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Vinit ze všeho Evropu a  Brusel 
se stalo v posledních letech vel-
mi módní, jako by si tím kdekdo 
dokazoval svoji nezávislost. Do-
voluji si tvrdit, že v  urgentní 
medicíně Evropu potřebujeme, 
a  dokonce – Evropa potřebuje 
i nás! 

Mezi vysázením tohoto čísla ča-
sopisu a  finálními korekturami 
jsem byla na 7. Středomořském 
kongresu urgentní medicíny, 
který se konal ve francouzském 
Marseille. Zúčastnilo se ho přes 

1600 odborníků ze 70 států a drtivá většina (kolem 80 %) byla 
z evropských zemí. Středomořské kongresy byly až dosud pořá-
dány ve spolupráci s jednou z amerických společností urgentní 
medicíny – AAEM (American Acadedemy of Emergency Medici-
ne) a  konaly se každé dva roky, mezi nimi se konaly kongresy 
samostatně pořádané evropskou společností (EuSEM). V  letoš-
ním roce se prvně začalo debatovat, zda by se forma spolupráce 
s  americkými kolegy neměla změnit – tak, jak byla nastavena 
dosud, začíná být svazující. Tendence k větší samostatnosti a ne-
závislosti na Spojených státech je výsledkem vývoje oboru na 
evropské scéně i  zapojením zástupců téměř všech zemí, ať již 
jsou či nejsou členy EU.

V současné době již pouze šest států nemá urgentní medicínu 
jako lékařskou specializaci – mezi nimi jsou i Německo, Dánsko či 
Rakousko, tedy země, které v politické a ekonomické oblasti jsou 
v Evropě významnými hráči. Mapa oboru je tedy v mnohém jiná, 
než ta geopolitická. Přestáváme v evropském kontextu prosazo-
vat každý svá řešení, daleko více si navzájem nasloucháme a vy-
měňujeme zkušenosti. A nehraje se tu na „velké“ a „malé“ země, 
nebo alespoň ne tak viditelně jako v  politice. Vývoj na starém 
kontinentě je v  posledních letech poměrně dynamický, takže 
odborné diskuze se přesouvají spíš na naše pole než na debaty 
s  americkými lékaři. Pokud jsou bloky děleny mezi evropské 
a americké autory půl na půl, díky dost zásadní odlišnosti systé-
mu i celé filosofie se nezřídka pod stejným názvem přednášky 
porovnávají jablka s hruškami. Evropské debaty jsou v mnohých 
aspektech mnohem zajímavější.

Nejezdím na evropské