùbìné výsledky). KPR byla provádìna podle obecnì platných
standardù. Na místì byl vdy lékaø, záznamy KPR byly poøizovány ve formì písemných protokolù a poèítaèovì (Profia).
KPR byla provedena u 408 pacientù. Byla porovnána úspìnost KPR ve skupinì pacientù s NZO se zachovanou spontánní dechovou aktivitou, hodnocenou jako gasping (skupina G)
s úspìností KPR ve skupinì pacientù s NZO s absencí gaspingu (skupina non-G). Úspìnost KPR byla hodnocena ze
dvou aspektù: a) hodnoty ROSC na místì NZO, b) proputìní
z nemocnice a kvalita ivota.
Výsledky
Celkem bylo provedeno 408 KPR, z toho bylo 273 (67 %)
primárnì neúspìných (non-ROSC).
Ad 1) ROSC (primární úspìnost): Ve skupinì G bylo hodnoceno 52 pacientù, z toho 23 ROSC (44,2 %), ve skupinì non
 G bylo hodnoceno 356 pacientù, z toho 112 ROSC (31,5 %),
p = 0,097
Ad 2) Pøi hodnocení dlouhodobé úspìnosti (dimise z hospitalizace) je úspìnost ve skupinì G 7,7 %, v skupinì non G je 3,1 %,
p = 0,211.
Diskuse
Ve vyhodnocení výsledkù vech KPR s ohledem na pøítomnost gaspingu lze vidìt statisticky signifikantní rozdíl mezi
skupinou G a non-G potvrzující prognosticky pozitivní vliv
gaspingu na výsledek KPR. Ve svìtle výe uvedených naich
výsledkù i experimentálních i klinických studii je moné konstatovat, e pøítomnost gaspingu se vemi výe popsanými hemodynamickými a kardiorespiraèními mechanizmy a vèasná
a správná laická nebo odborná KPR u NZO zajistí bazální
oxygenaci a prodlouí ivotnost CNS.
Závìr
Gasping je spojen s významnými kardiorespiraèními zmìnami:
v experiementálních a pravdìpodobnì i v reálných podmínkách
KPR zlepuje výmìnu krevních plynù v plicích, má pozitivní vliv
na zmìny nitrohrudního tlaku, zvyuje venózní návrat (preload),
srdeèní kontraktilitu, aortální tlak a srdeèní výdej (CO). Zlepuje
koronární perfúzi. Má pozitivní vliv na mozkovou cirkulaci sníením nitrolebního tlaku a zvýením karotické perfúze.
Gasping je spojen s lepí prognózou KPR ve vztahu k ROSC
i ke kvalitì ivota po KPR.
Gasping mùe být pro laiky matoucí pøi rozpoznání NZO.
Gasping je moné obecnì chápat i jako terminální kompenzaèní mechanizmus u náhlé zástavy obìhu.
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Osobní zkuenosti s pøednemocnièní indukcí terapeutické
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Abstrakt
Zahajování terapeutické mírné hypotermie u úspìnì zresuscitovaných pacientù pro mimonemocnièní náhlou zástavu obìhu se v poslední
dobì pøesouvá do pøednemocnièní neodkladné péèe. Pøináíme tøi kazuistiky demonstrující iroké indikace této úèinné metody.
Klíèová slova: terapeutická mírná hypotermie  mimonemocnièní náhlá zástava obìhu

Abstract
Initiation of therapeutic mild hypothermia in succesfully resucsitated out-of-hospital cardiac arrest patients has been mooving into the prehospital phase of the management recently. We describe three case reports demonstrating the wide indications for this effective method.
Key words: therapeutic mild hypothermia  out-of-hospital cardiac arrest (OHCA)

Úvod
Terapeutická mírná hypotermie (TH) je standardní souèástí èasné poresuscitaèní péèe. Pøíznivý vliv na prognózu nemocných byl
prokázán øadou randomizovaných i nerandomizovaných klinických studií.15 K dosaení optimálního profitu je vhodné docílit
terapeutickou tìlesnou teplotu 32  34 °C co nejdøíve.6,7 Pro nemocné resuscitované pro mimonemocnièní náhlou zástavu obìhu
(out-of-hospital cardiac arrest, OHCA) se proto jeví jako logické
a úèelné zahájit ochlazování ji v pøednemocnièní neodkladné péèi (PNP), v terénu.7,8 Základním vodítkem pro pouívání TH po
náhlé zástavì obìhu v nemocnicích i v PNP v Èeské republice je
nedávno publikované Konsenzuální stanovisko k pouívání
terapeutické mírné hypotermie.7 Protoe vak za jeden z nejvhodnìjích nástrojù jak prakticky demonstrovat úèinnost jakékoliv
metody povaujeme studium konkrétních pøípadù, v tomto èlánku
nabízíme nìkolik kazuistik s pouitím ochlazování v PNP.
Kazuistika è. 1.
Mladý mu, devìtadvacetiletý kuøák s pozitivní rodinnou
anamnézou stran ischemické choroby srdeèní byl pøi fotbalovém zápase (aktivní hráè) zastien bolestí na hrudi. Po 10
minutách náhle vzniklo bezvìdomí s bezdeím. Po krátké prodlevì byla zahájena laická neodkladná resuscitace a volána linka 155. Následnì byla provádìna telefonicky asistovaná
neodkladná resuscitace (TANR) (obrázek 1). Na místo pøijel
vùz rychlé lékaøské pomoci (RLP) 12 minut od výzvy, posádka pokraèovala v rozíøené neodkladné resuscitaci (advanced
life support, ALS). Iniciálním rytmem byla fibrilace komor, po
prvním defibrilaèním výboji 200 J byl dosaen bez dalí farmakoterapie návrat spontánního obìhu (return of spontaneous
circulation, ROSC). Dvanáctisvodové EKG prokázalo kom-
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pletní blokádu pravého raménka Tawarova a obraz akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku anteroapikálnì (obrázek 2). Pacient byl hemodynamicky stabilní (TK 180/110, TF
100/min, saturace O2 na umìlé plicní ventilaci s FiO2 1,0
98 %), bylo podáno nitroilnì 10 000 j heparinu, 500 mg acetylsalicylátu, 30 mg diazepamu a 16 mg pipecuronia. Po zmìøení tympanální tìlesné teploty (TT) (37,0 °C) následovala indukce terapeutické hypotermie (TH) rychlou nitroilní aplikací chladného fyziologického roztoku (RIVA) v dávce 2750 ml
(30 ml/kg) bìhem transportu. Byl pøivezen obìhovì stabilní
bez katecholaminové podpory rovnou na katetrizaèní sál, TT
pøi pøedání byla 34,5 °C. Urgentní koronarografie potvrdila
klinickou diagnózu a prokázala akutní uzávìr proximálního úseku ramus interventricularis anterior, který byl zprùchodnìn
aspirací trombu a implantací stentu. Echokardiografické vyetøení zjistilo akinezu hrotu levé komory s normální systolickou
funkcí levé komory s EF 60 %. Ji na sále se pokraèovalo v TH
pomocí prostých ledových obkladù v délce trvání 12 hodin.
Poresuscitaèní prùbìh byl lehký, bez orgánových komplikací,
pacient byl extubován druhý den hospitalizace a osmý den byl
proputìn domù bez neurologického deficitu. Pozdìjí elektrofyziologické vyetøení bylo negativní a nebyla indikovaná implantace kardioverter-defibrilátoru. Pacientovi se daøí dobøe,
pracuje, je sledován kardiologem, pøestal kouøit, snaí se dodrovat zásady pøísné sekundární prevence a dále hraje fotbal.
Kazuistika è. 2
edesátisedmiletý Holanïan byl s rodinou na dovolené
v Èeské republice. Pøed mnoha lety prodìlal jednu ataku vøedové choroby gastroduodenální a v minulosti byl léèen pro depresivní syndrom. Byl hypertonik, nekuøák, bez anamnézy ische-
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Obr. è. 1: Èasová osa pøednemocnièní péèe ke kazuistice èíslo 1.
TANR telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, ALS
 rozíøená neodkladná resuscitace, FR fyziologický roztok,
TH  terapeutická mírná hypotermie

Obr. è. 3: Èasová osa pøednemocnièní péèe ke kazuistice èíslo 2.
KJ koronární jednotka

mické choroby srdeèní. V noèních hodinách byl probuzen
bolestí na hrudi a po krátké dobì upadl do bezvìdomí. Na místo
vyjela posádka RLP, syn nemocného provádìl TANR (obrázek
3). Pøíjezd na místo za 9 minut, pacient byl nalezen leící na zádech na posteli, cyanotický, v hlubokém bezvìdomí s bezdìím,
bez hmatného pulzu, se zvratky v dutinì ústní, zaaspirován.
Laická resuscitace byla ukonèena 2 minuty pøed pøíjezdem RLP
právì pro masivní zvracení. Ihned se pokraèovalo v ALS,
iniciálním rytmem byla fibrilace komor. Bìhem ALS bylo podáno celkem 4 mg adrenalinu, 1 mg atropinu, aplikována kumulativní defibrilaèní energie 2200 J a bylo posléze dosaeno
ROSC 13 minut od zahájení ALS. Dvanáctisvodové EKG ukázalo difusní nespecifické depolarizaèní zmìny a prodlouení
QTc intervalu (obrázek 4). Jako klinická pøíèina OHCA byl urèen akutní koronární syndrom bez elevací ST úseku. Byla dokonèena toaleta dýchacích cest, podáno 7500 j heparinu, 500 mg
acetylsalicylátu, 250 mg methylprednisolonu, 5 mg midazolamu, 2 ml sufentanylu, 8 mg pipecuronia a 20 ml MgSO4 10 %.
V obtíném terénu byl pacient transportován do sanitky a po
zhodnocení vitálních funkcí (TK 105/65, TF 100/min, saturace
O2 99 % na umìlé plicní ventilaci s FiO2 1,0 96 %) a zmìøení
tympanální TT (36,1 °C) bylo zahájeno ochlazování metodou
RIVA. Bìhem transportu bylo podáno 1500 ml chladného fyziologického roztoku (19 ml/kg) a s poklesem TT na 33,2 °C.
Transport probìhl bez komplikací a pacient byl pøedán na intenzivní lùko koronární jednotky kardiocentra obìhovì a ventilaènì stabilní, bez katecholaminù. V nemocnici pokraèovali v TH
po dobu 24 hodin pomocí prostých ledových obkladù. Vstupní
laboratorní parametry byly pøíznivé s pH 7,34. Kardiálnì byl nadále stabilní s mírnou systolickou dysfunkcí LK s ejekèní frakcí
levé komory 50 %. Byla upøesnìna diagnóza na akutní infarkt
myokardu bez elevací ST úseku na pøední stìnì, bez indikace
koronarografie. Dalí poresuscitaèní prùbìh byl støednì tìký

s drobnou aspiraèní bronchopneumonií vpravo, krátce s edémem
mozku a epileptoidními køeèi. Desátý den hospitalizace spontánnì ventiloval, rozumìl výzvì v rodném jazyce i anglicky
a byl pøeloen asistenèní slubou do Holandska. Devìt mìsícù
po NZO poslal vlastnoruènì psaný dìkovný dopis, finální neurologický výsledek byl normální. Na dalí dovolenou do Èeské
republiky u se nechystá.

Obr. è. 2: Pøednemocnièní záznam 12-ti svodového EKG pacienta
z první kazuistiky.
T oznaèuje typický tvar QRS komplexu pøi RBBB, è oznaèuje
konkordantní elevace ST úseku ve svodech V2-V5

Obr. è. 4: Pøednemocnièní záznam 12-ti svodového EKG pacienta
z druhé kazuistiky. Ve vech svodech, zejména v hrudních, patrny
nespecifické zmìny ST úseku a T vlny ve smyslu deprese ST úseku èi
negativity T vlny. QTc interval je prodlouen na 0,531 s.
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Kazuistika è. 3
Dvaaosmdesátiletý hypertonik s ischemickou chorobou
srdeèní po trojnásobném aortokoronárním bypassu pøed 7 lety
pro akutní infarkt myokardu. V èasných odpoledních hodinách
náhle a bez prodromù pøed zraky manelky upadl do bezvìdomí s bezdeím. Ihned byla volána linka 155 a zahájena TANR
(obrázek 5). 10 minut od výzvy pøijel na místo vùz RLP, byla
konstatována náhlá zástava obìhu, iniciálním rytmem byla
asystolie. ZZS pokraèovala v ALS za pomoci kardiopumpy. Po
konverzi rytmu do fibrilace komor a tøech defibrilacích o energii 200 J bylo dosaeno ROSC. Bìhem ALS bylo podáno 3 mg
adrenalinu a 300 mg amiodaronu. Dvanáctisvodové EKG bylo
hodnoceno jako akutní infarkt myokardu s elevacemi ST boèní stìny s nitrokomorovou poruchou vedení (obrázek 6). Po
ROSC byl zjitìn v místech srdeèní masáe krvácející defekt,
pozdeji ovìøen jako doposud nepoznaná pooperaèní sternální
pítìl. Dále byl podán heparin 5000 j, 500 mg acetylsalicylátu
a 4 mg pipecuronia. Pro hypotenzi nasazen dopamin a noradrenalin a pacient byl transportován do kardiocentra. Byla
indikovaná indukce TH a podáním 1500 ml chladného fyziologického roztoku dolo k poklesu tympanické TT z 36,5 na
35,0 °C. Na koronární jednotku byl pacient pøedán obìhovì
stabilní na dopaminu v dávce 11,1 µg/kg/min. Pøíjmové EKG
ji bez elevací ST úseku, pokraèovalo se v TH metodou intravaskulárního katetrového ochlazování po dobu 24 hodin.
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Obr. è. 5: Èasová osa pøednemocnièní péèe ke kazuistice èíslo 3

Echokardiografické vyetøení prokázalo koncentrickou hypertrofii levé komory s akinezou hrotu a spodní stìny, tìkou systolickou dysfunkci levé komory s ejekèní frakcí 30 % a tìkou
degenerativní aortální stenózu s malou regurgitací. Jako klinická
pøíèina zástavy obìhu byla stanoven recidiva akutního infarktu
myokardu spodní stìny bez elevací ST úseku v terénu tìké aortální stenózy se srdeèním selháváním. Po konzultaci s kardiochirurgem bylo zvoleno katetrizaèní øeení. Druhý den hospitalizace
byla úspìnì provedena perkutánní balónková valvuloplastika
aortální chlopnì a implantace stentu do kritické stenózy ilního
bypassu na pravou vìnèitou tepnu. Poresuscitaèní prùbìh byl
støednì tìký, komplikovaný sepsí pøi ventilátorové bronchopneumonii a infekci sternální pítìle a akutním oligoanurickým
selháním ledvin vyadujícím jednu proceduru kontinuální venovenózní hemodialýzy. Pacient byl 9. den extubován a s obrazem
lehkého posthypoxického postiení CPC 2 (cerebral performance category) a po 17 dnech pøeloen k rekonvalescenci do rajonní
nemocnice. Odtud byl v dobrém stavu s pøíznivým neurologickým výsledkem proputìn domù. Pravdìpodobnì bude
indikován k zavedení implantabilního kardioverter-defibrilátoru
a v pøípadì progrese aortální stenózy je kandidátem perkutánní
katetrové implantaci aortální chlopnì.
Diskuse
Uvedené kazuistiky v ádném pøípadì neaspirují na to, aby byly nevyvratitelným dùkazem o úèinnosti pøednemocnièního zahájení TH u úspìnì zresuscitovaných nemocných pro OHCA.
Ani v klinických studiích doposud nebyl aditivní pozitivní efekt
této velmi èasné intervence na prognózu pacientù jednoznaènì prokázán.911 V kadém pøípadì vak existuje øada argumentù
podporujících tento postup. Jsou to zejména samotný princip ischemicko-reperfuzního pokození mozku po globální hypoxii,
výsledky experimentálních studií na zvíøatech a také výsledky nì-

Obr. è. 6: Pøednemocnièní záznam 12-ti svodového EKG pacienta
z tøetí kazuistiky.
T ukazuje irí QRS komplexu pøi porue nitrokomorového vedení
na podkladì hypertrofie levé komory srdeèní, è oznaèuje elevace
ST úseku ve svodech I, aVL, Þ ukazuje QS kmit na spodní stìnì
 jizva po prodìlaném Q-infarktu myokardu spodní stìny
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kterých klinických studií u lidí.8,12,13 K dispozici jsou klinické studie
analyzující proveditelnost, úèinnost a bezpeènost indukce TH
v PNP metodou RIVA.911 Nebyly vak designované k prùkazu
mortalitního èi neurologického benefitu. Spolu s nedávno ukonèenou èeskou klinickou studií PRE-COOL (pre-hospital cooling of
cardiac arrest patients) ale dospìly k jednoznaènému závìru, e
metoda je velmi úèinná (rychlé podání 1327 ml/kg krystaloidního roztoku o teplotì 4 °C vede k poklesu tìlesné teploty v PNP
o 1,21,5 °C), bezpeèná a nevede k prodlouení transportu. V klinické studii PRE-COOL kombinace pøednemocnièního ochlazení
s následným pokraèováním v TH v nemocnici dokonce predikovala vyí pravdìpodobnost pøíznivého neurologického výsledku
pøi proputìní z nemocnice.
Uvedené kazuistiky byly vybrány ze souboru nemocných
oetøených ve studii PRE-COOL a podle nás demonstrují dva dùleité aspekty. Dokládají jednoduchost metody RIVA a její výhodnost zejména pøi delích transportech do kardiocentra. Pøestoe ve
vech pøípadech mìl zasahující tým s pouitím metody v PNP minimální, ne-li ádnou, osobní praktickou zkuenost, podaøilo se tìlesnou teplotu sníit velmi úèinnì a bezpeènì. Dále ukazují, e TH
v PNP lze indikovat u irokého spektra nemocných po úspìné resuscitaci pro netraumatickou zástavu obìhu  od mladého pacienta se soubìhem okolností pøímo si øíkajících o pøíznivý výsledek
resuscitace (kazuistika è. 1: pacient bez chronických komorbidit,
s primární fibrilací komor pøi akutním infarktu myokardu s elevacemi ST úseku, s okamitì dostupnou úèinnou laickou resuscitací
a s rychlým úspìným zásahem záchranné sluby), pøes starího nemocného s aspiraèní komplikací bìhem TANR a po 82-letého seniora s øadou negativních prognostických faktorù (kazuistika è. 3:
iniciální rytmus asystolie, zástava v terénu tìké aortální stenózy
a srdeèního selhávání, orgánové a infekèní komplikace v poresuscitaèním období). Indikaèní kritéria zahájení ochlazování jsou velmi
jednoduchá. Rozhodování v terénu proto není tìké a zabere pouze
vteøiny, co je pro jakoukoliv metodu pouívanou v PNP ideální.
Závìrem chceme zdùraznit, e pouití TH v PNP u indikovaných nemocných není samospasitelné, ale pouze jedním z øady
dùleitých postupù. Nadále trvá, e zásadní pro pøeití je vèasná
kvalitní laická resuscitace následovaná ALS podle platných doporuèení.8 Pokud vak po ní následuje neménì kvalitní poresuscitaèní péèe zahrnující pøednemocnièní rychlou obìhovou stabilizaci,
indukci hypotermie, správnou interpretaci EKG a transport do nemocnice s kardiocentrem, mùeme ance nemocného na pøíznivý
neurologický výsledek dále zvýit. Navíc, aktivní a protokolem vedená pøednemocnièní léèba pøináí ve srovnání s pasivním pøístupem i Hawthornský efekt, který rozhodnì není na kodu.
Proto se domníváme, e po logistické, technické a edukaèní pøípravì v jednotlivých regionech je vhodné tuto metodu zavést do rutinní pøednemocnièní péèe.
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Transportní trauma
Zdenìk Jícha, Lubomír Zelenka
Oddìlení ortopedie, traumatologie a rekonstrukèní chirurgie a Traumacentrum ÚVN Praha
Abstrakt
V následujících øádcích je ve struènosti pohovoøeno o problematice na pomezí mezi pøednemocnièní a nemocnièní péèí. Bohuel právì proto
je mezi pøíslunými odborníky èasto podceòována a øada ji lidí ani nezná. Proto jsme se pokusili nastínit problém transportního traumatu
zpracováním jednotlivých fyzikálních faktorù pùsobících na pacienta pøi vlastním transportu. Nakonec jsme zaøadili dvì krátké kazuistiky
z nich je patrno, e nevhodnì zvolený transport mùe pacienta vánì ohrozit na ivotì.
Klíèová slova: transport  pokození  fyzikální vlivy  pozemní transport  letecký transport
Abstract
This paper briefly deals with problematics concerning both prehospital and hospital phase of treatment and maybe therefore even
professionals underevaluate it and many of them even don´t know it properly. We tried to explain the transportation trauma by analyzing
individual physical factors which influence the patient during the transport. Two case reports demonstrate the fact that inapropropriate type
of transport can endanger patient´s life.
Key words: transport  damage  physical factors  ground transport  aeromedical transport

V souèasné dobì, kdy pokroky v medicínì i technice umoòují stále lepí výsledky léèby v nemocnièních podmínkách, kdy se
vybavení jednotek hasièského záchranného sboru a záchranné
sluby zlepuje a urychluje jejich èinnost na místì postiení osob,
pøetrvává nìkolik èinností, které neprávem stojí mimo hlavní zájem pøednemocnièního i nemocnièního personálu. Jsou to hranièní místa mezi jednotlivými èinnostmi sloek léèebnì odsunového
systému  transport postieného z místa, kde byl primárnì oetøen,
do nemocnièního zaøízení, dalím problematickým bodem je
odsun zaléèených a stabilizovaných pacientù z nemocnièních zaøízení do LDN, rehabilitaèních zaøízení vech stupòù a na lùka
následné péèe. Musíme si uvìdomit, e celý tento øetìzec je souURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2009

èástí péèe o osoby zranìné a nemocné. Zatímco druhý problém je
záleitostí spíe systémovou, dlouhodobì patnì øeenou a jednotlivci málo ovlivnitelnou, první problém  transport  je vìcí bìnou a zdravotníky ovlivnitelnou, ovem èasto nedocenìnou. Øada
problémù v souvislosti s transportem pacienta z místa prvotního
oetøení do místa dalího oetøení (nebo definitivní péèe) pøedstavuje oblast pro øadu zdravotníkù neznámou a bohuel i podceòovanou. Následující èlánek se pokusí nastínit problematiku pozemních a leteckých transportù (civilních i vojenských) v souvislosti
s moným pokozením zdraví pøepravovaného pacienta fyzikálními vlivy ve kterých se nemocný nebo transportní prostøedek nachází a je na nìj pùsobí. Nakonec zmíním dvì krátké kasuistiky
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pacientù z naeho traumacentra, u nich vlastní transport a patnì
zvolená forma transportu vedly k výraznému zhorení zdravotního stavu a dokonce i úmrtí.
Transportní trauma je specifická nosologická jednotka pøedstavující sekundární zhorení tìlesných funkcí po primárním
inzultu, pùsobením fyzikálních vlivù, které pùsobí pøímo i patofyziologicky zprostøedkovanì. Primární inzult, bereme-li ho jako
pokození zdraví úrazem a poèítáme-li do toho i technickou první
pomoc (vyproování, zajitìní stability okolí postieného aj.),
pøedchází plnému pøedání pacienta záchranáøùm a pøedstavuje
dvì základní sloky  ovlivnitelnou a neovlivnitelnou.
Neovlivnitelná sloka pøedstavuje vlastní úrazový mechanismus,
jeho intenzitu a energii, délku pùsobení zraòujícího momentu na
organismus postieného. Ovlivnitelnou slokou primárního inzultu je technika, délka a etrnost technické první pomoci, pøítomnost
laického prvku pøi první pomoci, monost profesionálních záchranáøù pøi vyproování zajistit vitální funkce postieného aj.
Do sekundárního inzultu patøí transport a léèba postieného (operace, invazivní vstupy, pokození léky a kontrastními látkami
atd.). Transportní trauma pøedstavuje významný problém v pøednemocnièní péèi, výraznìji pak v medicínì katastrof a velmi významnì ovlivòuje pøeití pacientù v medicínì váleèné. Transportním traumatem bývají postieni jak pacienti transportovaní pozemními prostøedky, tak i leteckými odsunovými prostøedky  vrtulníky i letouny. Tento problém se týká nejen transportù primárních, ale samozøejmì i transportù sekundárních. Proto pøi plánování jakéhokoliv transportu volíme optimální taktiku transportu,
optimální transportní prostøedek, vhodnou pøípravu pacienta i rychlost transportu a jeho timing. Máme-li èas pacienta pøed transportem primárnì oetøit a stabilizovat, je riziko transportního
traumatu mení. Pøi nebezpeèí z prodlení a nutnosti okamitého
transportu bez monosti provést pøípravu a stabilizaci roste riziko
transportního traumatu a to i z dùvodu nemonosti èi ztíených
moností léèebnì zasáhnout pøi zhorení stavu pacienta, zejména
léèebnými postupy, které vyadují jemnou motorickou koordinaci práce rukou. Stejnì je nutné uvaovat o délce transportu, kratí
je zatíen mením rizikem transportního traumatu a komplikacemi. Naproti tomu je tøeba zváit stav postieného, zda dlouhý transport se vemi jeho riziky není mením ohroením pro pacienta
ve srovnání s sice kratími transporty, ale s èastým pøekládáním a manipulací s tìlem postieného a také rùzné technické parametry a vlivy rozdílných transportních prostøedkù. V pøípadì
respektování vech rizik a pøi zajitìní moné profylaxe je mortalita pøi transportu nií ne 1 %.
Transportním traumatem nazýváme stav, kdy faktory zevního prostøedí pùsobí na transportovanou osobu a zhorují její zdravotní stav  prohlubují ok, destabilizují cirkulaci, ovlivòují krevní
tlak ve smyslu jeho prudkého poklesu, zpùsobí zástavu krevního
obìhu, pokození orgánù, dezorganizaci organismu v dùsledku stále se mìnících algických podnìtù a hlavnì z dùvodu protichùdných
informací, které mozek pøijímá, je nucen je zpracovávat a vydávat
nervové impulsy efektorùm. Hlavní fyzikální faktory úèastnící se
na transportním traumatu jsou: zmìny atmosférického tlaku, turbulence, teplotní vliv, vlhkost prostøedí, hluk, ostré svìtlo, vibrace,
akceleraènì-decelaraèní pohyby a kinetóza.
Sníení atmosférického tlaku se nejvíce projevuje u køídlatých letounù pøi dekompresi v kabinì na cca 75kPa, co odpovídá
výce 2000  2500 metrù nad moøem. Sniuje se FiO2 a rizikovým
pacientùm musí být zvyován podíl O2 ve vdechované smìsi, aby
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neklesala oxygenace krve pacienta. Starí pacienti s angínou pectoris si aplikují dávku nitrátu ve spreji nebo v tabletì pod jazyk,
aby pokles tlaku nezpùsobil záchvat angíny pectoris v prùbìhu leteckého transportu. V tìlních dutinách vzniká expanze, hrudní
dreny je tøeba otevøít pomocí Heimlichovy chlopnì nebo drenáí
Bülauova typu. Sbìrné sáèky na pleurální sekret se nezvedají nad
úroveò drenáe v hrudní stìnì. Nasogastrická sonda se otevøe
a pøipojí ke sbìrnému sáèku, je dobré ustøihnout roh nebo pøi horním okraji udìlat malý otvor. Nevznikne distenze aludku s regurgitací aludeèního obsahu do jícnu a hypofaryngu, do nosních
prùduchù se nakapou vasokonstrikènì pùsobící kapky, hlavnì tam
kde je zavedena nasogastrická sonda, protoe drádí nosní sliznici k tvorbì edému a tím k ucpání vchodù do paranasálních dutin
a tím se pøi zmìnách tlaku zvyuje jejich bolestivost v dùsledku
rozpínavosti plynù. Nutné je té zkontrolovat zalehnutí uí, dále
jestli pacienta nebolí støedouí a paranasální dutiny. U pacientù
v bezvìdomí je tøeba zkontrolovat vyklenutí uních bubínkù. Pøi
meteorismu se zavede rektální rourka. Jde o preventivní opatøení
zabraòující vzniku pocitu nevolnosti, drádìní zvracecích reflexù
a pøi velké plynatosti i útlaku vena cava inferior a tím sníení ilního návratu a vzniku systémové hypotenze. Extravazace do poranìných tkání reperfundovaných oblastí po compartment nebo
crush syndromu se zvìtí a v dùsledku toho se zhorí symptomatologie tìchto onemocnìní a zvýrazní se hypovolemie. Vagový
reflex mùe zpùsobit hypotenzi a bradykardii. Pacienti s pneumoencephalem jsou pro tento druh leteckého transportu kontraindikováni. Mohou být transportování pouze v leteckém odsunovém
prostøedku s pøetlakovou kabinou. Pøi pronikajícím poranìní oka
je nebezpeèí protruze bulbu a dále je zde riziko nevolnosti. Riziko
je u tìchto pacientù pøi kali a zvracení. Proto podáváme pacientùm silné antiemetikum a antitusikum. Transportní poloha je zpøíma vsedì s podporou zad. Oèi kryjeme mìkkým obvazem na
obou stranách.
Tìsnící manetu tracheální rourky je tøeba pøi dekompresi pøed
startem upustit a pøi pøistávání opìt pøifouknout. Kolem rourky
nesmí být slyet proudící vzduch a nesmí být prostor pro zatékání
tekutiny do dýchacích cest. Infuze z vakù nepøedstavují pro pacienta vìtí riziko, na rozdíl od infuzí z infúzních lahví, kde je riziko vzniku pøetlaku a tím rychlejího kapání infuze a stejnì tak
vniknutí vzduchu z lahve do ilního øeèitì pacienta a vzniku
vzduchové embolie. Z tohoto dùvodu je uití infúzních pump
a vakuových infuzí metodou volby pøi transportu v leteckých odsunových prostøedcích bez pøetlakové kabiny.
Turbulence je také typická pro vrtulové letouny a nìkteré druhy vrtulníkù, u proudových letounù se stoupající rychlostí ztrácí
tento druh pokození na významu a do popøedí se dostává postiení akceleraènì-deceleraèní pohyby a vibrace. Turbulence vyvolává strach a stres a dále cestou nervus vestibulocohlearis a nervus
vagus (vagotonicky) zpùsobuje nauseu a vomitus, který mùe být
komplikovaný aspirací. Drádìní nervus vagus mùe zpùsobit
zvýenou excitabilitu myokardu a po elektrickou nestabilitu myokardu. Proto se profylakticky doporuèuje podání trimekainu,
magnesiumsulfátu s Cardilanem, které stabilizují myokard. Dalí
komplikací zpùsobenou turbulencí je zhorení postavení a zhorení stavu mìkkých tkání u nestabilních zlomenin, vèetnì zlomenin
páteøe. Nezbytnou prevencí je dùkladná stabilizace zlomenin
a vhodné polohování postiených oblastí.
Patofyziologicky podobné úèinky mají na transportovaný organismus také otøesy. Mohou zpùsobit nebo zhorit zranìní, dislo-
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kovat ilní vstupy, sondy, kanyly. Je tøeba transportovanou osobu
øádnì fixovat, vèetnì fixace vstupù. U pacientù transportovaných
s trakcí je tøeba závaí fixovat øádnì jako prevenci dalích zranìní pacienta i posádky nebo pouít napø extenèních nebo vakuových dlah, u podezøení na poranìní páteøe pouívat celotìlové
vakuové matrace.
Sníení okolní teploty se týká vech transportních prostøedkù
 pozemních, vzduných i vodních, øíèních i námoøních. Pokud
jde o roèní období je samozøejmì horí období zimní, v pøípadì
vegetativních pásem bývají postiení ohroeni zejména v horských oblastech, v blízkosti velkých vodních ploch a hlubokých
údolích. Z pohledu poèasí je horí mráz, snìení, silný vítr.
Postihuje zvlátì osoby dehydratované, osoby s redistribucí tekutin do postiených tkání, dále osoby pøedtím podchlazené (závaly,
záplavy, laviny, prochladlé z dùvodu zmìny poèasí  hory, nebo
v dùsledku nedostateèného oacení), osoby vyího vìku, osoby
astenické, vyèerpané, v bezvìdomí, oku, s tìkou chorobou kardiovaskulárního systému, se silnou analgosedací, po vìtích ztrátách krve a tekutin (osoby po pùsobení vysoké teploty  poár,
pou), po vìtích pøevodech studených tekutin nebo krve, osoby
pod vlivem alkoholu. Teplotu mìøíme mezi stehny, v podpaí, pod
lopatkou. Rizikové osoby teple zakryjeme, pouíváme termoizolaèní fólie, infuze ohøátých tekutin na 37° C, pokud to stav pacienta dovolí tak i per os pøíjem vlané tekutiny. Vdy je nutné
pacienta zbavit mokrého odìvu, ten i pøi dodrení ostatních zásad
zahøátí pacienta zhoruje jeho termoregulaci. Velké riziko ohroující ivot pacienta pøedstavuje koagulopatie v dùsledku hypotermie, které mùe u pacienta s významným vnitøním nebo zevním
krvácením vést ke vzniku léèebnì neovlivnitelného krvácení s následnou exsangvinací. Zde je tøeba podotknout i jistý protektivní
efekt hypotermie na sníení metabolických nárokù tkání a tím
i delí èasový interval, po který tìlní rezervní systémy vydrí.
Pokles teploty vak nesmí být výrazný a má lepí efekt u osob s tupým poranìním bez krvácení a u osob s poranìním mozku a míchy. Obecnì se více vyskytují neádoucí fyziologické zmìny pøi
pøechodu z teplého do studeného prostøedí, proto je tøeba nevystavovat postienou osobu prudkým teplotním pøechodùm.
Zvýení okolní teploty vede hlavnì k dalím ztrátám tekutin,
k urychlení metabolismu, vìtí energetické potøebì termoregulace
a tím i ke sníení energetických rezerv organismu, zahutìní sekretu dýchacích cest. Prevencí je dostatek tekutin p.o. nebo i.v. a dále
tepelný komfort pomocí klimatizace, pøimìøeného zakrytí tìla atd.
Nií vlhkost prostøedí se vyskytuje pøi suchém a èasto
souèasnì i teplém poèasí ve vech transportních prostøedcích,
zejména bez kvalitní klimatizace. Týká se vech forem a druhù
odsunových prostøedkù. Výraznì horí situace je typická pro
vojenské odsunové prostøedky a to jak pozemní pancéøovanou
technikou (napø. zdravotnická verze OT 64  SKOT, nebo pásová
verze BVP-1  AMBUS), tak i leteckou (napø. vrtulníky Mi-8,
SOKOL, Chinook atd.), kde pouití v klimaticky nepøíznivých
podmínkách  napø. v Iráku, Afganistánu  zhorují pøirozenì nízkou vlhkost prostøedí tím, e se jejich pancíøe významnì nahøejí
a tím zvìtí odpar tekutiny a dále sníí vlhkost. Nií vlhkost prostøedí pùsobí negativnì, pokud v nìm postiená osoba tráví více
ne 2 hodiny. Není-li zajitìn dostateèný pøísun tekutin p.o. nebo
i.v., je kalkulace tekutinových ztrát následující: 2  4 ml/kg tìlesné hmotnosti za 1 hodinu. Rizikové je to zejména u pacientù s tachypnoí, pøi horeèce, pøi acidóze, u dìtí, starých lidí (ti jsou èasto
hypohydratováni ji primárnì pro nízkou potøebu tekutin), aste-
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nických osob, dehydratovaných, pacientù s popáleninami, po
krevních ztrátách zpùsobených vnitøním i zevním krvácením, pøi
rozsáhlých kontuzích tkáních s rozvinutým nebo incipientním
edémem, pøi prùjmu, protrahovaném zvracení, polyurii. Je-li vlhkost nií ne 40 % a transport bude trvat déle ne dvì hodiny, je
tøeba u rizikových pacientù zajistit pøísun tekutin per os  minerálka, osolená voda nebo voda s WHO rehydrataèním roztokem;
pøípadnì je tøeba mít zjitìný ilní vstup a podávat elektrolyty
v infuzi. Do nasogastrické sondy podáváme glukosu naøedìnou
Ringrovým roztokem. U pacientù s UPV nebo na kyslíkové masce je nutné zvýit zvlhèení vdechované smìsi.
Vyí vlhkost prostøedí se vyskytuje pøedevím v rovníkové
Africe, Indii, jihovýchodní Asii, Jiní a støední Americe. Hlavním
neádoucí vliv na tìlo poranìného je ztíení mechaniky dýchání,
dále omezení potivosti se vemi termoregulaèními konsekvencemi a akcelerace zánìtlivého prosesu vlivem vlhkého prostøedí.
Hluk je zpùsobený vibracemi vzduchu a je povaován za stresující pøi intenzitì blíící se 60 dB a je-li trvalý a iritující.
Vnímavost a tolerance zvuku je velmi individuální. Je zatìující
pro transportovaného i personál. Èím je intenzita hluku a doba expozice vyí, tím výraznìjí bývají neádoucí úèinky: bolesti uí,
neschopnost koncentrace, únava, dyskomfort, sympatikotonická
pøevaha s tendencí k hypertenzi, pocit zmatenosti, po urèité dobì
a agitovanosti, závratì a nevolnost. Hluk je generovaný motorem, aerodynamikou vzduchu proudícího kolem transportního
prostøedku, rádiem, vysílaèkou, konverzací posádky. Napø. ve vrtulníkové odsunové technice mùe být intenzita hluku a 110 dB,
co neumoòuje transport bez chránièù sluchu  akuvery, sluchátka, vata nebo prázdné nábojnice. Hluk neumoòuje pouití fonendoskopu, zvukových výstraných alarmù, ztìuje konverzaci mezi
pacientem a posádkou, není dobøe slyitelný chod ventilátoru.
Proto je nutné zajistit monitoraci vitálních funkcí non-audio prostøedky: vizuální sledování dýchání  pohyby hrudníku, stav vìdomí, orientaèní mìøení tlaku krve palpaènì, sledování pulzního
oxymetru a monitoru vizuálnì, nonverbální zpùsob komunikace
mezi èleny posádky.
Ostré svìtlo vyvolává ji po krátké chvíli (pøiblinì po deseti
minutách) stres, neklid, nesoustøedìnost, nedisciplinovanost
a zhorení tolerance pacientù a s tím spojené vegetativní projevy.
Vdy je tøeba volit kompromis mezi osvìtlením umoòujícím práci oetøujícího personálu a svìtelným komfortem pacienta.
Pacienti mají být upozornìni na rozsvícení a na svícení. Svìtelný
paprsek má být co nejdøíve po skonèení úkonu odklonìn ze
zorného pole, svìtlo se má ztlumit a prostøedí celkovì zklidnit.
K této psychorelaxaci nám mùe dopomoci anxiolytikum bez tlumících úèinkù na respiraèní a kardiovaskulární systém. Pacienty
necháváme spát nebo klidnì leet. Hovor s pacientem i mezi pacienty musí být tlumený, osvìtlení transportního prostoru, pokud
to taktická situace dovolí, tlumené a nepøímé.
Vibrace støídavé a oscilující síly jsou pøítomny ve vech transportních prostøedcích. Hlavním zdrojem u pozemních prostøedkù
je povrch cesty a pruení vozidla. Z fyziologického hlediska jsou
nejkodlivìjí vibrace o frekvenci mezi 0,1  40 Hz. Pøirozené
frekvence rùzných èástí organismu jsou rùzné: srdce rezonuje pøi
6 Hz, pøedloktí pøi 40 Hz. Vibrace o nízké frekvenci vyvolávají kinetózu, neostré vidìní, pocit dunosti a nedostatku vzduchu,
dyskomfort a únavu, nìkdy a klaustrofobii, bolest na hrudi a v bøie. Zhorují termoregulaci, protoe vedou k vazokonstrikci, menímu výdeji vody perspirací, snadno vedou k pøehøátí. Rychlé
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vibrace mohou zpùsobit uvolnìní cizích tìles nebo transportního
lùka, vedou ke zvýené námaze organizmu v dùsledku zvýené
svalové síly pacienta k udrení stabilní polohy a tím pacient ztrácí rychle svalovou sílu a energii. Takté pøi transportu pacienta
s cizím tìlesem v mìkkých tkáních nebo dutinách po penetrujícím
poranìní mohou zpùsobit vibrace uvolnìní tohoto cizího tìlesa
a tím pádem sekundární traumatizaci, zejména cév, nervù a parenchymatózních orgánù. Vibrace mohou zpùsobit také uvolnìní obvazù, tamponády, zevního fixatéru, atd. Pøi nedostateèné
fixaci zlomenin (nevyhovující velikost nebo nasazení krèního
límce, stabilizace zlomenin bez postranní fixace aj.) vedou ke
zhorení bolesti z dùvodu tøení fragmentù o sebe, otoku okolních
mìkkých tkání a zhorení dislokace zlomenin. Velmi rizikové
jsou také osoby s podezøením na hrudní poranìní, poranìní bøiní aorty, disekující aneurysma, poranìní radixu mezenteria,
orgánu peritoneální dutiny a retroperitonea (zejména parenchymatózní  ledviny, játra, slezina, pankreas). Zde mohou vést
ruptury v mikrocirkulaci k ischemizaci orgánù, ke vzniku hematomù a dále roztlaèovat tkánì a utlaèovat dalí kapiláry, co
v dùsledku mùe vést k selhání funkce orgánu, jeho ischemické
ruptuøe a ivot ohroujícímu krvácení. Vibrace nelze z vlivu na
transportované osoby eliminovat, mùe pouze sníit jejich vliv
pouitím vhodných transportních cest, prostøedkù, podloek, matrací. Pacienti ve vlivu vibrací potøebují silnìjí sedaci a analgézii.
V neposlední øadì mohou vibrace ruit funkci a sniovat spolehlivost monitorovacích pøístrojù, puls je patnì mìøitelný.
V krátkosti pohovoøím té o kinetóze jako o samostatném negativním vlivu na transportovanou osobu. Kinetóza bývá jako
projev vlivu vibrací na èlovìka, jak o tom bylo pohovoøeno
výe, ale také bývá zpùsobena jiným patofyziologickým
mechanismem bez pøímého vlivu vibrací. Pøedpokládá se senzomotorická kolize, mezi vnímáním pohybu oèí a vestibulárním
aparátem, typicky pøi pohledu z oken nebo prùzorù a míhání krajiny pøed oèima. Nejménì citliví jsou kojenci, u dìtí se výskyt
zvyuje a do puberty, poté s vìkem klesá. eny bývají obvykle
citlivìjí. Je známá celá øada faktorù vyvolávající a zhorující kinetózu. Mezi nì patøí: anxieta (i strach ze vzniku kinetózy),
neèekané pohyby, nízké frekvence vibrací (0,1  0,8 Hz), teplé
prostøedí, pohled na jídlo, vùnì jídla, pohled na zvracející lidi
nebo zápach zvratkù, dispenze aludku pøed transportem  napø.
poitím sycené tekutiny. Pøíznaky kinetózy jsou: nausea, vomitus, apatie, malátnost, zvýená únava, pocity tepla, cephalea,
bledost a zvýené pocení. Preventivní a léèebné opatøení pøedstavují etrnou dietu pøed cestou, aktivity vedoucí k rozptýlení
pozornosti (ètení a podobné aktivity vyadující fixaci oèí se nedoporuèují), antiemetika.
Poslední a zároveò velmi významnou noxou pùsobící na transportované osoby jsou síly gravitaèní  horizontální akcelerace a decelerace, odstøedivé síly. Tyto síly jsou pøítomny ve
vech transportních prostøedcích. Nejvíce vak bývají vnímány
v horizontální akceleraci a deceleraci pøi pozemním transportu.
Kritické mohou být pøi pohybu kontuzní mozkové hmoty a tím
vést k dalímu rùstu nitrolební hypertenze. Toté se vztahuje i na
síly odstøedivé, které jsou výraznìji vyjádøeny ve vech transportních prostøedcích. Pøi zrychlení s hlavou nahoru (start letounu nebo vrtulníku) pøi dlouhé ose tìla shodné s dlouhou osou
trupu transportního prostøedku se gravitaèní síly pøenáí i na
hemodynamiku. Pøi startu a nabírání výky lze pøedpokládat odkrvení hlavy a trupu. To je velmi nebezpeèné u pacientù s hypo-
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volémií, u osob starích, se silnou analgosedací, v bezvìdomí,
vertebrobasilární a kardiální insuficiencií, u pacientù s prokázaným intraparenchymatózním hematomem v dutinì bøiní aj.
Hrozí náhlé synkopy, kolapsy, náhlé bezvìdomí, TIA, ruptura
hematomu parenchymatózních orgánù, v nejlepím pøípadì pouze vertigo, nauzea a vomitus. Naopak pøi pøistávání jsou nejvíce
ohroeni obráceným mechanismem hlavnì osoby s kraniocerebrální poranìním, kontuzní plící, poranìní mediastina, srdce a oèí.
Nesmíme zapomínat na to, e vlivem tìchto sil dochází i k pohybu orgánù tìla a v dùsledku nestejné hmotnosti mohou být jejich vektory rùzné a vést k traumatizaci tkání. Nemocní, jejich
stav umoòuje sedìt, mívají stázu krve a lymfy v dolních konèetinách, co v lepím pøípadì vede k tvorbì otkù a v horím ji
po více ne dvou hodinách ve spojitosti s dehydratací k rozvoji
trombózy. Pacienty vybízíme k procvièování a polohování DK,
podkolení by se nemìlo opírat o podloku. Vhodná je masá lýtek a procvièování nohou. Lze zváit i jednorázovou miniheparinizaci. Ze vech moností pùsobení sil na pacienta je nejlépe
snáena radiální akcelerace v pøedozadním smìru.
Výe uvedené noxy zpùsobující transportní trauma a nástin moností sníení jejich vlivu na osoby platí v první øadì pro transporty
primární, ale i v pøípadì sekundárních transportù a to zejména
leteckých a ji krátkodobých nebo strategických (MEDEVAC) je
tøeba zvaovat riziko pro pacienta. V pøípadech transportù sekundárních vak máme více èasu, více informací o pacientovi a jasný
dùvod jeho dalího transportu. V posledních letech se objevují rùzné skórovací systémy pro sekundární transporty.
Kasuistika è. 1  pacient J. N.
Pacient J. N. (1983) havaroval 9. 1. 2009 kolem 16:30 jako øidiè OA, èelní náraz do stromu, vyproován, podchlazen, defigurace levé dolní konèetiny. Po pøíjezdu a vyprotìní intubace,
UPV, analgosedace, hypotenze, transport do Krajské nemocnice
Liberec. Zde po primárním screeningu pøi nálezu volné tekutiny
v dutinì bøiní provedena operaèní revize, splenectomie, sutura
jater, subhepatální tamponáda. Dle RTG  fraktura horního i dolního raménky stydké kosti, lýza sakroiliakálního kloubu vpravo,
tøítivá zlomenina støední èásti diafýzy levého femuru s dislokací, kominutivní fraktura levé tibie bez dislokace, abrupce dolního pólu pately bez významnìjí dislokace. Bìhem operace
rozvoj hemoragicko-traumtického oku, masivní krevní pøevody
 erymasy, plasma, trombonáplavy, Novoseven. Dle vstupního
CT kromì ménì významných nálezù nález velkého hematomu
ve fissura principalit, plánována pøi second looku hemihepatectomie, proto konzultace s vyím pracovitìm  Chirurgickou
klinikou ÚVN a pacient pøipraven k transportu stabilizací pánve
zevní fixací, stejnì tak zlomenina levého femuru a levé tibie.
Transportován na nae pracovitì jako sekundární transport
 11. 1. 2009 ani ne 48 hodina po primárním inzultu, jako prostøedek transportu byl zvolen transport pozemní!!! Pacient pøijat
s UPV, na EKG sinusová tachykardie. V prvotní fázi vykazují laboratorní výsledky, zejména jaterních testù v porovnání s výsledky pøed transportem významnìjí vzestup, co lze pøièítat
nesprávnì zvolenému timingu a prostøedku transportu. Pacient
byl dále v ÚVN oetøován a léèen vèetnì následné RHB a byl
pøeloen 16. 6. 2009 do rehabilitaèního ústavu Kladruby s tehdy
jetì nezhojenou hepatokutánní pítìlí, zevní fixací levého femuru a tibie, zevní fixace pánve byl ji extrahována, pøetrvávala peroneální paresa bilaterálnì, horí vlevo.
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Kasuistika è. 2  pacientka K. M.
Pacientka K. M. (1987) nepøipoutaná spolujezdkynì na zadním
sedadle, dopravní nehoda blízko Mìchenic 6. 2. 2009 ve 22:40, èelní støet s autobusem. Pøi pøíjezdu záchranné sluby (Asociace samaritánù ÈR) pacientka v bezvìdomí, irí pravá zornice, spontánnì ventilující, TK 90/60. Na místì OTI, UPV, opakované pokusy
o zavedení periferních ilních katétrù  bez úspìchu, proveden pozemní transport bez zajitìných pøístupù do cévního øeèitì do
ÚVN. Kvùli nezajitìnému pøístupu do krevního obìhu posádka
zvolila zastávku v nemocnici v Krèi, kde byl anesteziologem zajitìn pøístup do cévního øeèitì, nabídku na okamité øeení stavu (dle
vyjádøení FN Krè) posádka odmítá s tím, e jsou oèekáváni v ÚVN.
Pøíjezd na Emergency ÚVN 7. 2. 2009 ve 0:15. Vstupnì: UPV, krèní límec, prosakující rána temporální krajiny, pravostranná mydriáza, plíce bilaterálnì slyitelné, hematurie, TK 90/60, tachykardie,
bøicho tuí a v èase narùstající. Dle SONO tekutina v dutinì bøiní, indikace k urgentnímu operaènímu zákroku, který byl zapoèat
0:29. Probìhla splenectomie, steh na játrech, èím je zastaveno krvácení do dutiny bøiní, pro pøetrvávající krvácení z úst a nosu provedena jetì pøední i zadní tamponáda. Bìhem výkonu i po nìm
krevní pøevody, podpora obìhu Noradrenalinem, co vede ke stabilizaci obìhu, který umoní dokonèení traumascreningu vèetnì CT
v 1:50. Zde nález frontotemporoparietálnì subdurální hematom,
pøesun III. komory o více ne 10 mm. Neurochirurgy zvaována dekompresní kraniektomie. Pro výraznou nestabilizaci obìhu TK
60/15, noradrenalin na maximálních dávkách, rozhodlo se o urgent-

ním výkonu, po opìtovném pøíjmu na operaèní sál v 2:15 progrese
hypotenze, resuscitace, vzhledem k infaustnímu stavu, bez reakce
na resuscitaci konstatován mors in tabula v 2:40.
Zde jsou dva praktické pøíklady pacientù kdy nesprávnì zvolený transport nebo nezvládnutí a odpovídající nezajitìní pacienta
vedlo ke zhorení aktuálního stavu a v druhém pøípadì prakticky
pøedznamenal smrt pacienta.
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Abstrakt
V anketì èasopisu Urgentní medicína jsme se v roce 2005 pokusili zmapovat názory veøejnosti na otázky spojené s tøídìním pøi mimoøádných
událostech. Tehdy odpovìdìlo 17 respondentù na tøi otázky: zda o faktu tøídìní vùbec vìdí, jaké z toho mají pocity a jak by se asi zachovali,
kdyby byl princip tøídìní uplatnìn na èleny jejich rodin a blízké osoby. Z tehdejích odpovìdí jsme vytvoøili dotazník a v roce 2009 zjiovali
odpovìdi na dané otázky v ÈR a v USA. Obecné povìdomí o tøídìní bylo v naem souboru 231 osob pomìrnì vysoké, pøekvapivì vyí
v ÈR, nejvyí bylo u profesionálù záchranných sloek, u této skupiny bylo i vyí pøijetí systému triage. Z hlediska vìku bylo nejvyí pøijetí
ve skupinì 31  40 let.
Klíèová slova: tøídìní  postoje veøejnosti  etika mimoøádných událostí
Abstract
Public Acceptance of Triage in Disasters  results of pilot study 2009
In Urgentní medicína  Czech Emergency Medicicne Journal in the year 2005 we tried to identify public opinions regarding triage in
multiple victim accidents in a preliminary survey. 17 respondents answered three questions: if they know the triage, what are their feelings
about it, and how would they react if their family members were triaged. Based on their answers, we have created a questionnaire and
conducted the presented pilot study looking at USA and CR in 2009. Knowledge about triage was in 231 respondents quite high. Surprisingly
we have found higher knowledge in the Czech Republic compared to USA (where we supposed experience with terrorist attacks). The
highest knowledge was in the group of professional rescuers and this group had also higher acceptance of the system. As to age the highest
acceptance of triage was in the group 31  40 years.
Key words: traige  public attitudes  ethics in major incidents
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Úvod
Etické diskuze se v medicínì týkají zejména euthanasie a transplantací, pøibývá i témat spojených s metodami, postupy èi monostmi umìlého oplodnìní, ale i obecnì s genetikou, klonováním
a zásahy do genomu. O etice ve vztahu k urgentní medicínì a medicínì katastrof se hovoøí velmi málo, pøesto jsou i zde nìkterá
oborovì typická témata: specifické aspekty rozhodování v èasovì
naléhavých situacích, míra autonomie pacienta, resuscitace v terénu bez znalostí postojù rodiny a pacienta a èasto i bez relevatních
anamnestických dat, omezené personální a technické zdroje, a to
nejen v oblasti medicíny katastrof, ale nìkdy i v bìném provozu.
Mezi etické otázky, které se týkají oboru urgentní medicíny
a medicíny katastrof nepochybnì patøí i tøídìní ranìných pøi
hromadném postiení zdraví, by je v první øadì odborným postupem. Pøesto je dle názoru autorù veøejnost o postupech
tøídìní velmi málo informována, co by mohlo pøi skuteènì závaném ohroení sníit míru spolupráce, která je ovem v podobných situacích nezbytná. Pøi tøídìní ustupuje benefit
jedince pøedpokládané pravdìpodobnosti pøeití co nejvìtího
poètu osob, které mají anci v konkrétních podmínkách.
Teroristické útoky z poèátku tisíciletí pøipomnìly vyspìlým
zemím, e postupy váleèné medicíny jsou bohuel stále aktuální jak pro odbornou, tak i pro irokou veøejnost. Konsensus
o postupech pøi moném ohroení velkého poètu osob musí
vycházet z postojù a zadání celé spoleènosti a pøesahuje rámec
nejen oboru, ale celé medicíny. Pøesnì to vystihje citace z èlánku Terrorism and the ethics of emergency medical care autorù Pesika, Keima a Isersona, který publikovali v Annals of
Emergency Medicine v roce 2001:
Kritické rozhodovací procesy nemohou být provádìny na individuálním základì pøípad od pøípadu. Lékaøi nikdy nesmí být
postaveni do pozice nezbytnosti odmítnutí péèe pro nedostatek
zdrojù bez vodítka politického konsensu nebo protokolu. Z tohoto
dùvodu musí probíhat iroká diskuze mezi poskytovateli urgentní
péèe, personálem, vedením zdravotnických zaøízení, vedením jednotlivých církví a medicínskými etickými komisemi jetì pøed moným teroristickým útokem. (pøeklad J. eblová, pozn.).
Z dùvodù absence irí celospoleèenské diskuze jsme se rozhodli zmapovat postoje veøejnosti k otázkám tøídìní v Èeské
republice a ve Spojených státech amerických.

(napø.: Toto tøídìní mi pøijde logické. Lidé asi nebudou mít stejnou anci, to je pøirozená vìc. Moná to zní tvrdì, ale lepí øeení
asi není.) Vysvìtlovali jsme si to spíe meními ivotními zkuenostmi a sklonem k èernobílému vidìní svìta v mladím vìku.
Byli jsme si samozøejmì vìdomi toho, e jde skuteènì pouze o anketu s volnými odpovìïmi, navíc mezi spíe vzdìlanejí èástí
populace. Znaèná èást respondentù se shodovala na tom, e tøídìní je nároèný úkol zejména pro zasahující zdravotníky. Nìkdy zaznìla obava, zda to zvládnou, v jiných odpovìdích dùvìra v jejich
profesionalitu. Poslední dotaz se týkal postoje pøi uplatnìní tøídìní na èleny rodiny respondenta.
Pøi revizi anketních otázek jsme se stejnou strukturu dotazù
rozhodli pouít i pro pilotní srovnávací studii, jen jsme z variant odpovìdí vytvoøili formulace tak, aby respondenti dotazníkové studie mohli odpovìï vybrat a aby bylo moné statistické
vyhodnocení. U dotazù na postoje a emoce jsme ponechali
monost pro vlastní vyjádøení.

Anketa èasopisu Urgentní medicína 2005, vytvoøení dotazníku a formulace hypotéz
V roce 2005 jsme ve ètvrtém èísle èasopisu Urgentní medicína
uveøejnili odpovìdi 17 respondentù. Tito respondenti byli: 4 studenti, 2 zdravotní sestry mimo obor urgentní medicíny, 2 uèitelé
støedních kol, 3 psychologové, 2 lékaøi (obory: psychiatrie, praktické lékaøství), dopravní pilot, 3 úøedníci státní správy nebo samosprávy. Tøi otázky byly následující: zda respondenti o faktu
tøídìní vùbec vìdí, jaké z toho mají pocity a jak by se asi zachovali, kdyby byl princip tøídìní uplatnìn na èleny jejich rodin
a blízké osoby. Odpovìdi nás pøekvapily v míøe povìdomí o tøídìní (drtivá vìtina vìdìla, e nìjaký podobný proces probíhá,
a dalí pøedpokládali nìjaká kritéria). Dalí otázka byla zamìøena
na rozumové a emocionální pøijetí faktu tøídìní  respondenti
støedního vìku toto akceptovali rozumovì, ale vyjadøovali nejistotu ohlednì pocitù s tím spojených, zatímco zúèastnìní studenti
(nezletilí i plnoletí) vyjadøovali pøímoèará a tvrdá stanoviska

1. Víte o tom, e zdravotníci pøi hromadných netìstích
a katastrofách ranìné tøídí do kategorií podle závanosti?
Jinými slovy  vichni nemají stejnou anci, pøednostnì
se oetøují závaná poranìní, ale se ancí pøeít.
2. Co si o tomto faktu myslíte?
3. Jaké to ve Vás osobnì vyvolává pocity?
4. Jak byste reagoval/a, kdybyste se ocitl se svými blízkými
v situaci s hromadným výskytem postiených a postup tøídìní by byl uplatòován i na èleny Vaí rodiny?
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Dále jsme na základì vyhodnocení anketních odpovìdí formulovali ètyøi hypotézy:
1. V ÈR pøedpokládáme nií povìdomí o tøídìní oproti
USA (v dùsledku bezprostøední zkuenosti s teroristickými útoky v USA).
2. Osoby, které pracují ve slokách IZS a v armádì, budou
o tøídìní vìdìt více a budou jej akceptovat racionálnìji.
3. Vìøící osoby budou pøijímat fakt tøídìní snáze (pøedpokládali jsme vìtí odevzdání osudu díky víøe).
4. Mladí osoby budou pøijímat tøídìní racionálnìji (na základì odpovìdí nejmladích úèastníkù ankety).
Dotazník jsme vytvoøili ve dvou jazykových mutacích  èesky a anglicky (viz pøíloha 1) a vytvoøili jsme také elektronickou verzi v obou jazycích. V papírové verzi jsme dotazníky
rozdali mezi studenty na Fakultì vojenského zdravotnictví
v Hradci Králové a na Fakultì biomedicínského inenýrství
ÈVUT v Kladnì. Elektronické verze dotazníku jsme rozeslali
profesionálùm ze zdravotnictví, IZS a armády a studentùm
v USA i ÈR. Z jednoho poèítaèe bylo moné vyplnit dotazník
pouze jedinkrát. Tøídìní se týkaly ètyøi otázky:

Dále dotazník obsahoval demografické a profesní údaje
(vìk, pohlaví, pøedmìt studia nebo typ zamìstnání a náboenské vyznání/bez vyznání). Shromádili jsme 231 dotazníkù,
147 z ÈR a 84 z USA. 49 respondentù bylo ze sloek IZS nebo z armády, dotazníky jsme nedávali na záchranné sluby.
Distribuce a následné shromádìní dotazníkù probíhalo od
1. 2. 2009 do 31. 5. 2009.
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Pøíloha è. 1
Váený respondente, v souèasné dobì se Fakulta vojenského zdravotnictví UO a Územní støedisko záchranné sluby
Støedoèeského kraje snaí zmapovat rozdílný pohled na nìkteré etické otázky urgentní medicíny a medicíny katastrof
v rùzných skupinách obyvatel. Vae názory na tuto problematiku jsou pro nás velmi pøínosné a proto Vás prosíme o vyplnìní následujícího krátkého dotazníku. V kadé otázce zvolte prosím pouze jednu nejvíce vyhovující odpovìï.
1) Víte o tom, e zdravotníci pøi hromadných netìstích a katastrofách ranìné tøídí do kategorií podle závanosti?
Jinými slovy  vichni nemají stejnou anci, pøednostnì se oetøují závaná poranìní, ale se ancí pøeít.
o Ano
o Ne
o Nevím, ale pøedpokládal/a jsem nìjaká kritéria
o Myslel/a jsem, e pøednost mají dìti, pøípadnì eny a starí lidé
2) Co si o tomto faktu myslíte?
o Chápu, a plnì se s tím ztotoòuji
o Chápu, ale je mi to nepøíjemné
o Nesouhlasím s tím
o Jiný postoj  jaký?
3) Jaké to ve Vás osobnì vyvolává pocity?
o ádné
o Cítím obavy z moného pochybení pøi tøídìní
o Vnímám to jako psychicky velmi nároèný úkol pro tøídící pracovníky
o Pøedstava tøídìní ve mnì vyvolává úzkost
o Jiné  jaké?
4) Jak byste reagoval/a, kdybyste se ocitl se svými blízkými v situaci s hromadným výskytem postiených a postup
tøídìní by byl uplatòován i na èleny Vaí rodiny?
o Nevím, nedokái si to pøedstavit
o Plnì bych akceptoval/a systém tøídìní a oetøení
o Snail/a bych se upoutat pozornost tøídících, ale akceptoval/a bych jejich rozhodnutí
o Snail/a bych se svým blízkým zajistit prioritní oetøení vemi zpùsoby
5) Vìk:
o ménì ne 20
o 31 40

o 21 30
o více ne 41

6) Pohlaví:
o Mu
7a) Pracující v oboru:
o zdravotnictví
o ostatní sloky IZS
o armáda
o jiné

o ena
7b) Studující:
o lékaøská/zdravotnická fakulta
o jiná

8) Náboenské vyznání:
o køesanské
o hinduismus
o buddhismus
o bez vyznání

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2009

o islám
o judaismus
o jiné náboenství
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Výsledky a diskuze
V ÈR bylo povìdomí o tøídìní podle odpovìdí na první
otázku vyí  83 % oproti 63 % v USA (ameriètí respondenti
byli studenti do 30 let). Vyí znalost tøídìní byla i v pøípadì,
e byli vynechání profesionální záchranáøi a osoby z armády
 pak byl pomìr 76 % v ÈR a 63 % USA. Profesionálové
(IZS, armáda) mají dle pøedpokladu nejvyí znalost o tøídìní  96 %. (Graf è. 1)

Akceptování tøídìní jsme posuzovali podle otázky èíslo 2: Co si
o tomto faktu myslíte? s variantami odpovìdí: a) chápu, a plnì se
s tím ztotoòuji, b) chápu, ale je mi to nepøíjemné, c) nesouhlasím
s tím, d) volné vyjádøení jiného názoru. Celkovì bylo plné pøijetí tøídìní v 62 %. Nejvyí míra pøijetí faktu tøídìní byla ve skupinì 31
 40 let (82 %), nad 41 let mírnì nad prùmìrem (66 %), zatímco
mladí vìkové skupiny na rozdíl od první ankety pøijímaly konfrontaci s tøídìním hùøe (do 20 let v 55 %, 21  30 let v 60 %). (Graf è. 3)

Graf è. 1: Znalost tøídìní mezi respondenty pilotní studie (%)

Graf è. 3: Pøíjetí tøídìní v jednotlivých vìkových skupinách

Pøi posuzování racionálního pøijetí tøídìní (otázka è. 2) byl
mezi veøejností (62 %) a profesionály (76 %) rozdíl 14 %, rozdíl byl dle jedné z hypotéz oèekávaný. Celkovì bylo v celém
souboru pøekvapivì racionální pøijetí, u profesionálù se dá
pøedpokládat o nìco vyí podøízení systému.
V odpovìdích na otázku è. 3, která zjiovala emoèní postoje a subjektivní vnímání tøídìní, byla nejèastìjí zvolená varianta: Vnímám to jako psychicky velmi nároèný úkol pro
tøídící pracovníky  v 66 % u veøejnosti, v 74% u profesionálù, tedy rozdíl velmi podobný (12 %). Pocit úzkosti vak deklarovalo 9 % veøejnosti, ale nikdo z profesionálù.
Otázka è. 4 zjiovala pøedpokládané chování pøi tøídìní blízkých osob respondenta. Jak u veøejnosti, tak u profesionálù si tuto
situaci nedovedou pøedstavit zhruba dvì pìtiny respondentù.
Prioritní oetøení svým blízkým by se pokusila zajistit v obou skupinách pøiblinì ètvrtina odpovídajících (2 7% veøejnost, 25 %
profesionálové, 29 % vìøící). Celkovì by v souboru plnì pøijalo
systém tøídìní 8 % respondentù, profesionálové by plnì akceptovali systém v 16 %  tedy ve dvojnásobné míøe. (Graf è. 2)

Z formulovaných hypotéz se potvrdila jedinì druhá o vyím
vìdomí a pøijetí u profesionálù z IZS a armády (nebyli osloveni
profesionálové ze záchranných slueb). Pomìrnì pøekvapivá byla
vyí znalost tøídìní v Èeské republice oproti USA. Amerických
respondentù bylo 84 a vichni, jak ji bylo uvedeno, byli studenti
mezi 17. a 30. rokem vìku. Celkovì bylo povìdomí o faktu tøídìní pomìrnì vysoké. Mùe to být zpùsobeno i tím, e dotazník vyplòovali lidé se støedním a vysokokolským vzdìláním a studující. Ani v pilotní studii se nám nepodaøilo zajistit odpovídající vìkové a vzdìlanostní rozloení souboru, chybìly zejména osoby
starí a osoby se základním vzdìláním. V dalím výzkumu by bylo vhodné zajistit reprezentativnìjí vzorek vech sociálních skupin a rozdìlení podle pohlaví odpovídající populaci, proto jsme od
záøí zahájili dalí èást studie.

Graf è. 2: Pøedpokládané chování pøi ohroení blízkých osob

Odpovìï A: Nevím, nedokái si to pøedstavit
Odpovìï D: Snail/a bych se svým blízkým zajistit prioritní oetøení vemi zpùsoby
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Psychosociální aspekty pandemie chøipky
tìpán Vymìtal

Psychologické pracovitì Ministerstva vnitra

Abstrakt
Pøíspìvek se zabývá psychosociálními aspekty pandemie chøipky zpùsobené virem A(H1N1). Cílem je informovat pracovníky v krizovém
øízení, zamìstnance ve vedoucích funkcích i øadové zdravotnické pracovníky o psychosociálních souvislostech pandemie. Pøíspìvek je
tematicky èlenìn do pìti èástí, kdy seznamuje s: 1) psychosociálními dopady pandemie na jedince a spoleènost; 2) vlivem chøipkové
pandemie na psychiku a chování lidí; 3) monostmi intervence zdravotnického personálu a psychologù smìrem k obèanùm; 4) monostmi
podpory zasahujících pracovníkù a 5) základními doporuèeními pro praxi.
Klíèová slova: duevní hygiena  kolegiální podpora  krizová komunikace  mimoøádná událost  pandemie  psychologická intervence
 psychologická první pomoc  psychosociální dopady  psychosociální pomoc  psychosociální potøeby
Abstract
Article reveals psychosocial aspects of pandemic influenza, caused by 2009-H1N1influenza virus (swine flu). The main aim is to inform
workers in crisis management, employees in managerial positions and as well workers from health sector about psychosocial aspects of
pandemic. This contribution is divided thematically into five parts which inform about: 1) psychosocial impacts of pandemic on individuals
and society; 2) impact of influenza pandemic on the people's mental health and behavior; 3) possibilities of intervention from medical
personnel and psychologists towards the citizens; 4) possibilities of support towards interventionists and 5) basic recommendations for
practice.
Key words: mental hygiene  peer support  crisis communication  major incident  pandemics  psychological intervention
 psychological first aid  psychosocial consequences  psychosocial support  psychosocial needs

Úvod
V souvislosti s biologickými hrozbami vèetnì pandemií mùeme oèekávat specifické nároky na èinnost pracovníkù krizového
øízení, managerù, zdravotnických pracovníkù i dalích èlenù integrovaného záchranného systému. Tyto nároky do znaèné míry
vyplývají z povahy ohroení, které mùe spoutìt specifické reagování lidí, zejména v situacích nejistoty a nedostatku vhodných
informací. Modelem chování veøejnosti, která je zaskoèena a nedisponuje dostatkem jednoznaèných informací, mùe být pøíklad
propuknutí pandemie chøipky na Ukrajinì koncem øíjna a zaèátkem listopadu 2009. Mezi prùvodní jevy prvních dnù zde patøilo:
rychlé vykoupení léèiv a zdravotnického materiálu z lékáren, hledání laických alternativních pøírodních zdrojù (cibule, èesnek, citróny, vodka), rozsáhlé pouívání rouek i v oblastech s nízkým
výskytem, snaha vytvoøit si doma zásoby potravin, snaha vycestovat do zahranièí (cestovní kanceláøe v prvních dnech vyprodaly velké mnoství zájezdù a letenek). Fenomén pandemie chøipky
zde byl rovnì výraznì vyuit øadou politikù. Nárùst obav z íøení nemoci se bezprostøednì projevil také v okolních zemích.
Potøeba informací
Mezi základní psychosociální potøeby lidí, kteøí jsou zasaeni
mimoøádnými událostmi nebo kteøí se vyskytují v situaci ohroení (a u reálného nebo jen subjektivnì vnímaného) patøí potøeba informací. Vìtina lidí potøebuje mít okolní svìt jasnì
strukturovaný, aby se v nìm cítila bezpeènì a jistì. Pokud nám
nìkteré informace v situaci nejistoty schází, máme pøirozenou
tendenci si je doplòovat na základì domnìnek okolí, fám, iracionálních pøesvìdèení a vlastních subjektivních odhadù.
Mezi základní pravidla, která podporují rozumné chování obèanù
v situaci ohroení, patøí pravidlo dodávání pravdivých a pøesných informací o povaze ohroení, o monostech ochrany a o vývoji rizika.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2009

Znepokojení versus bagatelizace
Nové nemoci, se kterými nemáme pøedchozí zkuenost, patøí
mezi rizika, která v populaci vyvolávají nejvyí úrovnì znepokojení. Toto znepokojení mùe vést k vyí ostraitosti i k zdraví
a ekonomice prospìnému chování. Podmínkou vak je, aby lidé
dostávali pravdivé informace  vèas, v pochopitelné formì a od
dùvìryhodné instituce, která k nim pøistupuje otevøenì a bere obèany jako rovnocenné partnery.
Narùstající znepokojení, pokud máme nedostatek informací nebo zmatek v protichùdných informacích, mùe vést
k panice, která mùe zpùsobit ekonomické ztráty a selhávání systému (vyí nemocnost, zahlcení zdravotnického
systému, nedostatek zboí urèitého typu). Jiným negativním efektem nedostatkù v krizové komunikaci je popøení
a bagatelizace u èásti populace, které mùe mít v situaci reálného rizika mnohem vánìjí zdravotní dùsledky ne
znepokojení.
Psychosociální dopady pandemie
Pøedpokládá se, e psychosociální dopady pandemie dalece pøeváí ty medicínské, které mohou být samy o sobì
znaèné. Níe uveïme nìkteré z moných psychosociálních
dopadù pandemie na obyvatele:
 Emocionální a finanèní napìtí spojené s krátkým a moná
i dlouhodobým ekonomickým propadem a zamìstnaneckými problémy (napø. ztráta práce, nezamìstnanost, nedostatek pracovníkù v urèitých profesích).
 Zvýený výskyt potíí v oblasti duevního zdraví (napø.
stres, strach, úzkost, deprese, komplikovaný smutek, psychosomatická onemocnìní).
 Zvýené napìtí, pramenící z pocitu nezvládání vlastní role,
u nìkterých èlenù rodiny (napø. zvýená péèe o dìti a star25
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í rodinné èleny, obtíný pøístup ke zdravotní péèi a materiálnímu zabezpeèení, ztráta pøíjmù).
 Nárùst domácího násilí, zneuívání drog a dalího antisociálního chování jako výsledek zvýeného stresu a nedostatku podpory a zdrojù.
 Zamìstnanecké problémy, vèetnì pracovního pøetíení,
stresu plynoucího z nezvyklých rolí, povinností, pracovních podmínek apod.
 Sociální problémy, vèetnì zvýené a vzájemnì podporované úrovnì nejistoty, strachu a konfliktù, pramenící z napìtí ve spoleènosti.
 V dùsledku strachu z infekce a izolaèních opatøení zhroucení sociálnì podpùrných sítí, spoleèenských zvykù a podpùrných mechanismù (napø. dobrovolnictví, sportovní a kulturní skupiny).
 Zvýený stres, strach a úzkost ve spojení se stigmatizací
a sociálním vylouèením nemocných a jejich rodin, pøípadnì i zasahujících pracovníkù.
 Potíe v oblasti proívání a chování spojené s naruením
kadodenních aktivit (stereotypù).
 Zvýený stres a strach vyplývající ze skuteèných èi jen
vnímaných rozdílù v pøístupu a dostupnosti zdravotní
a psychosociální pomoci, zaloených na: geografické poloze; sociální, ekonomické a jiných formách diskriminace
a rùzných individuálních faktorech (napø. schopnostech,
pohlaví, pøedchozí zdravotní kondici).
Vliv pandemie na psychiku a chování lidí
Jako mikrobiální hrozba pøedstavuje pandemická chøipka
nepøítele, který sice nemùe být vidìn, ale který mùe být pøenáen mezi lidmi, a pøinejmením v poèáteèních stádiích, mùe zpùsobovat souhrn nespecifických symptomù, které mohou
být pøipisovány potenciálnì smrtící nákaze nebo naopak pomìrnì nekodnému nachlazení.
Vìtina lidí vnímá nejistotu a zmìnu jako stresující.
Podobnì jsou lidé schopni lépe se pøizpùsobit akutnímu, krátkodobému stresu, ne dlouhodobému, chronickému. Nejistota
a protrahovanost, jako pøirozené rysy chøipkové pandemie,
mohou vyústit v takovou úroveò stresu, která bude pro nìkteré
jedince spojena s výraznými psychickými, fyzickými a sociálními problémy. Mohou jimi být napøíklad:
 Zvýená sklíèenost a/nebo podrádìnost.
 Vyèerpání.
 Nespavost a nechutenství.
 Naruení kognitivních a sociálních funkcí.
 Zvýený výskyt psychických poruch, vèetnì depresivních
a úzkostných.
 Psychosomatická onemocnìní.
 Syndrom vyhoøení a ztráta soucitu.
V oblasti chování se mùe projevit:
 Nárùst zneuívání návykových látek (alkohol, léky, drogy,
tabák).
 Nárùst domácího násilí.
 Spoleèenská stigmatizace a/nebo vylouèení tìch, kdo jsou
nakaeni nebo pokládáni za více ohroené (napø. zdravotnický personál).
 Úbytek dobrovolníkù z pracovních týmù.
 Nárùst poptávky zdravotnických a psychologických slueb.
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Tyto jevy mohou být reakcí na primární zdravotní potíe
(nemoc, zdravotní komplikace) nebo na sekundární dùsledky
(napø. ztráta pøíjmu nebo zamìstnání, neadekvátní lékaøská
sluba, naruení rutinních èinností a pøedvídatelné budoucnosti) èi mohou mít pøíèinu ve vleklé nejistotì, strachu a stresu. Pøi
fatálním vývoji pandemie také vzrùstá potenciál pro komplikované smutkové reakce a truchlení, plynoucí z poètu a charakteru úmrtí (napø. malých dìtí) a zmìn v pohøebních
rituálech (napø. zaneprázdnìní pohøebních slueb).
Monosti psychosociální intervence na stranì zdravotníkù
Ne ve vech pøípadech psychosociálních programù je
nutné zapojení odborníkù na duevní zdraví, nicménì jejich
odbornost mùe být ádoucí pro zamezení pokození vlivem samotné intervence nebo naopak jejím nedostatkem.
Psychologické zhodnocení a doporuèení mohou potøebovat
pøedevím lidé proívající zhorení nebo nástup psychických potíí v dùsledku kontaktù s neobvyklou zátìí, kritickými situacemi a/nebo se smrtí. Odborník na duevní
zdraví se specializací na oblast krizí a netìstí mùe být
vhodným koordinátorem èi supervizorem poskytovatelù
psychosociální pomoci.
Efektivní psychosociální pomoc bìhem krizových událostí
je více praktická ne psychologická. Jde pøedevím o zabezpeèení základních lidských potøeb, obnovení pocitu bezpeèí,
poskytování pøesných a vèasných informací, poskytování poradenství, øeení konkrétních problémù a podporu vlastních sil
a moností ke zvládání situace.
Psychologická první pomoc je intervencí zaloenou na dùkazech, navrená pro pomoc pøi katastrofì nebo jiných krizích. Hlavní
èinnosti mohou být provádìny ve dnech a týdnech po události:
 Kontaktování a nabídka: zahájit a odpovìdìt na kontakt
s pøeivími a dalími zasaenými v nevtíravém, soucitném a starostlivém duchu.
 Bezpeèí a pohodlí: posílit u zasaených osob pocit bezpeèí a jistoty zajitìním jejich fyzických a duevních potøeb.
 Stabilizování: zklidnit a ujistit, tiit rozruení.
 Sbìr informací: identifikovat fyzické, sociální, duevní
a duchovní potøeby zasaených.
 Praktická pomoc: zajistit praktické potøeby pøeivích jako jsou zdravotní péèe, pøístøeí, jídlo, obleèení a dalí.
 Spojení se sociální podporou: redukovat sociální izolaci
a posílit svépomoc mezi pøeivími udrením rodin pohromadì, vytvoøením vazeb na primární podpùrné osoby
a zdroje (napø. èlenové rodiny a pøíbuzenstvo).
 Informování o stresových reakcích a monostech jejich
zvládání: poskytnout informace o moných reakcích na
stres, technikách jejich zvládání a obecnì posilovat pozitivní zpùsoby adaptace na situaci. Normalizovat pøítomnost moných nezvyklých reakcí na extrémní stres.
 Vyuívání slueb: zajistit, aby pøeiví byli obeznámeni
se zdravotními a sociálními programy a byli ve spojení
s dostupnou krizovou pomocí.
Podpora zdravotnického personálu
Primárním cílem psychosociální intervence pøi jakékoliv katastrofì nebo krizové situaci zdravotního charakteru je obnovit
a posílit schopnost lidí aktivnì øídit svùj vlastní ivot a efek-
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tivnì v nìm fungovat. Toho se dosáhne pokrytím jejich sociálních, psychických a fyzických potøeb, co zahrnuje podporování a zpevòování sociálních systémù a pomoc jednotlivcùm
znovu nabýt pocit kontroly nad situací, sníit psychické napìtí, efektivnì zvládnout stres a zlepit strategie adaptivního
zvládání.
Pozitivní, vzájemnì fungující vztah mezi personálem a managementem podporuje zamìstnaneckou morálku, nezlomnost
a soudrnost. Zaèlenìní strategií naplòování psychologických
potøeb personálu na vech úrovních je klíèovým faktorem pøispívajícím k dobrým vzájemným vztahùm.
Kadý pracovník mùe zaívat v reakci na pandemii
chøipky rozdílný druh stresu a v rozdílném èase. Níe
uveïme 3 základní kroky v poskytování psychosociální
podpory zasahujícím pracovníkùm, kteøí se potýkají
s pandemií chøipky:
1) Stanovit odpovìdnost za péèi o zamìstnance pøísluné osobì
Tato povìøená osoba, disponující nejvìtími zkuenostmi
i pøirozenou autoritou, poté zformuje tým, který ustanoví a bude koordinovat sí kolegiálních poradcù (podpùrnou zamìstnaneckou sí/peer support network).
2) Poskytnout emoèní, informaèní a vìcnou podporu
Vedoucí a povìøení pracovníci by mìli poskytovat emoèní, informaèní a vìcnou podporu za úèelem sniování stresu, strachu
a úzkosti, dosáhnutí pøimìøených oèekávání a pøispìní k funkènímu ivotu. Konkrétnìjí pøíklady této podpory jsou uvedeny níe
v tabulce.
A také je velmi dùleité:
3) Udrovat dobré mezilidské vztahy a smysl pro humor!
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Duevní hygiena  psychosociální prevence
Zásady, kterých by pracovníci ve styku s mimoøádnou událostí mìli dbát:
 Najít si èas na odpoèinek a relaxaci.
 Vyhýbat se pøetíení informacemi  vyhledávat informace
pouze jednou dennì.
 Mluvit o svých mylenkách a pocitech s rodinou, pøáteli,
spolupracovníky, profesionály (psychology, duchovními).
 Rozptýlit se jinými aktivitami (napø. cvièením, ètením,
tvùrèími èinnostmi).
 Zvaovat priority  odliovat, co je dùleité a co ménì.
 Zachovávat normální bìné èinnosti, jak jen to bude moné.
 Vyvarovat se uívání drog pro otupìní svých pocitù, napø.
lékù nebo alkoholu.
 Snait se dobøe jíst a spát.
Na co dávat pozor
Pandemie mùe znamenat naruení mnoha pracovních míst
a stát se znaènou zátìí pro zasahující pracovníky, zdravotní
systém a spoleènost obecnì. Nìkteøí ze zasahujících kvùli
svým pøedchozím zkuenostem s traumatickými událostmi
mohou pociovat v situaci pandemie vìtí míru ohroení, úzkosti a strachu. Za takových podmínek jsou vak pocity nejistoty a vysokého stresu naprosto normální reakcí.
Potíe, které mohou ve vypjatém období nastat, a kterým je
tøeba vìnovat pozornost:
 Poruchy spánku a/nebo vyèerpanost.
 Zvýená aktivita, nabuzenost, neschopnost odpoèívat.
 Naruení denního stravování (pøejídání nebo naopak nechutenství).

PODPORA
Emoèní

Informaèní

 Uvìdomit si pùsobení stresorù
a dalích nárokù.

 Zajistit jasnou, proaktivní, otevøenou
a èastou komunikaci.

 Poskytovat doporuèení pro zvládání
stresu a trénink adaptaèních
mechanismù.

 Poskytovat psaná oznámení ohlednì
péèe o zamìstnance a to ve
srozumitelné podobì.

 Ustanovit tým telefonické linky pro
poskytování informací a poradenství.

 Poskytovat zpìtnou vazbu ve formì
semináøù, diskusních fór a/nebo e-mailù,
co dá zamìstnancùm monost poloit
otázky, pøednést pøipomínky a námìty
a být souèástí rozhodovacího procesu.

 Zavést vnitøní týmovou podporu
(buddy systém), kdy po stránce emocí
mohou pracovníci sledovat a podpoøit
jeden druhého.

 Zajistit, aby èlenové týmù a skupin byli
vybaveni odpovídajícími informacemi
a/nebo k nim mìli pøímý pøístup.
Pravidelnì dodávat aktuální informace
týmu telefonické linky.

Vìcná
 Vyvinout postup pro jasnou komunikaci
a kontakt pracovníkù s jejich rodinami
a blízkými osobami.
 Zabezpeèit fyzické potøeby pracovníkù
(napø. jídlo, dopravu, ubytování, péèi
o dìti, seniory, domácí zvíøata, zajistit
léky, vybavení a ochranné osobní
pomùcky).
 Zajistit odpoèinkové prostory/centra
s obèerstvením, telefonem, pøístupem
k PC a internetu, zvlátì, jsou-li
oèekávány dlouhé hodiny sluby.

 Spoleènì s tím, jak vzrùstají otázky,
pøipomínky a potøeby zajistit øádnou
a vèasnou aktualizaci zpráv.
 Pøi problematickém pøístupu k internetu
distribuovat pokyny v titìné podobì.
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 Vyhýbání se druhým nebo zjevnì nakaeným lidem.
 Pocity úzkosti, deprese nebo návaly paniky.
 Pohotovost k úlekovým reakcím.
 Plaètivost.
 Zvýená konzumace alkoholu nebo lékù (napø. psychofarmak).
 Sníená trpìlivost, zvýená podrádìnost.
 Nechu se po nároèném pracovním dni vrátit domù.
Kdo mùe pomoci?
Zátì, jakou je napø. riziko onemocnìní, zasáhne kadého
èlovìka rozdílnì. Stresory, které jsou mimo naí kontrolu, je
obzvlátì obtíné správnì zvládnout.
Bìhem pandemické krize hledejte pomoc u:
 Lidí, ke kterým máte nejblíe.
 Svých kolegù  vzájemné kolegiální podpory a/nebo
u svého kamaráda.
 Zamìstnaneckých podpùrných programù (wellness, asistence).
 Telefonických poradenských linek, informaèních center
a webových stránek vládních institucí.
Pokud se vak vae kadodenní osobní èi pracovní èinnosti
zmìní více ne potøebujete, pokud negativní pøíznaky pøetrvávají nebo jsou pøíli silné, ne aby jste je zvládli, konzultujte
situaci s profesionály, napø. se svým lékaøem, psychologem
nebo sociálním pracovníkem.
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Informace o materiálu MV
Psychologické pracovitì ministerstva vnitra pøipravilo materiál, který má za cíl prohloubit informovanost o psychosociálních
aspektech pandemie chøipky a optimalizovat postupy sloek IZS
i obèanù ve vztahu k této hrozbì. Naím zámìrem nebylo zvyovat obavy nebo naopak falenì uklidòovat, ale dodat Vám
informace, které byste mohli potenciálnì vyuít pøi pøípravì svých
krizových plánù a postupù. Materiál je vyuitelný také pøi pøípravì na situace ohroení pandemií jiného ne chøipkového typu.
Publikace je urèena zejména pracovníkùm odpovìdným za
pøípravu a realizaci krizových plánù a skládá se ze tøí èástí,
z nich kadá smìøuje k odliné cílové skupinì. První èást je
urèena zasahujícím pracovníkùm (vztahuje se k monostem
psychosociální pomoci obèanùm), druhá vedoucím pracovníkùm, èlenùm krizového øízení a zasahujícímu personálu (vztahuje se k monostem psychosociální podpory zasahujícím
profesionálùm), tøetí èást obsahuje informace urèené veøejnosti.
Vechny tøi èásti naleznete ke staení samostatnì v elektronické podobì na webových stránkách Ministerstva vnitra ÈR
na linku: www.mvcr.cz/psychologie
PhDr. tìpán Vymìtal
vedoucí psychologického pracovitì MV
Oddìlení psychologie OPe
Ministerstvo vnitra
Nad tolou 3, 170 34 Praha 7
e-mail: vym@mvcr.cz
Pøíspìvek doel do redakce 20. listopadu 2009

Nový trestní zákoník a my
Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluba hl.m. Prahy  ÚSZS

Dùleité upozornìní: dále uvedený text si naklade nárok na doslovnou pøesnost, úplnost a platnost. Jde pouze o nìkterá, vybraná ustanovení zákona, s dùrazem na novinky a zmìny významné
pro praxi urgentní medicíny. Nìkteré citace zákona jsou úmyslnì
zkrácené. Nelze také pøedjímat, jaký postoj k novinkám zaujmou
soudy, jejich úloha je ve výkladu zákona rozhodující. Je nutné
zdùraznit, e názory právních autorit na nìkteré naznaèené problémy se rùzní, a to v nìkterých pøípadech zcela diametrálnì.
Od 1. 1. 2010 nabývá úèinnosti zákon 40/2009 Sb., neboli
trestní zákoník. Právì v tomto zákonì je definována øada trestných èinù, s nimi se mùeme v praxi setkat, a proto v následujícím textu pøináím pøehled nejpodstatnìjích novinek.
Obecné informace
Trestní zákoník má zcela novì zpracovanou strukturu, øada èinù je definována novì a tudí se zcela zmìnilo èíslování jednotlivých paragrafù.
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Z hlediska udílení trestù se na jedné stranì zvyuje horní hranice trestní sazby odnìtí svobody u nejzávanìjích èinù z dosavadních 15 na 20 let, na druhé stranì je posílena úloha alternativních
trestù a novì je posunuta horní hranice trestní sazby pro monost
udìlení podmínìného trestu ze dvou na tøi léta.
Dále trestní zákoník uvádí zásadu subsidiarity trestní
represe (§ 12), kde se (mimo jiné) stanoví, e trestní odpovìdnost lze uplatòovat jen ve spoleèensky kodlivých
pøípadech, ve kterých nepostaèuje uplatnìní odpovìdnosti
podle jiného pøedpisu. To na jednu stranu otvírá dveøe vyuití napø. kárného øízení lékaøské komory místo trestního
stíhání lékaøe pøi nìkterých ménì závaných pochybeních,
na druhé stranì ovem existuje námitka, e spoleèenská
kodlivost není nikde definována, resp. okolnosti, ke kterým by se mìlo pøihlíet, jsou uvedeny a v § 39 stanovení
druhu a výmìry trestu, co vak ji samozøejmì pøedpokládá soudní projednávání.
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Pro oblast medicíny jsou asi nejpodstatnìjí trestné èiny definované v druhé èásti v Hlavì I.  trestné èiny proti ivotu a zdraví (§ 140  § 167).
Trestné èiny proti ivotu a zdraví
Ná nejoblíbenìjí trestný èin neposkytnutí pomoci je novì definován v § 150 (døíve § 207). Nejpodstatnìjí zmìnou je zvýení trestní sazby pro osoby, které jsou z povahy svého zamìstnání povinny
pomoc poskytnout, a na 3 léta (pùvodnì 2), a souèasnì vyputìní
podmínky aè tak mùe uèinit bez nebezpeèí pro sebe nebo jiného
u tée kategorie zamìstnancù. Pokud dojde k neposkytnutí pomoci øidièem dopravního prostøedku (§151), je horní trestní sazba 5 let.
Trestné èiny vedoucí k pokození zdraví postieného se dìlí na
ublíení na zdraví (§ 146), tìké ublíení na zdraví z nedbalosti
(§ 147), ublíení na zdraví z nedbalosti (§ 148). Novì sem nepatøí èiny konèící smrtí postieného.
Trestné èiny spojené se smrtí obìti se novì dìlí na vradu (§ 40
 jednání s úmyslem zabít), zabití (§ 141  jednání s úmyslem zabít, ale za urèitých specifických okolností, jako rozruení, strach,
úlek apod.), vradu novorozence matkou (§ 142) a usmrcení z nedbalosti (§ 143).
Ostatní trestné èiny
Neoprávnìné nakládání s osobními údaji je nyní novì trestné
jen tehdy, pokud tím pachatel zpùsobí vánou újmu na právech
nebo oprávnìných zájmech osoby, jí se osobní údaje týkají.
V praxi by to mìlo znamenat urèité zmírnìní striktního poadavku § 55 zákona 20/1966 Sb. O zdraví lidu, kde se ukládá povinnost zachovávat mlèenlivost o vech skuteènostech, o kterých se
zdravotník dozvìdìl v souvislosti s výkonem povolání, bez jakékoliv výjimky, co pøi dùsledném výkladu vyluèovalo i sdìlení
jakékoliv banální a s konkrétním pacientem nesouvisející informace (napøíklad dnes nám v práci praskla voda).
Novì definované trestné èiny pøímo chrání i data v poèítaèích
 § 230 (neoprávnìný pøístup k poèítaèovému systému a nosièi informací) a § 231 (nedovolené opatøení si pøístupového zaøízení
a hesla k poèítaèovému systému)
Okolnosti vyluèující trestní odpovìdnost
Vedle ji døíve platných, pouze pøeèíslovaných okolností (§ 28
 krajní nouze, § 29  nutná obrana, § 34  promlèení apod.) stojí nový § 30, definující jako okolnost vyluèující trestní odpovìdnost svolení pokozeného a § 31 definující pøípustné riziko.
Svolení pokozeného je do urèité míry prùlomový institut, kdy
se stanoví, e Svolením se stává èin, který by byl jinak nedovoleným zásahem do práv pokozeného, èinem dovoleným. Svolení
musí být dáno pøedem nebo souèasnì s jednáním osoby páchající
èin jinak trestný, dobrovolnì, urèitì, vánì a srozumitelnì; je-li takové svolení dáno a po spáchání èinu, je pachatel beztrestný, mohl-li dùvodnì pøedpokládat, e osoba uvedená v odstavci 1 by
tento souhlas jinak udìlila vzhledem k okolnostem pøípadu a svým
pomìrùm. Za svolení pokozeného se nepovauje souhlas k ublíení na zdraví nebo usmrcení. Výjimkou jsou pouze pøípady svolení k lékaøským zákrokùm, které jsou v dobì èinu v souladu
s právním øádem a poznatky lékaøské vìdy a praxe. Toto ustanovení (spolu s následujícím ustanovením o pøípustném riziku jednak do urèité míry chrání zdravotníky proti perzekuci v pøípadì
komplikací provádìných výkonù, a jednak  a zde znova zdùrazòuji, e jde pouze o výklad nìkterých oslovených autorit  by
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mohlo být oporou i pro problematiku døíve vysloveného pøání
ve smyslu èlánku 9 Úmluvy o biomedicínì  jinak øeèeno, mohlo by jít o cestu k akceptaci napø. pøání nevyléèitelnì nemocného
nebýt resuscitován. Podmínkou ovem je dosaení náhledu soudù
v tom smyslu, e nezahájení resuscitace je v takovém pøípadì kvalifikováno jako neposkytnutí pomoci (ke kterému mùe nemocný
svým prohláením v souladu s § 31 svolit) a nikoliv jako usmrcení z nedbalosti, ke kterému svolit nemùe.
Pøípustné riziko je definováno takto: Trestný èin nespáchá ten,
kdo v souladu s dosaeným stavem poznání a informacemi, které
mìl v dobì svého rozhodování o dalím postupu, vykonává v rámci svého zamìstnání, povolání, postavení nebo funkce spoleèensky
prospìnou èinnost, kterou ohrozí nebo poruí zájem chránìný
trestním zákonem, nelze-li spoleèensky prospìného výsledku dosáhnout jinak.
Definice pøípustného rizika v zásadì pokrývá vechny pøípady
tohoto rizika, nebo stranou nezùstávají ani rizika napø. v souvislosti s výkonem povolání (zejména lékaøù, zdravotníkù, ale i sportovních instruktorù a podobnì). Pøípustné riziko vak neznamená
automaticky beztrestnost  nejde o pøípustné riziko, jestlie taková èinnost ohrozí ivot nebo zdraví èlovìka, ani by jím byl k ní
dán v souladu s jinými právními pøedpisy souhlas (tj. informovaný souhlas pacienta), nebo výsledek, k nìmu smìøuje, zcela
zøejmì neodpovídá míøe rizika, anebo provádìní této èinnosti zøejmì odporuje poadavkùm jiných právních pøedpisù, veøejnému
zájmu, zásadám lidskosti nebo se pøíèí dobrým mravùm".
Zvýená ochrana osobnosti
Trestní zákon definuje vedle trestného èinu nebezpeèné vyhroování (§ 353) také trestný èin nebezpeèné pronásledování
(§ 354). Podstatné je to, e pro trestný èin nebezpeèného pronásledování postaèuje, pokud pachatel nejenom pøímo obtìuje èi
omezuje danou osobu, ale èiní tak i písemnì, mailem nebo i jinak.
Zvýená ochrana zdravotníkù
Nový trestní zákon stanoví, e pokud byl trestný èin spáchán
proti zdravotníkovi ve slubì, je u vybraných trestných èinù stanovena vyí trestní sazba (v zásadì obdobnì, jako by lo o èlena
organizované skupiny).
Jde o trestné èiny nebezpeèné pronásledování (§ 354, trestní
sazba bìnì horní hranice 1 rok, u zdravotníka a 3 roky), vrady
(§ 140 10 a 18 let, u zdravotníka ve slubì 15 a 20 let a
výjimeèný trest), tìké ublíení na zdraví (§ 145  3 a 10 let,
u zdravotníka ve slubì 5 a 12 let) a ublíení na zdraví (§ 146  6
mìsícù a 3 léta, u zdravotníka ve slubì 1 a 5 let).
V této souvislosti ji pravdìpodobnì pøestávají být aktuální
úvahy o speciálním statutu záchranáøù, navíc oblíbený statut
veøejného èinitele je v novém zákoníku nahrazen pojmem
úøední osoba (§127), který je ji svou povahou vzdálený povaze èinnosti záchranáøù.

MUDr. Ondøej Franìk
ZSZ HMP  ÚSZS
Korunní 98, 101 00 Praha 10
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz
Pøíspìvek doel do redakce 23. prosince 2009
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Struèná historie leteckých záchranných slueb
David Dvoøáèek

ÚSZS Moravskoslezského kraje, ú.s. Karviná, výjezdové støedisko Havíøov

Èeská republika patøí mezi nìkolik státù Evropy (spolu
s Nìmeckem, Rakouskem a výcarskem), ve kterých je zøízen
systém letecké záchranné sluby (LZS) pro celé území. Mezi
obèany a zejména mezi zdravotnickými pracovníky byl jetì
do nedávné doby veden spor, zda by ekonomická nároènost
systému letecké záchranné sluby (LZS) nemìla vést ke zruení této dùleité sluby. Objektivní skuteènosti vak dokázaly, e bez pouití vrtulníkù bychom nemohli zachránit mnoho
lidských ivotù anebo zlepit prognózu onemocnìní zejména
u dopravních úrazù a u polytraumat.
Pøestoe první helikoptéra vzlétla ji na poèátku tohoto století, nemají letecké záchranné sluby pøíli dlouhou historii.
K vùbec první letecké záchranné operací dolo bìhem pruskofrancouzské války, kdy z obklíèené Paøíe byli civilisté evakuováni balony. V prvních desetiletích byly jediným technickým
prostøedkem leteckých lékaøských slueb letouny. První civilní leteckou lékaøskou slubu, a sice Australian Aerial Medical
Service, vytvoøil v roce 1927 dùstojný otec presbyteriánské
církve John Flynn. Nyní létají dále pod názvem Royal Flying
Doctor Service  Královská letecká lékaøská sluba. Po první
svìtové válce v roce 1936 zaloil vzdunou záchrannou slubu maïarský Èervený køí. Evropa poznala záchranné lety
vrtulníkù ji koncem tøicátých let minulého století. Prvním zachránìným byl anglický rybáø s úrazem bøicha, kterého pilot
pøepravoval do nemocnice v Glasgow. Za druhé svìtové války
se pro vojenské lékaøské transporty vyuívalo upravených nákladních letounù. Národní sluba první pomoci byla zaloena
v roce 1948. Po roce 1980 Národní sluba první pomoci obdrela sovìtské vojenské helikoptéry MI-2 urèené pro leteckou
pøepravu nákladù. Záchrana osob patøí mezi nejdùleitìjí
úkoly, k ním lze leteckou techniku vyuít. K první vlnì moderních leteckých záchranných operací dolo za druhé svìtové
války v Barmì v kvìtnu 1943. Generál George E. Stratemeyer,
tehdejí velitel amerických ozbrojených sil na èínsko-barmsko-indické frontì byl prvním velitelem, který ustanovil malou
záchrannou jednotku helikoptér. Byla vybavena stroji
Sikorsky S-47. Po druhé svìtové válce vojenská letecká dopravní sluba (Military Air Transport Service) zvládla provádìní leteckých evakuaèních operací s lékaøským personálem kdekoliv na svìtì tak rychle, e v záøí 1949 ministr obrany urèil leteckou pøepravu jako primární postup vyuívaný nejdøíve pro
zaoceánské pøesuny vojenských osob. Pravidelná armádní
vzduná záchranná sluba (Army Air Rescue Service, AARS)
byla zorganizována za vietnamské války. První dobøe známé
vojenské helikoptéry, nasazované jako letecká záchranná sluba americké a jihovietnamské armády, byly typu Huey.
Vojentí a zejména policejní letci patøili mezi prùkopníky
záchranných èinností na naem území a Èeskoslovensko mùeme øadit mezi státy s nejdelí letecko-záchrannou tradicí.
Pøesto se ale zmínky o historii vzduné záchrany objevují jen
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vzácnì. Pojïme se proto na poèátku leteckého záchranáøství
podívat blíe. Historie policejního letectva pøi záchranné èinnosti sahá a do doby èetnických leteckých hlídek tedy do tøicátých let, kde úkolem èetnických hlídek ve smyslu výnosu
MV è. 45.886/13-1935, bylo mimo jiné to, aby ve svìøeném
obvodu konaly slubu pomocnou a záchrannou napø. poskytování pomoci pøi ivelných pohromách, pøi leteckých nehodách, pøi etøení o pøíèinách leteckých katastrof, pokud by
nelo o letadla vojenská. V této dobì se spíe jednalo o sporadické lety s pacientem nebo lékaøi. Nejvhodnìjím prostøedkem pro tyto lety je pochopitelnì vrtulník a tak se mnohá
prvenství váí k nìmu. K podpoøe záchranné èinnosti ve formì monitoringu hromadných netìstí docházelo ji od druhé
poloviny padesátých let. Tehdejí kbelský letecký pluk vybavený vrtulníky Mi-4 pomáhal v národním hospodáøství po celé republice. Akci Zpráva o záchranì ivota nemocného dítìte
uveøejnìná v è. 26/1950 v èasopise Letectví: Letadlo SNB zachráncem ivota. Rolníku Pilaøovi z obce vzdálené daleko od
Prahy tìce onemocnìlo dítì. Mohlo pomoci pouze rychlé klinické oetøení. Pilaø poádal telefonicky nejblií velitelství
SNB, aby povolilo pøevoz dítìte svým letadlem do praské nemocnice. SNB pøípad rychle proetøil, obstaral povolení k pøeletu, zajistil dopravu dítìte na letitì a po pøíletu do Prahy
obstarali pøepravu z letitì do nemocnice svým motorovým
vozidlem. Za tøi hodiny po Pilaøovì telefonické ádosti bylo
dítì ji na klinice a rychlým zákrokem SNB byl jeho ivot skuteènì zachránìn. Let provedl policejní vrtulník typu MI-4,
OK-BYN s piloty mjr. Èervíèkem a kpt. Fléglem. Rùzní pøedstavitelé státní správy si zaèali uvìdomovat výhody vrtulníkù.
V tehdejí ÈSSR se mohli lidé v nouzi spolehnout na rychlý
pøílet vrtulníku letecké záchranné sluby od roku 1956, kdy
byl poprvé po jedné z blíe nepopsaných nehod pøevezen zranìný èlovìk z Terezína do Ústøední vojenské nemocnice
v Praze-Støeovicích  nìkoho ze zachráncù tehdy napadlo obrátit se na jednotku ve Kbelích s prosbou o transport tìce zranìného. A tak 27. 8. 1956 vojenská posádka vedená mjr.
Nìmeèkem transportovala pacienta z místa nehody pøímo pøed
vchod Ústøední vojenské nemocnice ve Støeovicích. Lety se
zranìnými se témìø výhradnì týkaly vojákù a bylo k ním potøeba povolení Ministerstva národní obrany, pøeprava civilistù
byla spíe výjimkou.
V 60. letech se zaèaly pouívat vrtulníky pro záchranné akce ve Vysokých Tatrách a malá dopravní letadla pro rychlou
pøepravu pacientù na vìtí vzdálenosti. Zlom nastal s rozvojem vrtulníkové techniky. Monost pøistání a vzletu v tìce nepøístupném terénu nebo visu nad zvoleným místem zásahu
pøedurèilo tuto techniku k provádìní záchranných èinností.
V edesátých letech se zaèaly vyuívat vrtulníky pro záchranné akce ve Vysokých Tatrách a malá dopravní letadla pro rychlou pøepravu pacientù na vìtí vzdálenosti. V èervnu 1965
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byly pouity záchranné vrtulníky pøi povodních. Nad zatopenými oblastmi se navigovalo pomocí stopek a kompasu. Ve
Vysokých Tatrách provedli piloti Leteckého oddílu MV pøistání bìhem první záchranné akce v horách za pouití helikoptéry 23. 9. 1965. Major Frantiek Èervíèek a kapitán Emil Flégl
tehdy na palubì Mi-4 pøepravili jugoslávskou turistku (horolezkyni) Zvìzdanu Grigoriovou z horského plesa Doliny
Zlomísk do nemocnice v Popradu. Kladný výsledek této akce
i dalí úspìchy se staly argumentem jak pilotù LO MV, tak
i pøísluníkù Horské sluby, kteøí poadovali stálé umístìní
jednoho záchranného stroje v oblasti Tater. Po nìkolikaletém
pøesvìdèování uspìli a stroje Mi-2 a Mi-8 od LO MV pomáhaly v horském prostøedí pravidelnì. Za svùj ivot jim vdìèí
desítky lidí. Na základech tohoto systému vznikla i souèasná
Letecká záchranná sluba, která na slovenském území zahrnuje i vyproování osob z nedostupného terénu. V roce 1972 zaèal Letecký oddíl Federálního ministerstva vnitra provozovat
vrtulník MI-2. V létì roku 1974 vrtulník MI-2 vypomáhal
Horské slubì a vícekrát zasahoval pøi záchranných akcích.
V roce 1976 byla zøízena odlouèená skupina Leteckého oddílu
Federálního ministerstva vnitra na letiti v Popradu, kde v souèinnosti s Horskou slubou zajiovala pátrání po pohøeovaných turistech ve Vysokých Tatrách pomocí vrtulníkù MI-4,
OK-BYM . Po letecké katastrofì vrtulníku typu MI-8, B-8021
v roce 1979 byla tato sluba pøeruena a byla provádìna jenom
pøíleitostnì. V následujících letech byly u Leteckého oddílu s
pøispìním pracovníku Federálního ministerstva dopravy shromádìny informace o leteckých záchranných slubách v ostatních zemí  napø. v Anglii byla letecká policie pøevánì slubou
záchrannou.
Dùleitým mezníkem byl 2. mezinárodní kongres záchranných slueb AIRMED 85, kde byla i èeskoslovenská delegace.
Poznatky z kongresu byly uplatnìny pøi pøípravì naeho národního projektu LZS. V roce 1985 vznikl tým specialistù pøi
Federálním ministerstvu dopravy. Na vzniku praské základny
Letecké záchranné sluby se vedle leteckých odborníkù
z Leteckého oddílu a Federálního ministerstva dopravy podíleli i pracovníci Záchranné sluby v Praze a Èeské státní pojiovny. Vznikla tak koordinaèní skupina, kam byli pøizvání
i zástupci Státní letové inspekce, Ministerstva zdravotnictví
a Horské sluby. Zaèaly se provádìt první ovìøovací lety, kdy
na palubì vrtulníku byl lékaø a záchranáø s potøebným vybavením. K této èinnosti patøil i výbìr vhodných míst pro pøistání u nemocnic, teprve pozdìji zaèaly vznikat u nemocnic
heliporty. V prùbìhu pøíprav byla vyvinuta a vyrobena zdravotnická zástavba do vrtulníku MI-2, vèetnì umístìní lékaøských pøístrojù a lékù. Samostatným øeením bylo pøizpùsobení
a konstrukce nosítek, která byla podle tehdejích pøedpisù uznána
jako prùmyslový vzor. Tento systém byl pozdìji pøevzat i ostatními provozovateli letecké záchranné sluby a dokonce i výrobce upravil sanitní verzi vybavení vrtulníkù. Byly vyøeeny
poadavky na spojení pro zdravotnické i bezpeènostní sloky.
Také bylo pøipraveno nezbytné zázemí na základnì Letecké
záchranné sluby v Praze Ruzyni. V souvislosti s nárùstem dopravních nehod a s tím souvisejících úrazù a díky kvalitì
celkové detailní pøípravy na provoz Letecké záchranné sluby
dolo k vyhodnocení situace na úrovni vlády a v bøeznu 1987
byla uzavøena dohoda mezi tehdejími Federálními minister-
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stvy vnitra, dopravy a zdravotnictví o zøízení zkuebního provozu na støedisku Letecké záchranné sluby v Praze s pomocí
vrtulníkù typu MI-2 Leteckého oddílu Federálního ministerstva vnitra. Dne 1. 4. 1987 byl pak zahájen vlastní zkuební
provoz LZS v Praze. Od 1. 7. 1987 byl zahájen dalí zkuební
provoz vrtulníky podniku SLOVAIR v tehdejím
Støedoèeském a Východoèeském kraji, na základì jeho vyhodnocení bylo poté rozhodnuto vybudovat sí LZS, která by
plonì pokrývala celé území státu. Støediska leteckých záchranných slueb se postupnì roziøovala. Ji 9. 12. 1987 byl
zahájen zkuební provoz v Popradì a 15. 11. 1988 zkuební
provoz v Bánské Bystrici. Zkuenosti získané z provozu prvních støedisek Letecké záchranné sluby pomáhaly pøi vzniku
dalích a vznikem posledního v Liberci v roce 1993 dolo
k dokonèení stávajícího systému pokrytí republiky. Od samého zaèátku byl kladen velký dùraz na zajitìní potøebné
provozní bezpeènosti tzn., byla uplatòována zásada, e pøi záchranných akcích nelze riskovat ivoty posádky vrtulníkù.
V samém zaèátku provozu LZS se muselo vycházet z provozních a technických charakteristik vrtulníkù MI-2 a MI-8. V 90.
letech byla zahájena obmìna vrtulníkové techniky a do provozu byly postupnì zaøazovány nové vrtulníky. Nyní pro lékaøskou slubu první pomoci máme helikoptéry BO-105, Bell
206 Long Ranger, Bell 412, Ecureil 355 a v posledních letech
i pièková technika EuroCopter EC-135 a pro vojenské vyhledávací a záchranné operace máme upravené MI-8. V Èeské republice vznikal zárodek Integrovaného záchranného systému
vyuívajícího vrtulníky pro leteckou záchrannou slubu na
pøelomu 80. a 90. let minulého století. Prvním provozovatelem
bylo tehdejí Federální ministerstvo vnitra, pøesnìji jeho letecká správa, vyuívající tehdy v rámci LZS vrtulníky Mi-2.
V souèasné dobì je systém Letecké záchranné sluby tvoøen
deseti støedisky a svým celoploným pokrytím, kvalitou a výsledky se øadí mezi první místa v Evropì. První støedisko
Letecké záchranné sluby zahájilo èinnost v Praze 1. 4. 1987
 Krytof 1, v Brnì 1. 7. 1988 Krytof 4, v Ostravì 1989
Krytof 5, v Hradci Králové 1990 Krytof 6, v Jihlavì 15. 4.
1991 Krytof 10, v Ústí nad Labem záøí 1991 Krytof 15,
v Liberci 1993 Krytof 18. První støedisko LZS provozované
Armádou ÈR vzniklo v Líních u Plznì 1. 5. 1991 Krytof 7.
Dále pak provozovala AÈR od 1. 5. 1991 støediska LZS v Èeských Budìjovicích-Hosímì  Krytof 13 a v Havlíèkovì
Brodì  Krytof 17. Støedisko LZS v Èeských Budìjovicích
pøelo pod správu civilního provozovatele, v Havlíèkovì
Brodì byla vojenská LZS zruena k 31. 12. 1994. Na stanoviti Krytof 1 je zajiován 24 hodinový provoz z moností zásahu po celém území Èeské republiky. Noèní provoz byl
zahájen jako zkuební v roce 1997 ve dvou etapách a po jeho
vyhodnocení støedisko Letecké záchranné sluby v Praze zajiuje èinnost v nepøetritém provozu.
David Dvoøáèek, DiS.
ÚSZS MSK, výjezdové støedisko Havíøov
Karlov 68
595 01 Velká Bíte - Janovice
e-mail: dvoracekzachranar@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 7. listopadu 2009
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Komplikované pøedávání nekomplikovaných pacientù
aneb skuteènì nezbytný stres záchranáøù?
Jiøí Knor

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje

Je jistì potìující, e úroveò zdravotnických záchranných
slueb (ZZS) dosáhla v posledních desetiletích výrazného kvalitativního zlepení. To lze konstatovat jako fakt a jednodue
vysledovat ze statistiky dojezdových èasù, úspìnosti neodkladných resuscitací jednotlivých ZZS, úrovnì a poadavkù na
vzdìlávání zdravotníkù, údajù o poètu pacientù s akutním koronárním syndromem (AKS) smìrovaných pøímo na kardiocentra
z terénu, organizace a oetøení tìkých úrazù, úrovnì odborných
konferencí a z dalích ukazatelù kvality. Ukazuje se, e ZZS se
pøímo podílí na zlepování parametrù, které jsou významnì pozitivní nejen pro zdravotnictví, ale i pro ÈR vùbec.
Na druhé stranì vak jistì vichni záchranáøi mohou pozorovat (a pozorují) jetì jiné trendy a charakteristiky, které jsou
ovem ve stínu výe zmínìného a nejsou souèástí výroèních
zpráv ani pøedmìtem hloubkových analýz. Prvním z nich je nárùst tísòových výzev obecnì a zmìna jejich charakteru. Lze
konstatovat, e práh pro volání laické veøejnosti na tísòovou
linku se velmi sníil a e pøíèinou aktivace záchranné sluby
jsou v drtivé vìtinì stavy mimo ohroení ivota. Pokud se zeptáte jakéhokoliv lékaøe záchranné sluby èi záchranáøe, kolik
výjezdù z celkového poètu realizovaných je indikováno pro
výjezd RLP, pomìr se bude pohybovat od 1:7 a více  toto je
ovem obecný trend v civilizované Evropì.
Dalím charakteristickým rysem èinnosti naich záchranných slueb, který je ve velkém rozporu s prudkým kvalitativním rozvojem naí medicíny obecnì, je stále zpùsob
pøedávání pacientù, kteøí se nenacházejí v bezprostøedním
ohroení ivota. Pøesto jejich stav mùe vyadovat hospitalizaci a samozøejmì také dùstojné zacházení bìhem oetøení,
vyetøení, ale hlavnì pøi pøedání do nemocnièní péèe.
Problém nastává pøi pøetíení kapacit lùkových zdravotnických zaøízení, zejména interen, psychiatrií, neurologií, chirurgií a dalích. Pacienti se proto stávají neumístitelnými.
Pøetíený personál tìchto oddìlení se pak k záchranáøùm mùe chovat rùznì. Jistì, vìtina z nás zná zpùsob, který by velkou èást tohoto problému odstranil, a sice funkèní urgentní
pøíjmy. Jejich vznik je vak nejistou hudbou budoucnosti, zatímco problém pøedávání pacientù je pro nás kadodennì aktuální. První vìcí, kterou sdìlujeme sestøièce na pøíjmové
ambulanci by nemìla být odpovìï na otázku, cituji mnohokrát slyené:  .co to sem vezete?. Samozøejmì jde o zachování dùstojnosti námi oetøeného pacienta, a proto nelze
pouít odpovìï, která se pøímo nabízí:  pytel brambor,
sestøi !. Jako druhá otázka pøichází, opìt cituji:  kde
bydlí?. Pokud následuje zjitìní, e místem trvalého bydlitì pacient nepatøí na dotèené oddìlení, následuje úlevné vydechnutí a konstatování, kam jet dál. Je jedno, e rajonizace
dle MZd u dávno oficiálnì neexistuje.
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Dobrá je rada psychologa, e je správné být asertivní, má
to vak háèek: jednak jednáte v pøítomnosti pacienta, èasto
i plné èekárny, jednak je tìké být asertivní k pøibouchnutým dveøím. Výe uvedeným nechci generalizovat, protoe
drtivá vìtina personálu z nemocnic se chová kolegiálnì.
V pøetíených ambulancích, kde si èasto personál nestihne
ani vypít kávu, je atakován a kritizován ze vech stran, je
obtíné pracovat a mnohdy i udret si zdravý rozum. Èasto
by navíc podobná kritika mohla jít i do vlastních øad.
Pøesto nejsou podobné situace jako následnì popsaná výjimeèné, a je tøeba zachovat chladnou hlavu a neeskalovat
konflikt.
Rekonstrukce rozhovoru:
Z  lékaø záchranné sluby (ZZS)
N  lékaøka pøíjmového oddìlení (neurologie)
S  sestra pøíjmového oddìlení (neurologie)
Vstup na oddìlení:
Z  Dobrý veèer
S  Poèkejte tady (chodba pøed vyetøovnou), paní doktorka
pøijde a rozhodne se. .. po chvilce èekání na chodbì:
Z  Dobrý veèer.
N  No co nám to sem zase vezete?
Z  Dobrý veèer.
N  No dobrý veèer (podrádìnì), tak co to je?
Z  Vezeme pacienta s bolestmi zad.
N  No vidim, ale proè mi ho vezete sem (bez toho, e by se
na pacienta, který byl plnì pøi vìdomí podívala).
Z  Pacient má zablokovanou hrudní páteø, vyjídìli jsme
na astmatický záchvat...
N  Pak to patøí na internu!
Z  Ale pacient má zablokovanou hrudní páteø...
N  Tak patøí na ortopedii.
Z  Paní doktorko, prosím, nehodlám se s Vámi dohadovat
nad pacientem pøi vìdomí a v bolestech, prosím zavolejte na ortopedii a domluvte nám pøijetí.
N  Pacient s bolestí zad odjakiva patøí na ortopedii.
Z  Ano, nebráním se transportu na ortopedii, ale prosím, domluvte nám pøíjem. Domnívám se toti, e pacient se zablokovanou páteøí a akutní bolestí zad patøí na neurologii.
N  Ne, patøí na ortopedii. Ale tam stejnì malujou......... Tak
ho tady slote (nakvaenì).
Toto je rekonstrukce rozhovoru lékaøem záchranné sluby,
tedy nutnì subjektivní zpráva, nicménì sepsaná ihned po návratu z výjezdu a pøipomínkovaná sestrou a øidièem ZZS, kteøí byli pøítomni na místì. Nejednalo o situaci ohroení ivota
(pouze lumbago), z pohledu lékaøe ZZS ve smyslu ohroení
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ivota lo o situaci nezávanou. Netrvám na souhlasu ètenáøe
za kadou cenu, nicménì si troufám tvrdit, e proces pøijímání
pacienta mìl nìkolik drobných zádrhelù. Zdá se vám, e jste
nìco podobného na ZZS zaili? Dovolil jsem si nastínit obecná, empirií ovìøená doporuèení pro podobné situace (nikoliv
metodiku):
 dùslednì trvejte na písemném odmítnutí,
 trvejte na telefonickém vyøízení pøekladu odmítajícím
lékaøem na doporuèované oddìlení (pokud ustoupíte,
mùe se vám stát, e stejnou scénu zaijete u dalích
dveøí)  vìtinou se pak ádný pøeklad nekoná,
 udrte nervy na uzdì a nesnite se ke stejnému jednání
(to je hodnì tìké),
 v nejhorím volejte svého pøímého nadøízeného  pøípadnì operaèní støedisko a vysvìtlete situaci nejlépe na
nahrávanou linku.

Závìrem bychom mìli konstatovat nìjakou pozitivní mylenku
do budoucnosti týkající se tématu, ale idea urgentních pøíjmù s jejich brzkým veobecným zavedením a tím odstranìním podobných
excesù nemá potøebnou podporu. A to ani od velkých medicínských oborù ani politikù. A pokud ano, pak naráí na zásadní organizaèní, finanèní a personální problémy. O tom, e problémy se
zajitìním kontinuity péèe mohou eskalovat, svìdèí i fakt, e v dobì psaní tohoto textu jedno oddìlení soudního lékaøství vzhledem
k pøetíeným kapacitám odmítlo bez pøedchozího upozornìní pøebírat z terénu zemøelé pacienty indikované lékaøem ZZS k pitvì.
MUDr. Jiøí Knor
ÚSZS Støedoèeského kraje
Vanèurova 1544
272 01 Kladno
e-mail: jiri.knor@uszssk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 13. ledna 2010

NATO Medical Conference 2009,
Portugalsko 30. záøí  2. øíjna 2009
Jana eblová

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje

Na pøelomu záøí a øíjna se v Lisabonu konala lékaøská konference NATO a konference NATO o krevních pøípravcích. Motto
tìchto konferencí znìlo: Time to learn the lessons  tedy volnì
pøeloeno Èas na pouèení. Velká èást pøíspìvkù, ale i sekcí, byla
vìnována rozhraní mezi civilním a vojenským sektorem, vychází
to i z celospoleèenského vývoje, a nakonec i z hrozeb a rizik, které se nedají oddìlit a vyadují øeení pøekraèující hranice rezortù
 a to i v mezinárodním hledisku.
Soubìnì probíhal i první portugalský kongres urgentní medicíny. Portugalsko je dalí ze zemí s lékaøským zajitìním
pøednemocnièní péèe velmi podobným naí republice, stejnì
jako ve panìlsku.
Zahájení kongresu bylo slavnostní, i s velkým zájmem médií. Uvítací projevy mìli Eric Lecarpentier, pøedseda NATO
Point Medical Commitee, plk. Zoltan Vekerdi jako zástupce
výboru vojenských zdravotních slueb, Eric Laroche z WHO
ze sekce pro krizové zdravotnické aktivity. Smutným pøíspìvkem byla minuta ticha na poèest zemøelé Dr. Edity Stok, která se úèastnila i mnoha kongresù urgentní medicíny za
Slovinsko a spolupracovala ve strukturách NATO, která v roce
2009 na jaøe zemøela.
Dr. Zoltan Vekerdi ve svém projevu zmínil vývoj vztahù
mezi civilním a vojenským sektorem a úkoly pøi komplexním
øeení krizí, nebo v komplexním svìtì se armádní zdravotní
sloky nemohou vyhnout mírnìní utrpení civilních obyvatel
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(Afghánistán). S pøíchodem terorismu dolo ke zmìnì podmínek a k akcentování humanitních profesních principù.
Spolupráce je jak v oblasti plánování a koncepcí, konkrétní
rovinu dostává v oblasti vzdìlávání, spoleèných cvièení a podobnì. To pochopitelnì zakládá nové poadavky na koordinaci a propojování sítí.
Francisco George z portugalského ministerstva zdravotnictví hovoøil na aktuální téma pandemie virem H1N1. Zdùraznil,
e nejsou analogie pro tuto oèekávanou pandemii, nebo døívìjí vlny se odehrávaly ve zcela jiných kontextech. Porovnal
globální situaci pandemie, která má podobné rysy na obou polokoulích a situaci v jeho domovinì, kde jsou vzorce ponìkud
odliné, závislé na konkrétní lokalitì. Od sezónní chøipky odliuje pandemii íøení v letním období a to, e závané nebo fatální prùbìh má u mladích jedincù. Úmrtí bývá spojené
s rychlým rozvojem respiraèní insuficience, variabilita závanosti sahá od minimálních projevù nemoci (v Portugalsku je to
82 %) pøes støednì závaný prùbìh (11 %) a po úmrtí.
Rizikovými skupinami jsou tìhotné, chroniètí pacienti, nemocní s chorobami respiraèního a kardiovaskulárního traktu, s diabetem, obézní pacienti a imunosuprimovaní jedinci. Referoval
o tehdy ji existujících doporuèeních pro zajitìní péèe a pro
indikaci antivirotik.
Eric Laroche zdùraznil, e koncepce zvládání urgencí závisí zejména na kontextu a e vojensko-humanitární mise jsou
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vání pøes preventivní aktivity, dále v pøípadì výskytu události
poskytování základní humanitární a materiální pomoci v první
fázi, psychosociální první pomoc, poskytovanou vycvièenými
laiky (sem spadá i peer support), a po intervenèní a screeningové sluby profesionálù, které by mìly identifikovat osoby
s potøebou sekundární odborné péèe a pøístup k této péèi jim
zajistit. Pøístup je kombinací obecnì pouívaných intervencí
a specifických intervencí pro krize a katastrofy.

zaloeny na principech neutrality, nezávislosti a citlivosti vùèi
místní kultuøe, co dokládal zkuenostmi z práce v Afghanistánu po útocích z 11. záøí 2001. Pùsobení armády se neomezuje
dnes jen na zajitìní bezpeènosti humanitárních pracovníkù,
ale úèastní se vech fází od urgentní fáze po katastrofì a po
rekonstrukci infrastruktury postiené zemì.
Èásteènì kontroverzní pøíspìvek pøednesl Dr. Knut O. Sundnes
z Norska  zabýval se axiomy, paradigmaty a mýty v oblasti medicíny katastrof. Zejména se snail poukázat na to, e zatímco axiom
a mýtus nemùe být prokázán, nebo se opírá o individuální víru,
dostala se medicína katastrof do oblasti vìdy a musí dokazovat
pravdu vìdeckým zpùsobem. Jako první krok musí být vyvinutí
strukturovaných nástrojù pro hodnocení mimoøádných událostí na
základì Utsteinského pøístupu, co by pak umonilo porovnávat
zvládnutí jednotlivých odliných událostí. Téma souviselo i s jeho
pøednákou v dalím odborném programu.
Èeským pøíspìvkem byla i prezentace zkueností o dodávkách krve a krevních derivátù na zahranièní mise èeské armády, který pøednesla Ing. Tanja Malkovina z ÚVN, která se
misí osobnì zúèastnila. Seznámila posluchaèe se systémem dodávek krve a krevních derivátù v prùbìhu balkánské války, do
Turecka, Iráku a Afghánistánu, tento systém se vyvíjí a zdravotníci ovìøují i jiné monosti  napøíklad i pøímé odbìry od
pøíbuzenských dárcù pøímo v místì mise.
Psychosociální odolnosti a zpùsobùm, jak o ni peèovat,
byly vìnovány dva bloky. Prvnímu z nich pøedsedal profesor
Richard Williams, který pracoval na doporuèeních JMC NATO
pro tuto oblast. Ve svém úvodním pøíspìvku pøedstavil právì
základní principy tohoto pøístupu. Psychosociální péèe má tøi
základní úkoly:
 zachovat dùstojnost a humanitu,
 zajistit, aby se postiení opìt cítili dobøe,
 nauèit èelit problému.
V pøíruèce se postupy dìlí do ètyø úrovní  vládní politické
roviny, strategie pro vytvoøení systému sluby, postupy pro poskytování této sluby a hodnocení dobré klinické praxe.
Profesor Williams pak hovoøil o rozíøeném mýtu, e na katastrofu reaguje komunita panikou  bývá to naopak, a distres
se zvyuje zhruba 3 dny po události, s postupným odezníváním, jeho køivka závisí na individuální odpovìdi a odolnosti/zranitelnosti kadého jedince z postiených. Model péèe by
v kadém pøípadì mìl být stupòovitý, od strategického pláno-
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V závìru profesor Williams zrekapituloval nejdùleitìjí
aspekty:
 strategická pøipravenost zvyuje odolnost a sniuje riziko
neadekvátních reakcí
 komunitní sociální sítì jsou pro zvládání nejzásadnìjí
 pochopit rizika v oblasti psychosociální a duevního zdraví musí zejména ti, kdo ve vech úrovních rozhodují
 musí se rozliovat mezi odolností, distresem a poruchou
 má se podporovat hledání zdrojù kadého jednotlivce
 sluba má být zaloena na principech psychologické první
pomoci
 i profesionálové jsou zranitelní
 koordinace poskytovaných slueb je zásadní
 stejnì tak je nezbytné shromaïování dat, výzkum a hodnocení
 optimální je stupòovitý model péèe
 personál poskytující péèi má mít dobré vedení a také o nìj
má být peèováno
Velmi zajímavé sdìlení pøednesla portugalská autorka Joana
Faria, která je v týmu, poskytující psychologickou péèi jak
obìtem, tak pracovníkùm portugalské záchranné sluby. Ve
svém pøíspìvku v prvním bloku pøedstavila výzkum o odolnosti z hlediska mezikulturních odliností. Porovnávala populaci
v USA, Èínì a v Portugalsku, vechny byly sledovány pomocí
dotazníku Conor Davidson Resilience Scale. Pøestoe se pøedpokládá, e odolnost je univerzální a globální, autorka doloila existenci rozdílù. Pøi zkoumání pìti faktorù dotazníku
(osobní kompetence, sebedùvìra a dùvìra, pozitivní pøijímání
zmìn, spirituální rovina a oblast kontroly) zjistila nejen rozdíly
nìkterých faktorù mezi americkou a èínskou populací (v oblasti spirituality a kontroly), ale také zjistila, e pro portugalskou populaci je vhodné dotazník upravit na ètyøfaktorový,
nebo kontrola vùbec nevychází jako nezávislý faktor. Autorka
to pøièítá odlinému pojetí ivota, kdy v západní civilizaci je
trend k aktivnímu ovlivòování jevù vnìjího svìta (tedy akcentace prvku kontroly), v jiních a východních státech je pøirozenìjí tendence ke zmìnì vnitøního proívání a zpracování jevù.
Dalím pøednáejícím bloku byla PhDr. Vivienne Soyková,
která se zamýlela nad pøínosem psychologie pro systematické
celoivotní vzdìlávání a krizovou pøipravenost. Zdùraznila, e
i výcvik psychologù musí být specifický a odbornost automaticky nezaruèuje dobrý management psychosociální péèe v pøípadì katastrof, a zmínila se i o nutném výcviku dobrovolníkù
se zajitìnou supervizí.
V diskuzi u tohoto bloku zaznìl i dotaz na význam výbìru
pracovníkù s pøedpoklady zvládnutí urèité nároèné profese
 profesor Williams potvrdil, e tento výbìr na základì rùzných kritérií vèetnì psychologických nástrojù nemá velkou
prediktivní hodnotu, nebo individuální reakce na krizi je ne-
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pøedvídatelná. Také se diskutovalo o pøípravì médií a poskytování více informací o problematice hromadným sdìlovacím
prostøedkùm, které mohou významnì pomoci nebo naopak eskalovat negativní pøístup k událostem.
Druhý blok na stejné téma zahájil Neil Greenberg s pøednákou o vlivu katastrof na zasaenou populaci a na poskytovatele
slueb. Zdùraznil známý fakt  cílem teroristù není smrt obìtí sama o sobì, ale íøení strachu a právì dopady na psychiku v irokých populacích, co se pøi dnením propojení svìta daøí skuteènì globálnì. Analýzy ukazují, e míra tohoto strachu závisí na
rùzných faktorech  na intenzitì útoku, na pomìru mezi poètem
obìtí a pøeivích, na novotì zpùsobu (napøíklad ataky s pouitím
prostøedkù CBRN), na pøedvídatelnosti útoku, na monostech vyhledání pomoci. Pøi útocích na londýnské metro byla míra strachu
pochopitelnì v individuálních pøípadech rùzná, ale panika nenastala. Výzkum, publikovaný v BJM, zjistil, e s vyí hladinou
stresu byla spojená pøíslunost k nií spoleèenské tøídì, pohlaví,
muslimské vyznání, postiení/zranìní pøíbuzných a pøátel, obtíná
dosaitelnost blízkých pomocí mobilních telefonù.
Mezi ovìøené preventivní postupy patøí pouívání vhodných
komunikaèních strategií informujících veøejnost a výcvik profesionálù, kteøí budou do záchranných a likvidaèních prací zapojeni.
Debriefingy 1:1 po traumatizující události nejsou pøíli úèinné, naopak èasto interferují s pøirozeným procesem odeznívání.
Výzkumy u vojákù, kteøí absolvovali váleèné mise, potvrdily pozdìjí problémy s alkoholem, a také stále pøetrvávající stigma psychických problémù, které významnì ztìuje vyhledání pomoci.
Luis Fernadez hovoøil o konceptu psychického traumatu
a posttraumatické stresové poruchy spíe na základì vlastních
zkueností z terapie dlouhodobých rezistentních poruch, u nich je pak riziko a rozvoje psychózy.
Dalí pøednáka byla naím èeským pøíspìvkem o výzkumu
stresu, vyhoøení a o budování systému psychosociální péèe o zamìstnance záchranných slueb v ÈR  Jana eblová, Dana
Hlaváèková, Vladimír Kebza, Jana Vignerová, Blanka Èepická: Stress, Burnout and Psychosocial Support for Staff of the
Emergency Medical Services. Výsledky studie byly v ÈR publikovány na konferencích i tiskem, pro portugalskou konferenci
byly doplnìny informace o pracovní skupinì pøi Ministerstvu
zdravotnictví pro pøípravu celostátního systému péèe o pracovníky záchranných slueb, co je zcela v souladu s koncepcí NATO.
Poslední pøednáející bloku pøed diskuzí byla opìt portugalská
autorka Joana Faria, tentokrát pøedstavila systém práce Centra
pro psychologickou podporu a intervenci, které je souèástí portugalské záchranné sluby. Na místo katastrofy je poslán koordinátor
psychologického týmu, který úzce spolupracuje s vedoucím lékaøem zásahu, shromaïuje data a informace a pomáhá s koordinací
pomoci, provádí primární tøídìní podle výskytu pøíznakù akutního
stresu, poskytuje krátké intervence na místì, poskytuje péèi v zónì
pro identifikaci zemøelých, poskytuje intervence i záchranáøùm
a spolupracuje s informaèním centrem, na které se obracejí pøíbuzní.
V závìru shrnula pøedsedající Penny Bevan z Británie výstupy z tohoto zajímavého panelu: nutnost zvyovat odolnost
záchranáøù, spolupracovat s médii, být flexibilní. Také je nezbytné vìnovat pozornost úèastníkùm misí, a je otázkou, zda
by uniformní programy podpory nemìly být více individualizovány pro velkou variabilitu reakcí na stres.
V dalím odborném programu zaznìla napøíklad pøednáka
Erwina Dhonta, která vyuívala poznatky minulých katastrof.
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Hurikán Katrina demaskoval nutnost mít funkèní plány krizové pøipravenosti, nebo dolo k naprostému rozpadu sítì poskytující zdravotní péèi, SARS v roce 2003 upozornil na
zvýení rychlosti íøení infekcí v dnením globalizovaném svìtì. Je také nutné být pøipraven na zmìny útoèných zbraní, by
se v útocích teroristù objevují stále jetì ty konvenèní.
Knut Sundnes se v dalí ze svých pøednáek navázal na svùj
pøedchozí a hovoøil o potøebì strukturovaného výzkumu v oblasti medicíny katastrof. Rozhodování se musí opírat o posouzení rizik a plánování, ale tyto postupy jsou nejednotné a zatíené subjektivitou. V medicínì katastrof je samozøejmì nepøijatelná metoda randomizace, ale dají se vysledovat rysy shodné
pro vechny události bez ohledu na pùvodce. Vdy by mìla katastrofa (a její management)být hodnocena nezávislým pozorovatelem, sebehodnocení má tendenci vylepovat výsledný obraz. Konec katastrofy je v okamiku, kdy zasaená komunita
dosáhne stejného stavu, jaký byl pøed událostí. Prùbìh tedy vypadá následnì: výchozí stav  událost  kody  dopady na
zdraví (obecnì s vyí potøebou obecné lékaøské péèe, potøeba
chirurgických zákrokù se obvykle pøeceòuje)  posouzení potøeb  reakci  rekonstrukce výchozího stavu  ukonèení. Autor
navrhoval ablonu podobné Utsteinské, která by zahrnovala klíèové faktory odpovìdi (èasy, prostøedky, struktura hláení
z místa atd.), co by umonilo skuteèné porovnání.
Problematikou leteckých transportù se zabýval Jean
Tourtier z Francie  pøedstavil evakuaèní systém MORPHEE,
co je letoun Airbus 301, který se dá pøestavìt v pøípadì potøeby na modulový systém jednotek intenzivní péèe. Do letadla
se vejdou 4 moduly, z nich kadý mùe transportovat 1 pacienta v reimu intenzivní péèe a na UPV a 2 støednì tìce nebo lehce ranìné. Celková kapacita je tedy 4 kritiètí a 8 ménì
závaných poranìných, personál tvoøí 2 anesteziologové, 2
anesteziologické sestry, 2 lékaøi urgentní medicíny, 2 sestry urgentní medicíny, 2 sestry se specializací na letecké transporty a 1
velitel mise. MORPHEE funguje od poèátku roku 2006 a osvìdèil se v Afghanistánu i Kosovu.
Téma, které je jistì aktuální i pro nás, pøednesl Souhlas Bowle
 jaká byla potøeba lékaøských úkonù a jaký je optimální pool dovedností pro lékaøe vrtulníku. Vycházel z analýzy 324 letù
v Afghanistánu, kterými bylo transportováno 429 pacientù,
v 56 % lo o místní civilisty, 44 % pøísluníci koalièních jednotek.
Pomìr podle závanosti poranìní: T1 (èervení) 22 %, T2 (lutí)
52 %, T3 (zelení) 21.5 % , 4 % zemøelých. Pøevaovala poranìní
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tlakovou vlnou, která byla v témìø polovinì pøípadù, poté støelné
rány. Lékaø byl pøítomen v 88 % transportù a v 77 % byla jeho pøítomnost povaována za nezbytnou, nejèastìji kvùli analgosedaci
a úvodu do celkové anestezie pøed intubací, dále pro podání krevních pøevodù, hrudní drená a také kvùli konstatování smrti.
Leitmotivem konference, jak jsem zmínila v úvodu, bylo i rozhraní vojenského a civilního sektoru  právì tím se zabýval brigádní generál Robin Cordell. Armádní zdravotnické mise se nevyhnou ani péèi o civilisty a podílejí se na rekonstrukci v chudých
zemích jak z dùvodù stabilizaèního úsilí, tak z etických dùvodù.
Úkoly na místì se dají rozdìlit na humanitární pomoc v krizích,
podpora rozvoje civilního systému místního zdravotnictví a pùsobení vojenských zdravotníkù  tyto oblasti se ale ve skuteènosti
pøekrývají. Principem angaovanosti je: 1: neukodit, 2. nepøispìt
k eskalaci konfliktu. Zásadami jsou humanita  neutralita  nestrannost a nezávislost.
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V dalí ze sekcí zaznìla pøednáka Karine Manasyanové
o pøípravì medikù v oblasti medicíny katastrof na jerevanské lékaøské fakultì. Helene Nilssonová ze védska seznámila auditorium s navrhovanými indikátory, podle kterých
by se dal mìøit standard péèe v mimoøádných podmínkách
jak pro vojenské, tak pro civilní sloky. Klíèové indikátory
jsou podle autorky dovednosti personálu. Zaznìla zde i velmi zajímavá pøednáka èeských autorù z Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, kterou pøednesl Karel
Anto  Assessment of Regional Capabilities in Mass
Casualty Incidents. Princip této práce spoèívá v modelování dat a simulaci a následné vizualizaci, kde jsou zobrazeny rizika/kapacity pro rùzné stupnì mimoøádné události.
Systém vychází z cílového poadavku, aby do jedné hodiny
byli vichni postiení v takové nemocnici, která odpovídá
závanosti jejich stavu. Význam nespoèívá jen v mechanickém posílení kapacit, ale spí by mohl mít dopady v rovinì
plánování a organizace.
Konference mìla i doprovodné výstavy lékaøské a jiné
techniky, probíhala (kdy pomineme portugalský kongres urgentní medicíny) ve tøech samostatných sekcích.
V kadém pøípadì zde bylo mnoho témat inspirativních
i pro civilní urgentní zdravotní péèi.
Podìkování MZ ÈR za umonìní úèasti na této konferenci.
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje
Vanèurova 1544, 272 01 Kladno
e-mail: jana.seblova@uszssk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 9. øíjna 2009

Studentský maratón Biskupce 2009
Daniel Kvapil

Zdravotnická záchranná sluba kraje Vysoèina

V termínu 24.  27. 9. 2009 se v okolí Biskupic nedaleko
Tøebíèe konal prakticky zamìøený kurz urgentní medicíny a medicíny katastrof (UM a MK) pro studenty lékaøských fakult (LF).
Kurzu se zúèastnilo celkem 80 studentù vìtinou od ètvrtého roèníku výe (LF UP Olomouc 55 studentù, 1. LF UK 24, 1 student
LF MU Brno). Zátitu nad touto akcí pøevzala ZZS kraje
Vysoèina spoleènì s Centrem pro výuku UK a MK pøi LF UP
Olomouc a odbornou garanci na sebe velmi ochotnì a obìtavì
vzala pøedsedkynì výboru odborné spoleènosti UM a MK
MUDr. Jana eblová, Ph.D. Odborný program jsme uspoøádali
dle ji ovìøeného schématu, který pouíváme pøi výuce na kurzech UM a MK LF UP Olomouc.
Vìtina úèastníkù se v areálu dìtského tábora (DT)
v Biskupcích zaèala sjídìt ve ètvrtek 24. 9. 2009 odpoledne.
Ihned po registraci jsme pro úèastníky mìli pøipraveno takzvané
registraèní pøekvapení. Kadého studenta se ujal jeden z lektorù
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a odvedl ho pøed chatku, kde byl jeho údajný kamarád diabetik.
Ten si stìoval, e mu není dobøe. V chatce byl pøipraven pøikrytý resuscitaèní model v posteli na bøie. Fyziologické funkce
odpovídaly modelu (apnoe, asystolie...) a lektor zde byl pouze
pozorovatelem a na poádání zapùjèil telefon, hrál dispeèerku,
korigoval prùbìh modelové situace a hlavnì zapisoval námi sledované èasy a parametry provádìné KPR. Sledovali jsme èas volání 155/112, zprùchodnìní dýchacích cest, zahájení úèinných
kompresí, prvního prodýchnutí a pøípadného zpøístupnìní bytu. Dále jsme sledovali, zda si dotyèný vyádá TANR ( v pøípadì, e ano, byl náhle telefon nefunkèní) a jaký pouije pomìr
kompresí a dechù, dalí zaznamenané údaje byly pohlaví a roèník studia.
Naeho pøekvapení se zúèastnilo 36 studentù a studentek.
Myslím si, e toto hození do vody nejen jim, ale i ostatním
úèastníkùm názornì ukázalo, proè na kurz pøijeli a co je bìhem
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dalích dvou dnù èeká. Uvedu zde jen nejzajímavìjí výsledky
této modelové situace zamìøené na základní neodkladnou resuscitaci:
 Èíslo 155 volalo 26 studentù, 112 volali 3 studenti a vùbec
nezavolalo 7 studentù. Prùmìrný èas volání 155/112 byl 128
sekund.
 Vùbec se nepokusilo zprùchodnit dýchací cesty (DC) 6 studentù a prùmìrný èas tìch ostatních byl 57 sekund.
 Zahájení úèinných kompresí jsme museli hodnotit s rezervou, protoe a na dvì výjimky vichni resuscitovali na
mìkké posteli a razance stlaèení se pohybovala od jemné havajské masáe po sílu pneumatického kladiva. Hodnotíme-li
tedy zahájení masáe, tak prùmìrný èas nám vychází 94
sekund (v rozpìtí 23  317 vteøin).
 Co se týèe pomìrù  vìtinou byly správné, 2x byl pouit pomìr 15:2, 1x 10:2, 1x 30:5 a 1x pouze masá.
 8 studentù si vyádalo TANR.
 Pokud netradiènì zprùmìrujeme právì navtìvovaný roèník
úèastníkù této modelové situace,vychází nám pøesnì 4. roèník.
 Nemohu nezmínit, e jeden respondent ukonèil resuscitaci po
199 sekundách a prohlásil kamaráda za mrtvého.
Veèer vichni shlédli nìkolik videoukázek postupu svých odváných kolegù a poté ukázku správného øeení této modelové situace. Následnì probìhla diskuse. Musím øíci, e k rozboru
pøistoupili vichni zúèastnìní velmi vstøícnì a necítil jsem ádné negativní emoce. Myslím si, e ze strany studentù to svìdèí
o jejich opravdové touze se nìco nauèit a o vyzrálém postoji ke
vzdìlávání.
V pátek 25. 9. v devìt ráno jsme oficiálnì zahájili kurz, pøedali jsme organizaèní informace a promítli a prodiskutovali jetì
jednou veèerní pøekvapení a ukázali jsme na nìm vem studentùm princip vzdìlávání pomocí modelových situací. Následovala
úvodní pøednáka MUDr. eblové o obsahu oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof, dále seznámení se strukturou, vybavením a náplní práce ZZS kraje Vysoèina lékaøskou námìstkyní
MUDr. Richterovou.
Dalí soubor pøednáek byl ji strukturován dle náplnì blokù
praktických nácvikù  probìhla praktická ukázka standardizovaného vyetøení pacienta v podmínkách pøednemocnièní neodkladné péèe, dále videoukázky jednotlivých technik zajitìní
dýchacích cest a videoukázky praktického vyuití jednotlivých
imobilizaèních technik. Poté pøily koneènì na øadu oèekávané
bloky praktických nácvikù. Studenti se rozdìlili na tøi skupiny.
V tìchto skupinách se opìt rozdìlili na malé skupinky a postupnì proli jednotlivá stanovitì, kde si vyzkoueli a nìkdy se i nauèili jednotlivé úkony.
V bloku zajitìní dýchacích cest to bylo zprùchodnìní dýchacích cest základními manévry, pouití vzduchovodù a samorozpínacích vakù, orotracheální intubace, alternativní zajitìní
dýchacích cest kombitubusem, laryngálním tubusem a laryngální
maskou. Techniku koniopunkce jsme nestihli.
V bloku standardizované vyetøení ve skupinkách a následnì
ve dvojicích studenti provádìli pod dohledem a dle návodu vyetøení akutního pacienta, pacienta s úrazem a v bezvìdomí (viz
pøíloha). A v posledním bloku se seznámili a snad i nauèili pouívat krèní límec, sejmout profesionálnì pøilbu, pouít vakuové
matrace a dlahy, scoop rám, vyproovací zádovou desku a hlavnì si vyzkoueli etrný pøístup ke zranìnému.
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Po vydatné veèeøi následoval spoleèný blok KPR  nejprve nìco málo teorie a poté vícero videoukázek jednotlivých postupù
základní a rozíøené resuscitace. V ji pokroèilou veèerní dobu se
studenti opìt rozdìlili na skupinky a vrhli se na jednotlivá stanovitì nácvikù KPR. Tato byla vìtinou zdvojena:
 BLS dospìlý  svìdek zástavy obìhu
 BLS  dospìlý nalezen po neznámém èase od kolapsu (více
ne 5 min.)/asfyxie
 KPR dítì + kojenec
 KPR novorozence
 ALS dospìlý defibrilovatelný rytmus
 ALS dospìlý asystolie
Výuku jsme znaènì znaveni ukonèili v deset hodin veèer a následovala hudba, grilování a pro nás organizátory zaèaly pøípravy na druhý den.
Celá denní etapa maratónu 26. 9. byla pøipravena na okruhu
dlouhém pøiblinì dvacet kilometrù. Jednotlivé ètyøèlenné týmy
startovaly ve stejný èas soumìrnì rozmístìni po celé trase. Úkoly jsme se v rámci moností snaili umístit tak, aby vzdálenosti
a prostoje nebyly dlouhé. Nejdelí èást trasy byla pøeklenuta cyklistickou vlokou. Jednotlivé úkoly byly rozdìleny na dvì kategorie. Jedna byla v modu èinnosti zdravotnické záchranné sluby
a druhá pro poskytnutí neodkladné péèe bez vybavení a bez pøípravy. Pøed úkolem v modu ZZS tým vdy dostal pøed úkolem
výzvu se základní informací.
Postupnì vechny týmy èekaly tyto úkoly:
Zrada  akutní infarkt myokardu, kdy po tøech minutách dochází k maligní arytmii  byli tedy svìdky zástavy obìhu s defibrilovatelným rytmem s výbavou ZZS.
Beránek  diferenciálnì diagnostický oøíek mladé sleèny
s kombinovanou poruchou vnímání a mylení mírnì komplikovaný pøítomnými podnapilými kamarády a pøísluníkem PÈR.
Vìtina týmù byla zaskoèena, e si mají v klidu s pacientkou promluvit, nespìchat a hlavnì ji neintubovat.
Plaváèek  základní neodkladná resuscitace estiletého chlapce po tonutí v rybníce a vytaeného maminkou po pìti minutách,
kdy byl pod hladinou. Pøi kvalitní KPR po pìti minutách obnovení spontánního hemodynamicky úèinného obìhu.
Chataø  rozvinutý plicní edém u polymorbidního pacienta
v terénu  tým musel od zadání úkolu vyhledat po asi pìtisetmetrovém bìhu po lesní cestì pacienta.
Toluen  dvojice mladých lidí v ebrietì, jeden èichal toluen
a dolo ke vznícení bezprostøednì pøed pøíchodem soutìícího týmu. Popálená plocha kolem 25 %, bez postiení dýcahcích cest.
Druhá osoba byla jen støednì intoxikována.
Hromadné postiení zdraví  zøícení stropu tìlocvièny ve kole v Mysliboøicích, bylo zasypáno patnáct dìtí a paní uèitelka. Tým
náhodnì na místì jako první spoleènì s místními dobrovolnými hasièi. Pokud tým veel do tìlocvièny bez pøedchozího zabezpeèení
hasièi, byl první èlen soutìícího týmu zavalen a bylo o jednoho
èerveného pacienta více. K dispozici pro oznaèení byly elektropásky v pøísluných barvách. Teorii pro tøídìní metodou START (èlánek z èasopisu UM prof. MUDr. Jiøího Pokorného, DrSc. Tøídìní
pøi hromadném výskytu ranìných START pro dospìlé a Jump
START pro dìti) studenti obdreli mìsíc pøed kurzem.
Flexa  rozlomený kotouè brusky poranil tepnu na pøedloktí
otce a zasáhl dceru do krku a poranil jí karotidu. Maskérky se vy-
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znamenaly a gejzíry krve byly myslím opravdu pøesvìdèivé.
Otec komplikoval práci zdravotníkù svou ebrietou.
Student  mladík tøi dny po gastrofibroskopickém oetøení duodenálního vøedu  haemorhagický ok pøi krvácení do gastrointestinálního traktu.
Kojenec  základní neodkladná resuscitace estimìsíèního
mìsíèního kojence  nejprve vak musel být etrnì odejmut matce, která s ním pobíhala po místnosti.
Cyklistka  arytmogenní synkopa  bradyarytmie, zopakovala se za pøítomnosti týmu.
Houbaø  kvalitativní porucha vìdomí diabetika na kombinované terapii, pacient byl v lese na houbách, pøechodnì a agresivní, poté upadl do bezvìdomí.
Motorkáø  motonehoda  spolujezdkynì mrtvá, øidiè míní
léze v obasti Th4, leící na zádech s pøilbou.
Dále bylo na trase pøipraveno sedm technických úkolù  2x
nízká lana, slalom se sedaèkou, nosítky, hlavolam z infuzních setù a roztrojek, hod støíkaèkou na cíl (hýdì), sestavení laryngoskopu na èas.
Pùvodnì jsme chtìli po ukonèení denní etapy a krátkém odpoèinku zhodnotit jednotlivé úkoly a seznámit studenty s intraoseálními pøístupy a pouitím automatického pøístroje na zevní
masá srdce AutoPulseR. Tyto informace mìly být pro studenty
návodem k noèním úkolùm. Denní etapa se vak díky drobným
organizaèním prodlevám protáhla, take jsme tuto èást kolení
museli bohuel pøesunout na druhý den.
Do noèní etapy ji studenti nastupovali znaènì unaveni,
avak, jak krásnì napsal jeden z nich: Je pravdou, e po
denní etapì nás mnohé ji bolavé nohy odmítaly nést. Avak
zejména strhující atmosféra noèní etapy i chladná noc nás
pøi plnìní úkolù nechala zapomenout na nìjaké nae drobné
bolístky...
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tisty. Jeden byl mrtvý na stromì, druhý  polytrauma v terénu.
Oba mìli u sebe funkèní vysílaèky a studenti té jednu. Ani jeden
tým primárnì nenapadlo vyuít vysílaèky k lokalizaci parautistù. Teprve po nalezení prvního, kdy nahlásili nález, je to
vìtinou napadlo. Oba parautisty vak v èasovém limitu nalezla
pouze jedna skupina. Potom se vichni pøesunuli do tábora do
hangáru, kde byl nachystán pro kadý tým jeden figurant se
stejnými poranìními. Zde ho museli oetøit, zajistit a transportovat za pomoci HZS asi sto metrù na pomyslný urgentní pøíjem. Zde obdreli výèet moných laboratorních, konsiliárních,
diagnostických a terapeutických úkonù a museli bìhem pìti
minut vybrat pouze deset pro první chvíli nejdùleitìjích
úkonù k zajitìní a léèbì tohoto polytraumatizovaného podchlazeného pacienta. Naí snahou bylo pøiblíit jim sloitou a v èasovém stresu provádìnou diagnosticko-terapeutickou rozvahu
lékaøe urgentního pøíjmu.
Vichni poctivì dodreli rozepsaný harmonogram, take kolem pùlnoci byly vechny úkoly splnìny.
Pùlnoèní obèerstvení zmizelo z talíøù opravdu bleskovì a vìtina zúèastnìných asi usínala jetì pøed dolehnutím do postele.
V sobotu ráno jsme postupnì promítali pøedtoèená správná øeení jednotlivých úkolù a pøísluní rozhodèí se snaili
upozornit na nejèastìjí chyby a opomenutí pøi jejich plnìní.
Pøi pohledu na hluboké kruhy pod oèima posluchaèù a s ohledem na velmi podrobný popis správných øeení a obsáhlé
pøipomínky rozhodèích není divu, e k velké diskusi nedolo. V pauze mezi hodnocením denní a noèní etapy jsme koneènì mohli zaøadit prohlídku vybavení sanity ZZS kraje
Vysoèina a MUDr. Kubalová pøedstavila pøístroj na provádìní automatické nepøímé srdeèní masáe AutoPulseR. Na
závìr nám skuteènì valná vìtina studentù odevzdala velmi
peèlivì vyplnìné evaluaèní dotazníky, za co jsme jim
opravdu vdìèni. Díky postøehùm a poznámkám zde napsaným budeme  jak doufáme  pøi dalích pøípravách schopni vylepit tento kurz tak, aby jeho obsah i forma byla co
nejpøitalivìjí a nejúèinnìjí formou výuky UM a MK.
Závìreèné hodnocení vìtiny studentù nás navíc zahøálo
u srdce, protoe vechny vyznìly vesmìs pozitivnì a vìtinou nechybìl dovìtek, e se vyplòující tìí na dalí roèník
maratonu. V jednu hodinu po poledni se vichni zúèastnìní
doèkali vyhláení výsledkù. Nejlepí týmy díky sponzorùm
obdrely hodnotné ceny v podobì odborné literatury, pøedplatného èasopisu UM a ti nejlepí navíc získali kované
plastiky maratonce.

Studenty èekaly tøi odborné úkoly za opravdu chladné a temné noci:
Magnum  rámuska: boj nervù  nahláeno napadení a pobodání druhem doma, posádka na místì jako první, v chatce sténající a prosící sleèna, policie pøijede a za deset minut, na úkol
bylo pouze est minut. Bodovali ti, kteøí nevlezli dovnitø  za
dveømi byl druh se zbraní.
Bivak: zanedbaný podchlazený mu v chatì  na bolest se probírá a omezenì reaguje, po manipulaci upadá do bìzvìdomí  následuje KPR podchlazeného pacienta
Parautista: vdy tøi týmy spoleènì hledají ve vymezeném
(pomìrnì rozsáhlém) lesním prostoru dva pohøeované parau-
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Pevnì doufáme, e biskupický maraton splnil svùj úèel a vìtina zúèastnìných si odvezla mnoho nových praktických znalostí a dovedností a e budou na podobné situace v bìném ivotì
schopni rychle a správnì zareagovat a pomoci blinímu svému.
Závìrem bych chtìl velmi podìkovat za velkou a vstøícnou
podporu vedení ZZS kraje Vysoèina, dále Centru pro výuku UM
pøi LF Olomouc a paní doktorce eblové, bez kterých bychom
nebyli schopni tuto akci uspoøádat. Dále dìkuji vem kolegùm

S E R V I S

a pøátelùm, kteøí pro zdárný prùbìh kurzu dobrovolnì vìnovali
mnoho energie a hodin svého volného èasu.
Dalí foto a videodokumentace viz www.rescueteam.cz
MUDr. Daniel Kvapil
J. Haka 665/8 Tøebíè 67401
e-mail: daniel.kvapil@tiscali.cz
Pøíspìvek doel do reakce 16. listopadu 2009

Pøíloha è. 1
Chování na místì události :
1. Dbát na vlastní bezpeènost - pøípadnì povolat specializovanou pomoc - HZS, PÈR, VZS
2. Zhodnotit situaci - jde o úraz? - mechanismus? - poèet postiených?
3. Staèím na to sám? - pøípadnì pøivolat posily

Pacient pøi vìdomí

Bezvìdomí neúrazové

Trauma
pøi vìdomí nebo bezvìdomí

Zajitìní prùchodných dýchacích cest

Zajitìní prùchodných dýchacích cest
Úraz v oblasti HCD - pøekáka?

Zjitìní stavu a kvality dýchání:
Dýchá?
Dýchá dostateènì?
Poslechem - dýchací elesty

Zjitìní stavu a kvality dýchání:
Dýchá?
Dýchá symetricky?
Dýchá dostateènì?
Palpace a aspekce vèetnì nadklíèkových
oblastí
Poslechem - dýchací elesty, opìt
symetrie

Mìøení TK, palapce puslu

Palpace pulsu - centrálnì, na periferii
Hodnota TK

Palpace pulsu - centrálnì, na periferii
Hodnota TK
Velké zevní krvácení - vèetnì axil, tøísel
Pøíznaky vnitøního krvácení - bledý,
opocený, anemické sliznice
Kapilární návrat nad 2 s.

D

Základní neurologické vyetøení

GCS, zornice, bulby, nystagmus,
meningeální pøíznaky, pohyby
 symetrie, kvalita (aktivní obranná
reakce - obranná flexe, extenze)

GCS, zornice,
Spontánní pohyby - symetrie, kvalita
(aktivní obranná reakce - obranná flexe,
extenze), pøípadnì porucha motorických
funkcí - pareza, plegie
Poruchy èití (u pacienta pøi vìdomí)

E

Vyetøení od hlavy k patì - fyzikální

Fyzikální vyetøení od hlavy k patì

Secondary survey - viz níe Vyetøení
konèetin - defigurace, krvácení

Monitorování

TK, Tf, arytmie, SpO2, kapno, glykémie,
RR, typ dýchání, neurologický stav

TK, Tf, arytmie, SpO2, kapno, RR,
typ dýchání, neurologický stav

TK, Tf, arytmie, SpO2, kapno, RR,
typ dýchání, neurologický stav

A

B

C

Odpovídá-li, má volné DC

Odpovídá-li, dýchá

A = airway
B = breathing
C = circulation
D = disability (neurologické vyetøení)
E = exposure (dùkladné vyetøení svleèeného pacienta) - lze také najít pod synonymem secondary survey, zatímco primary survey je
mínìno rychlé vyetøení s ohledem na stav základních ivotních funkcí)
E = extremities - pøi úrazovém mechanismu se po vyetøení A - B - C - D vyetøují i konèetiny (zlomeniny, luxace, kontuze, exkoriace )
(eblová, Kvapil, Biskupice 2009)
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Záchranáøi Rokytnice 2009
Jarmila Paukertová

Vzdìlávací centrum Zdravtonické záchranné sluby hl. m. Prahy  ÚSZS

Ve dnech 18.  20. 9. 2009 probìhl v krásném prostøedí Krkono
6. roèník soutìe studentù oboru zdravotnický záchranáø pod názvem Záchranáøi Rokytnice 2009. Hlavním organizátorem celé akce
je ji tøetím rokem ZZS Libereckého kraje, nicménì v poøadatelském
týmu jsou zastoupeni i pracovníci dalích záchranných slueb, vèetnì ZZS HMP. Letoního roèníku se zúèastnilo celkem dvanáct týmù
z devíti kol, vèetnì Plzeòské a Preovské univerzity. Je velmi potìující, e sloventí kolegové ji potøetí váili tak dlouhou cestu, aby
se této akce mohli zúèastnit. Velkým pøínosem je monost porovnání vzdìlávání a pracovních postupù v obou zemích.
Soutì zaèala ji tradiènì v pátek odpoledne semináøem. Ten
byl v závìru obohacen workshopem, ve kterém si úèastníci i doprovod mohli prohlédnout a vyzkouet pomùcky a vybavení, s nimi budou pracovat pøi plnìní úkolù a v budoucnu moná i ve
svém zamìstnání. Seznámit se tak mohli s nosítky, transportní sedaèkou, schodolezem, kardiopumpou, odsávaèkou, videolaryngoskopem, laryngeálními maskami, pøetlakovou manetou i pacientským simulátorem SimMan.
Veèer byla zahájena noèní èást soutìe, v ní na budoucí záchranáøe èekaly dvì úlohy. Obì probíhaly pøímo v hotelu Strá.
Noèní úkol è. 1  Salátek
Hluboká noc 1:45, ZZS volá vystraená ena. Její otec pøed
dvìma dny snìdl nìjaký salát, nyní ji dva dny nechce jíst, pít, má
nauzea, je zmatený.
Jednalo se mue v dùchodovém vìku, diabetika, léèeného inzulínem. Pro zmatenost pacienta a naprostou nevìdomost dcery
bylo tìké odebrat anamnézu. Cílem bylo øádnì vyetøit pacienta,
zjistit a zaléèit hypoglykémii a následnì dalím vyetøením, vèetnì natoèení EKG objevit spodní infarkt. Dále se hodnotil postup
pøi terapii infarktu a následný cílený transport na PCI. Dùleitou
souèástí úkolu bylo i seznámení pacienta s jeho diagnózou a jednoduché vysvìtlení principu PCI.
Nìkteré ze soutìících naprosto zaskoèila zmatenost u hypoglykémie, co je pak odvedlo od správného øeení problému.
Mnohým také dìlala problém vystraená dcera a ne vdy k ní nali ten správný pøístup.
Noèní úkol è. 2  Babièka
Volající je vnuèka, èeká na posádku pøed bytem. Bydlí v èináku se svou babièkou, doma nebývá èasto, tvrdí, e je babièka
nesobìstaèná, nepohyblivá, ona se o ní nemùe starat a sama být
doma nemùe.
Tato etapa mnohé soutìící pøekvapila tím, e jako figurant je
opravdu èekala seniorka, protoe jak autor této úlohy podotknul,
tak starého èlovìka nejlépe zahraje starý èlovìk. Proto pøesvìdèil
svoji pìtaosmedsátiletou babièku, aby pøijala úlohu figurantky
a babièka se své úlohy opravdu brilantnì zhostila. Cílem této etapy bylo zvládnout komunikaci se starým èlovìkem a jeho nároky.
Hodnotil se pøístup k pacientce, vèetnì pozdravu, oslovování, vy40

svìtlování atd. Dále pak odebrání anamnézy a objektivní vyetøení. Dalí èástí byl transport, kde se dbalo na dodrení intimity klientky a její tepelný komfort, protoe pøi pøíchodu posádky byla
babièka v noèní koili.V neposlední øadì i bezpeèný transport,
protoe museli babièku transportovat jedno patro po schodech.
Pøestoe je to úloha, se kterou se ve své praxi setkáváme dnes
a dennì, soutìící s ní mìli problém, protoe podle nich zde vlastnì
nic nebylo. Mnozí smysl úlohy pochopili a na rozpravì, kdy figurantka ze své pozice seniora sdìlila vìci, které jí pøi oetøování
vadily, jako napø. pozdravení jen na pùl pusy nebo vùbec ne, nevysvìtlení situace a nìkdy a direktivní snaha o transport, pøehrabávání se v osobních vìcech klientky bez jejího souhlasu a podobnì.
Denních etap bylo celkem est a probíhaly ve dvou okruzích,
které se vzájemnì míjely.
Denní úkol è. 1
Mladá horolezkynì po pádu, vyproována HS.
Úkol probíhal pod vyhlídkou Strá. Soutìící museli bezpeènì
slanit k mladé dívce visící na lanì. Hodnotila se bezpeènost a pøístup k místu slanìní. Bylo tøeba mít po celou dobu zásahu na hlavì helmy a neopomenout nasadit helmu i pacientce. Hodnotila se
také komunikace s horskou slubou, která ji byla na místì.
Dùleité bylo i vyetøení dívky, vylouèení úrazu a stanovení diagnózy trauma z visu (ortostatický ok). Velký dùraz se kladl na polohování pacientky, které je dùleité pro dalí osud postieného
èlovìka. V ádném pøípadì nelze pøi takovém úrazu èlovìka ihned
poloit, protoe bychom ho odsoudili k smrti.
Denní úkol è. 2  Modlitbièka
ZZS volá vystraený mu. Vidìl mladou enu havarovat na kole, leí na zemi, kolem ní sedí dva mui a nìco si drmolí. Jsou nìjací divní.
Na této etapì záchranáøi nali mladou enu po pádu z kola s nohama zapnutýma v klipsech. Kolem ní sedí dva mui, kteøí s ní jeli a neustále nìco drmolí. Celá situace vypadá hodnì podivnì.
Mui enì neposkytují první pomoc. ena má sedøený oblièej, bolí ji levé zápìstí a bøicho, s výraznou odezvou v levém podebøí.
Celá partièka je u Svìdkù Jehovových. Odmítají nechat enu
oetøit, stále dokola se ptají, jestli náhodou nedostane transfúzi.
Cílem úlohy bylo zjistit hlavní obtíe, etrnì vyndat enu z klipsù
a opatrnì sundat helmu. Pak následovala fixace krèní páteøe, fixace LHK a uloení pacientky do vakuové matrace. Posádka mìla
zaléèit poèínající hemoragický ok, urèit smìøování pomocí LZZS
na traumacentrum. Dùleitou souèástí úlohy bylo uklidnìní eny
a jejich kamarádù, vèetnì vysvìtlení dalího postupu.
Nìkterým týmùm èinily obtíe technické stránky zásahu, napøíklad etrné sundání klipsù, otoèení pacientky a podobnì.
Nicménì nejvìtí problém zde byla komunikace. Mnozí ze
studentù byli velmi udiveni neustálými dotazy a mìli sklon odpovídat velmi povrchnì nebo vyhýbavì. Cílem této etapy bylo kroURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2009

I N F O R M A È N Í

S E R V I S

mì jiného právì i pochopení faktu, e pøestoe èlovìk má náboenské smýlení, s kterým mi nemusíme vnitønì souhlasit, neznamená to, e se jedná o osobu se sníenou inteligencí. V tomto konkrétním pøípadì se jednalo o vysokokolsky vzdìlané lidi, kteøí se
domáhali adekvátních informací, na které mìli nárok.
Denní úkol è. 3  Nìco se dìje
Na tomto úkolu nemuseli soutìící øeit konkrétní problém, ale
spíe dokázat své vìdomosti a manuální dovednosti. Na záchranáøe zde èekal znalostní test a dále poslechy dýchacích fenoménù,
kde mìli rozpoznat èisté, sklípkové dýchání, dále bronchiální astma, bronchitidu a plicní edém. Dalí soutìící mìli za úkol pøipravit infúzi pro aplikaci a naøedit léky. Zde se hodnotila nejen
rychlost, ale také dodrení sterility. Jako poslední úkol bylo zavedení laryngeální masky, kde se hodnotila zruènost pøi zavádìní.
Denní úkol è. 4  Ledòáèek
Proboøení do ledu  mladý chlapec po pádu do vodní nádre,
zatím pøi vìdomí, hasièi ani horská sluba nejsou k dispozici.
Na místì zásahu byl pøítomná matka, která volala ZZS. Pro
posádku to znamenalo nejen postarat se o chlapce, ale i peèovat
o matku. Bylo tøeba øádnì odebrat anamnézu, údaje se daly získat
od matky. Dùleitá byla péèe o podchlazeného chlapce, tedy svleèení mokrého odìvu, zabalení do folie, Hiblerovo balení a ohøáté
roztoky. Hodnotila se také rychlost zahájení KPR a dále pak kvalita provádìné resuscitace. Dalím hodnotícím kritériem bylo smìøování pacienta a komunikace se zdravotnickým operaèním støediskem.
Poslední bod se ukázal jako nejvìtí kámen úrazu, protoe toto téma
se ve kole nepøednáí, tudí ji studenti dìlali spíe intuitivnì.
U resuscitace se u nìkterých posádek objevily klasické nedostatky, jako rychlá frekvence, nedostateèná nebo naopak pøíliná
hloubka stlaèení a nedostateèné uvolòování hrudníku.
Denní úkol è. 5  Padavka
ZZS volána k mladému mui, který spadl cca ze 2m na nohy
a moná na záda. Je lehce zmatený, duný, nemùe popadnout dech.
V této etapì lo nejen o øádné vyetøení a oetøení pacienta po
pádu z výe. Dùleitou souèástí úkolu byla komunikace s pacientem, vysvìtlení situace, postupu oetøení a empatický pøístup.
Soutìící si také mìli vimnout pacientovi hyperventilace a vèasným zásahem zabránit upadnutí do bezvìdomí a køeèím, co komplikovalo zásah.
Denní úkol è. 6  Nespecifikováno
Padesátiletá ena, 3 hodiny nevolnost.
Pøi pøíchodu na místo nala posádka enu za dveømi od koupelny, které ly otevøít asi na tøicet centimetrù. Asi po minutovém

rozhovoru ena upadla do bezvìdomí s terminálními dechy. Úkolem posádky bylo dostat se do koupelny a enu vytáhnout tak, aby
mohli zahájit KPR. Poté následoval pøesun do vedlejí chodbièky,
kde leel simulaèní model Simman, na nìm probíhala resuscitace. Výhodou tohoto modelu je, e podle pøipraveného zadání
úlohy reaguje tak, jak skuteèný pacient. Hodnotila se rychlost zahájení KPR a její kvalita. První ètyøi minuty bìela na monitoru
komorová fibrilace, pak následovala asystolie a po dobré masái
se objevila opìt komorová fibrilace reagující na defibrilaci. Po úspìné KPR bìel na monitoru sinusový rytmus s elevací ST.
Výhodou tohoto modelu je monost detailního záznamu èinností, vèetnì hodnot na monitoru a dále monost nahrání celého øeení
situace. Proto bylo moné vyuít tyto záznamy pro výukové úèely.
Cílem této úlohy bylo zvládnout KPR ve stísnìných prostorách,
hlavnì ji vèas zahájit a kvalitnì provádìt. Díky nekompromisnímu
hodnocení poèítaèem byla odstranìna monost ovlivnìní situace
rozhodèími. Asi polovina posádek enu nezresuscitovala.
Veèer probìhla rozprava soutìících s rozhodèími, pøi ní byly
pøedstaveny jednotlivé úlohy a jejich øeení, zhodnocení plnìní
tìchto úkolù a základní chyby a nedostatky. Po vyhláení výsledkù následoval spoleèenský veèer, který je vdy zdrojem rùzných
kuloárních debat mezi rozhodèími, soutìícími a pedagogy. Vyuèující jednotlivých kol tuto akci hodnotí vdy jako zdroj informací a pouèení, co jim umoòuje zamìøit se ve výuce na
konkrétní problémy a pøibliovat teorii a praxi.
V podstatì není tak dùleité, kdo vyhrál èi prohrál. Lze øíct, e
vyhráli vichni, protoe kadý ze soutìících si odnesl s sebou nìjakou novou zkuenost, znalost nebo dovednost. Tato akce je
v podstatì kola hrou, jejím cílem je pøipravit budoucí záchranáøe na moná úskalí a pasti, které na nì mohou èekat, a nabídnout
jim monost vyzkouet si naneèisto postupy a výkony, které se nauèili ve kole a s nimi se pøi praxích dosud nemuseli setkat, avak
vední realita práce ve výjezdové sloce od nich bude jejich znalost a rutinní provedení vyadovat. Studenti si zde také utváøí vzory chování, pøístupu, profesionálního vystupování a postupù lege
artis jetì v dobì, kdy se nesetkali s realitou vedního dne, mnohdy tak rozdílnou od teorie kolních lavic. V neposlední øadì ze
vech tìchto akcí nejvíce získají ti, k nim smìøuje vekeré nae
snaení, a to jsou vichni nai dnení i budoucí pacienti.
PhDr. Jarmila Paukertová
Vzdìlávací centrum ZZS HMP ÚSZS
Korunní 98
101 00 Praha 10
e-mail: jarmila.paukertova@zzshmp.cz
Pøíspìvek doel do redakce 10. prosince 2009
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Dunajská univerzita v Kremsu (Rakousko)
 univerzita pro dalí vdìlávání pøi zamìstnání
Jan Mach
Motto: Nae univerzita je dùkazem, jak blízko má zachranáø do kriminálu.
Tìmito slovy mne uvítal Mgr. PhDr. Christoph Redelsteiner
na pùdì Dunajské univerzity v Kremsu. Svá slova opíral o tìsné sousedství s nìjvìtí rakouskou vìznicí.
Dùvodem mé návtìvy byl ji pátý bìh univerzitního studia
Management zdravotnických záchranných slueb. Studium
tohoto oboru si zvolilo 21 úèastníkù z Rakouska, Nìmecka
a výcarska. Tøí a pìtisemestrální kurz studují pøi zamìstnání
lékaøi a záchranáøi na støedních a vyích pozicích. Kurz
umoòuje navázat studiem MBA (Master of Business Administration).
Dunajská univerzita je významným vzdìlávacím ústavem
pro studium pøi zamìstnání. Zaloena byla v roce 1994 a dodnes je jedinou univerzitou v Evropì specializující se pouze na
kontinuální univerzitní vzdìlávání. Doposud univerzitu absolvovalo pøes 8000 studentù, kteøí získali v nabízených studijních
programech mezinárodnì uznávané akademické tituly Master
of Business Administration (MBA), Master of Science (MSc),
Master of Arts (MA) a Master of Laws (LL.M.). Spektrum nabízených oborù je iroké: exekutiva MBA, evropské právo, ITconsulting, solární architektura, biotechnologie, ji zmiòovaný
management ZZS, management zdravotnictví, psychoterapie èi
zubní lékaøství. Významného postavení dosáhla univerzita
v mezioborových disciplínách a v napojení na výzkum a vývoj.
Spolupracuje s více ne padesáti univerzitami ze ètyø kontinentù. Jde o unikátní model státní univerzity s privátním øízením
a financováním. Dvì tøetiny provozních nákladù si kola hradí
ze svých prostøedkù.
Vlastní kampus univerity je umístìn do bývalé továrny na tabák. Jeho souèástí je tak i tovární komín a eleznièní zastávka.
Modernizace a pøestavba areálu pøila na 56,4 milionù EUR.
Univerzita zamìstnává pøiblinì 500 pracovníkù. Rozpoèet na
rok 2008 byl 38,1 milionù EUR; spolková zemì Dolní Rakousy
pøispìla na chod univerzity 24 % z rozpoètu. Prùmìrný vìk studenta je 40 let; témìø polovina studentù univerzity jsou eny.
Obor Management zdravotnických záchranných slueb vznikl v roce 2003. Studiem v délce tøí semestrù získá absolvent akademickou kvalifikaci Managera zdravotnického
zaøízení. Absolvent pìtisemestrálního studia získá s kvalifikací
titul MSc a mùe pokraèovat ve studiu MBA (jeden semestr).
Tøi semestry studia stojí 7 500 EUR, za pìt semestrù zaplatí
student 10 900 EUR. V této cenì nejsou zahrnuty náklady na
ubytování a stravu. V souèasném kurzu si 40 % studentù studium hradí výhradnì z vlastních prostøedkù.
Pìtisemestrální studium je rozvreno do 10 týdnù, výuka
probíhá od pondìlí do nedìle. Náplní pátého semestru je pouze
sepsání závìreèné práce a s ní spojené konzultace. Podmínkou
pro pøijetí ke studiu je buïto ukonèené vysokokolské vzdìlání nebo práce na vedoucí pozici ZZS po dobu minimálnì tøí let
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pro tøísemestrové studium a práce na vedoucí pozici ZZS po
dobu minimálnì dvou let a zárovìò absolvování akademického
studia v oboru øízení zdravotnického zaøízení pro pìtisemestrové studium.
Studium probíhá v nìmèinì, ale pokud by alespoò polovina úèastníkù kurzu poadovala angliètinu a druhá polovina to
akceptovala, vyuèování bude v angliètinì. Náplní studia není pøímo zdravovìda, ale iroké spektrum vìdomostí a dovedností potøebných k vedení ZZS. Velmi zajímavé jsou pøedmìty, v kterých
se studenti nauèí zapojit organizaci, na jejím chodu se podílejí,
do systému záchranných sloek. Uèastníci ve skupinách obdrí
zadávací podmínky pro organizaci, která se chce zapojit do záchranného systému. Bìhem studia zpracují podklady a absolvují
mezi sebou výbìrové øízení na provozovatele ZZS.
Pøehled jednotlivých poloek v osnovách studia
Management zdravotnických záchranných slueb:
 Úvod do hospodaøení
organizace.
 Základy úèetnictví.
 Bilanèní analýza.
 Kontrolling.
 Financování a investice.
 Mikro a Makroekonomie.
 Základy managementu.
 Management lidských
zdrojù.
 Projektový a procesní
management.
 Øízení kvality.
 Strategický management.
 Marketing.
 Komunikace a kooperace.
 Moderování a prezentace.
 Rétorika.

 Komunikaèní dovednosti.
 Øízení konfliktù.
 Vedení, motivace,
organizace.
 Práce s médii.
 Øízení skupinových
procesù.
 Vìdecká práce
a statistika.
 Statistika.
 Základy vedení ZZS.
 Organizace dispeèinku.
 Øízení zásahu na místì.
 Supervize na místì zásahu.
 Systémová analýza.
 Otázky øízení nemocnice
obecnì a ve speciálních
pøípadech.

Ze seznamu pøedmìtù je jasné, e jsou studenti pøipravováni
na øízení ZZS nebo zdravotnického zaøízení a jeho zaèlenìní do
systému.
Dalí informace o Dunajské univerzitì v Kremsu naleznete
na webových stránkách koly: http://www.donau-uni.ac.at/
de/studium/rettungsdienst/index.php
Ing. Jan Mach. CSc.
vydavatel èasopisu Urgentní medicína
Braniovská 31
370 05 Èeské Budìjovice
e-mail: mach@mediprax.cz
Pøíspìvek doel do redakce 16. ledna 2009
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XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny,
Ostrava 6.  7. øíjna 2009
Jana eblová
Dostálovy dny se po letech existence v Hradci nad
Moravicí vrátily (by trochu nedobrovolnì) na místo svých
zaèátkù do Ostravy. I kdy to pro organizátory v èele
s MUDr. Ticháèkem byla v závìru pøíprav jistì infarktová
situace, pøestìhování akci zcela jednoznaènì prospìlo a ve
nakonec dopadlo výbornì.
Letos prvnì byl význam konference jetì zdùraznìn tím,
e poøadatelem byla ve spolupráci s Územním støediskem
záchranné sluby Moravskoslezského kraje i Spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP. Je to jediný
národní kongres poøádaný v této spolupráci, u ostatních akcí výbor udìluje po splnìní podmínek pouze odbornou
garanci.
Odborný program byl rozdìlen do esti blokù ve dvou
dnech. Úvodní blok pøednáek zvaných hostù patøil nejen
paní docentce Drábkové a jejímu celoivotnímu stále
inovovanému seriálu novinek v urgentní medicínì, ale
i profesorovi Rajko Doleèkovi, který nám s neuvìøitelnou
vitalitou a strhujícím zpùsobem pøednesl pøíspìvek o odezvì laboratorních marekrù v akutní fázi po závaném úrazu.
Blok o hyperbarické medicínì a otravách oxidem uhlelnatým obsahoval celkem est pøednáek, z nich kazuistika fatální pìtinásobné otravy zpùsobené koincidencí více
faktorù od technických závad a po lidské omyly byla pøesunuta na druhý den. Z pøíspìvkù i diskuzí tohoto bloku
vyplynulo, e stanovení diagnózy otravy oxidem uhelnatým je s nejvìtí pravdìpodobností podhodnocováno a e
by na vstupech do nemocnic (a ji interních nebo urgentních pøíjmech) mìla být dostupná cooximetrie, která by se
vyuívala jako screening. Otázka vybavení vozù ZZS je
závislá na vyhodnocení cost/benefit analýzy a zatím nemáme ani pøedstavu o frekvenci moných náhodných
záchytù. Pøekvapivá byla infromace, e i pøi rozvaze o otravì je podindikována kyslíková terapie, která je nezpochybnitelným, navíc dostupným a levným terapeutickým
opatøením.
Blok doporuèených postupù obsahoval jen tøi pøíspìvky
 pøedstavení ji schválených èi inovovaných doporuèení.
Mezioborový doporuèený postup o otravách oxidem uhlenatým pøednesl pøedseda Spoleènosti pro hyperabrickou
a leteckou medicínu MUDr. Hájek, novou aktualizaci DP
o identifikaci kandidátù trombolytické léèby u aCMP
MUDr. eblová a navrhovaný postup organizace pøíjmu pacientù na vstupu do nemocnice pøi mimoøádných událostech
MUDr. Urbánek. Vechny texty byly ji v minulých èíslech
tohoto èasopisu publikovány a jsou dostupné i na stránkách
odborné spoleènosti.
I pøes deset pøednáek v bloku o kardiopulmonální resuscitaci si udrel odpolední program spád a posluchaèe.
Pøednáející dodrovali èasový limit a pøíspìvky byly vìtinou velmi kvalitní, sahaly od experimentálních prací
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(MUDr. Truhláø se studií o vlivu terlipressinu na obìhové
parametry v experimentu na zvíøecím modelu) pøes sbìr dat
o zástavách a prezentace výsledkù, analýzu faktorù, ovlivòujících efektivitu a pøeití obìtí. Zajímavý byl pøíspìvek
MUDr. Knora s analýzou souborù resuscitovaných pacientù
s gaspingem a bez nìj (viz toto èíslo UM), pøetrvávání
agonálních dechù se jeví být prediktorem nadìje na dobrý
outcome. V této sekci se obsáhle diskutovalo, i diskuze byly (v drtivé vìtinì) velmi kvalifikované, nekonfliktní a se
snahou dobrat se odborných výstupù. Jediným kontroverzním pøíspìvkem byla pøednáka se zavádìjícím názvem
Pøímá srdeèní masá v PNP. Ano? Ne? MUDr. Brázdila
z Olomouce. První kazuistika o provedené pøímé srdeèní
masái v pøípadì tìkého traumatu nemìla ádné edukaèní
poselství, druhá kazuistika byla zajímavá, ale vùbec se nedrela tématu v názvu.
V prvním bloku druhého dne vìnovaného terapeutické
hypotermii zaznìly prvnì na èeské pùdì komplexnì zpracované výsledky studie PRE-COOL. Byly prezentovány nejen
z hlediska dosaení primárních a sekundárních cílù studie
(proveditelnost, bezpeènost, efektivita provádìní hypotermie v PNP, sledování výskytu komplikací, mortality,
následné závané morbidity a výsledného neurologického
outcome), ale odborná veøejnost byla seznámena i s výsledky multivariantní analýzy. MUDr. kulec byl navíc schopen
vypíchnout nejzajímavìjí výsledky a dát je do souvislostí.
MUDr. Truhláø shrnul nejdùleitìjí prvky léèby syndromu
po srdeèní zástavì, MUDr. Schmidt prezentoval spíe praktické zkuenosti s pouitím transnasálního selektivního
ochlazování metodou RhinoChill (souhrnné výsledky této
multicentrické studie jetì zatím nebyly publikovány).
Léèba hypotermie v nemocnièních podmínkách byla tématem prezentace ostravských autorù (MUDr. Danìk), terapeutická hypotermie na urgentním pøíjmu tématem autorù
z Plznì (MUDr. Svoboda).
Potìující bylo, e blok Varia mìl letos dobrou úroveò.
Zahajovala ho paní docentka Drábková s pøíspìvkem o VIP
syndromu v urgentní péèi (s tímto problémem se budeme
asi bohuel setkávat stále èastìji), zaznìly zde pøednáky
slovenských kolegù, ale na rozdíl od nìkterých z minulých
let ji byly podloené sbìrem dat, zajímavá byla i pøednáka o zajitìní dostateèné ventilace pøi delím transportu pacienta v biovaku a o moném technickém øeení.
V prùbìhu konference se odehrála i nìkterá pracovní jednání. Probìhla schùzka soudních znalcù a schùze sekce medicíny katastrof. Nejvýznamnìjím setkáním  a dle dojmù
a nadìjí úèastníkù z obou stran snad i poèátkem vzájemné
uí spolupráce  byla spoleèná schùze výboru odborné
spoleènosti UM a MK a Asociace ZZS za spoleèného pøedsedání MUDr. eblové (výbor) a MUDr. Slabého
(AZZSÈR).
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Dostálovy dny mají stále jetì stoupající odbornou úroveò,
a to v posledních letech zejména díky odborníkùm naeho
oboru, co je velmi významné. Úroveò diskuzí se kvalitativnì velmi posunula a debaty zaèínají být vìcné a kvalifikované. Dochází k posunu  zejména pøi vzpomínce na
zaèátky v první polovinì 90. let  od edukaèních literárních
pøehledù a kazuistik k prezentaci výsledkù vlastních studií,
za nimi je obrovský kus práce týmù autorù. Je to sice mnohem rizikovìjí a autoøi se vystavují moné kritice, ale
vlastní výzkum znamená skuteènou dospìlost oboru a cestu
vpøed. A v neposlední øadì dochází k postupnému generaènímu doplòování pøednáejících, nìkteøí z kolegù, kteøí zde
pøed lety zaèínali, jsou dnes oporou odborného programu,

S E R V I S

na druhé stanì se i letos objevili noví pøednáející, a co je
dùleité, e i jejich pøíspìvky splòovaly kritérium kvality.
Jsem pøesvìdèena, e i do budoucna je jetì moné dalí
zvýení odborné úrovnì  napøíklad vèasným pozváním odborníkù ostatních pøíbuzných oborù a spoleèností a zajitìním zahranièních hostù.
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje
Vanèurova 1544, 272 01 Kladno
e-mail: jana.seblova@uszssk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 16. øíjna 2009

Zpráva o kongresu FEUER und FLAMME konaném
ve dnech 4.  5. prosince 2009 v rakouském Linci
Jan Mach
Kongres Rakouské spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof se koná kadé dva roky a je vyvrcholením
èinnosti uvedené spoleènosti. Na závìr kongresu vdy pøedává stávající prezident spoleènosti pomyslné ezlo svému
nástupci. Tentokrát je pøedával MUDr. Herbert Haller
(Úrazová nemocnice Linec) profesorovi MUDr. Gerhardu
Prausemu (Lékaøská univerzita Graz).
Mezi tématy zvolenými pro tuto akci dominovala problematika popálenin, vzdìlávání lékaøù a pìtapadesátileté
výroèí rakouské urgentní medicíny  v roce 1954 uvedl
chirurg MUDr. Wechselberger do provozu první sanitní vozidlo s lékaøem, v Linci vyjelo první sanitní vozidlo s lékaøem do pravidelné sluby v roce 1974. K trvalému nasazení vrtulníku s lékaøem dolo v Salzburgu v roce 1983.
Rakouská spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof byla zaloena 3. 12. 1983. Tématy prvního kongresu, konaného v roce 1984 byly letecká záchranná sluba
(LZS), pøíjem v nemocnici a vzdìlávání lékaøù.
Na letoním 13. kongresu diskutovali úèastníci i o pomìrnì kontroverzních tématech, napøíklad o dostateèném
nebo nedostateèném poètu lékaøù v záchranné slubì,
o systému vzdìlávání a pøípravy k samostatnému pùsobení
lékaøe, o poètu a potøebnosti zásahù LZS vèetnì financování jejího provozu. Obecnì je mono øíci, e se pøednemocnièní péèe v Rakousku a v Èeské republice potýká se
obdobnými problémy a vývoj oboru je velmi podobný.
Zajímavý byl spoleèenský veèer, který odbornou akci doprovázel. Konal se toti ve vstupních prostorách úrazové nemocnice v Linci, co bylo velmi stylové. Finanèní výtìek ze
spoleèenského veèera putoval do pokladny nemocnice.
Za zmínku stojí témata nìkolika pøednáek, napøíklad
o problematice zásahu na dálnici obehnané zvukovou zdí,
o evakuaci intenzivního oddìlení v pøípadì poáru, o zajitìní pøednemocnièní péèe v pøípadì selhání infrastruktury
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èi o cestách a omylech v intenzivní medicínì v posledních
padesáti pìti letech. Z pøednáky vídeòského autora MUDr.
Joachima Hubera o problematice mimoøádných událostí
a násilí na palubách letadel uvádím nìkolik zajímavých èísel: v kadém okamiku je na palubách letadel na celém
svìtì asi jeden milion osob. Akutní zdravotní problémy na
palubì má kadý den asi 350 osob. V roce 2007 se vyskytlo
jenom na evropských linkách okolo 6000 pøípadù.
Zajímavé je, e u pøiblinì poloviny letù je na palubì lékaø
nebo záchranáø. I jako pasaér je dle mezinárodních pøedpisù povinnen pomoci. MUDr. Huber uvedl i procentuální
zastoupení diagnóz: 35 % onemocnìní srdce a obìhu, 15 %
dýchací obtíe, 15 % nemoci aludku a trávicího ústrojí,
10 % psychické problémy a strach z létání, 10% neurologické nemoci. Rakouské aerolinie proto ji v roce 2004 zahájili projekt DOC ON BOARD. Lékaø prokolený
v tomto projektu je oznaèen pøi letu (jako cestující)
identifikaèní kartou a tím je k dispozici posádce.
Za velmi zajímavou povauji pøednáku Gerharda
Lukesche, novináøe z Lince, na téma Lékaø záchranné
sluby v ohnisku médií  mezi veøejným zájmem a lékaøskou mlèenlivostí. Autor dochází k závìru, e je vhodné
prokolovat lékaøe v komunikaci s médii.
Kongresu se úèastnilo 600 odborníkù. Více informací
naleznete na webových stránkách kongresu: www.notarztkongress.at.
Ing. Jan Mach. CSc.
vydavatel èasopisu Urgentní medicína
Braniovská 31
370 05 Èeské Budìjovice
e-mail: mach@mediprax.cz
Pøíspìvek doel do redakce 23. ledna 2009
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Informace z výboru odborné spoleènosti
UM MK ÈLS JEP

V roce 2009 probìhlo sedm schùzí výboru Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP, podrobné zápisy jsou k dispozici èlenùm i odborné veøejnosti na webu
www.urgmed.cz. Dubnová schùze se konala v Olomouci a byla spojená se supervizí nácviku mimoøádné události VLAK
2009, øíjnová schùze byla spoleènì s Asociací ZZS ÈR
v Ostravì v rámci Dostálových dnù.
Výbor se v uplynulém roce zabýval kromì své bìné èinnosti pøedevím vzdìláváním  a to jak postgraduálním, tak
pregraduálním, a dále tvrobou doporuèených postupù (pøípadnì revizí stávajících).
Vzdìlávání povaujeme pro budoucnost oboru za naprosto klíèové. Stanovisko k zaøazení oboru  tedy nesouhlas
s nástavbovou verzí a hlavní dùvody, které zdùvodòují tento
postoj  bylo publikováno v prvním èísle èasopisu UM/2009.
Ponechání urgentní medicíny mezi základními jsme se od zaèátku jednání snaili uhájit na vech úrovních a po jednání
s tehdejím ministrem a podrobný popis tìchto aktivit je
v UM 4/2008.
V letoním roce jsme se soustøedili na tøi oblasti:
 Na revizi a pøipomínkování vzdìlávacího programu tak, aby
odpovídal poadavkùm nástavbové atestace. Obsah programu je schválen, v souèasné dobì se øeí poslední technické
detaily a poté by mìl být publikován ve Vìstníku MZ.
 Na otázku pregraduální výuky na lékaøských fakultách,
nebo to povaujeme do budoucna za cestu k plnoprávnosti oboru. Probìhlo nìkolik víkendových kurzù pro
studenty lékaøských fakult (nìkolik kurzù v Brnì, studentský maratón v Biskupicích, workshop pro mediky
v rámci olomoucké konference), dalí jsou plánovány na
rok 2010 do Hradce Králové, do Plznì a do Prahy.
Pravidelná výuka je v programu LF v Olomouci formou
povinnì volitelného kurzu a i pøedstavitelé fakulty zjistili, e studenti mají o urgentní medicínu velký zájem;
 Na spolupráci s ostatními subjekty. Na pùdì Èeské lékaøské komory probìhly na jaøe a na podzim dva sobotní celodenní kurzy s názvem Urgentní medicína  obor pro
tøetí tisíciletí, byly ze strany úèastníkù hodnoceny výbornì (dùkazem je u sám poadavek na opakování kurzu
na podzim a také v roce 2010). Ze strany ÈLK jsme byli
osloveni s prosbou zapojit se do tvorby e-learningových
kurzù a první z nich (Akutní ischemické cévní mozkové
pøíhody a management prvního kontaktu, autorka eblová) byl pøipraven ji k datu zahájení této formy postgra-
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duálního vzdìlávání, dalí pomìrnì obsáhlý edièní plán je
pøipraven na rok 2010.
Dostali jsme nabídku zastupovat obor na Dnech intenzivní
medicíny v kvìtnu v Hradci Králové, urgentní medicína mìla
vyhrazený celý jeden blok se ètyømi zvanými pøednákami
(Knor, kulec, eblová, Franìk).
V listopadu se na pùdì ÈLK a z jejího popudu uskuteènila schùze zástupcù odborných spoleèností a dìkanù lékaøských fakult a pøedstavitelé komory seznámili úèastníky se
svojí pøedstavou nové organizace postgraduálního vzdìlávání. Tato schùzka byla informativní a jistì budou následovat
dalí jednání, zástupci odborných spoleèností mají v zásadì
shodný základní poadavek, a tím je definování obsahu
vzdìlávacích programù a nárokù na rezidenty.
Doporuèené postupy, které byly v roce 2009 editované:
 Nedokladná resuscitace (29. 6. 2009)
 Pøednemocnièní péèe o pacienty s akutním mozkovým infarktem, indikovanými k trombolytické léèbì (29. 6. 2009)
 Tøídící a identifikaèní karta pro lékaøské tøídìní pøi hromadném postiení zdraví na území ÈR (29. 6. 2009)
 Oetøení pacienta se závaným úrazem v PNP (15. záøí
2009)
 Organizace pøíjmu pacientù na vstupu do nemocnice pøi
mimoøádných událostech.
ÈSUMMK se pøipojila nebo pøímo spolupracovala také na
mezioborových doporuèeních:
 Konsensuální stanovisko k pouití terapeutické hypotermie (v pracovní skupinì byli eblová, kulec a Truhláø
a pøílohou je sanmostatný návrh protokolu pro hypotermii
v PNP)
 Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péèe
 Diagnostický a léèebný standard otravy oxidem uhlenatým.
Dalí témata jsou ve fázi veøejné diskuze (Indikace nasazení letecké záchranné sluby) a chceme se vìnovat
i dalím organizaèním a odborným aspektùm a tím v diskuzi s èleny postupnì dosahovat shody o dobré praxi.
Plánujeme také vytvoøení obecné metodiky pro tvorbu
standardù a dohodli jsme, e editoøi kadé dva roky zrevidují svùj text a pokud dojde k posunu v praxi, zohlední to
inovací a vydáním opravené verze.
V roce 2009 jsme vydali celkem ètyøi stanoviska  ji zmínìné vyjádøení k zaøazení oboru, dále pøehled moností práce

45

I N F O R M A È N Í
lékaøù v ZZS (jaké obory speciaizované zpùsobilosti a za jakých podmínek bez ní), stanovisko k plánovaným porodùm
v domácnosti, nebo jsme cítili povinnost veøejnì upozornit na
rizika jak pro matku a dítì, ale i rizika pro lékaøe, který bude
v kritické situaci pøivolán, a koneènì stanovisko k atestacím
z oboru mezi lety 1998 a 2004. V pøíloze je i odpovìï ministrynì Juráskové na ná dopis, a paní ministrynì se v postoji shoduje s výborem, e takto dosaená kvalifikace je platná.
ÈSUMMK je dlouhletým aktivním èlenem EuSEM
(Evrospké spoleènosti urgentní medicíny), letoního zasedání
této organizace se v rámci kongresu ve Valencii zúèastnila
eblová. V roce 2009 jsme vyjasnili nae vztahy v IFEM
(International Federation for Emergency Medicne), která sdruuje pouze kolektivní èleny z celého svìta a neumoòuje individuální èlenství. Vzhledem k tomu, e konference i ostatní
aktivity této organizace bývají pravidelnì ve velmi vzdálených destinacích a pro nae zástupce je velmi obtíné se podílet na èinnosti, domluvili jsme se s prezidentem IFEM na
statutu pøidrueného èlenství.
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V letoním roce jsme se domluvili na uí spolupráci
s Associací ZZS ÈR. Jednak jsme ji v prùbìhu roku konzultovali stanoviska k pøipomínkování zákonù a vyhláek tak,
abychom vùèi orgánùm státní správy a MZ ÈR vystupovali za
obor jednotnì, jednak jsme se na spoleèné øíjnové schùzi obou
organizací domluvili na rozdìlení hlavních kompetencí. Na
schùzích kadé z organizací vdy bývá zástupce té druhé jako
host. Shodli jsme se, e výbor se soustøedí spíe na otázky odbornosti a vzdìlávání, zatímco Asociace na organizaèní, právní a ekonomické aspekty èinnosti, pøièem nelze jedno od
druhého striktnì oddìlit. V kadém pøípadì doufáme, e spoleèný postup bude ku prospìchu a rozvoji urgentní medicíny.
Za výbor ÈLS JEP  Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
pøedsedkynì výboru
Pøíspìvek doel do redakce 24. ledna 2010
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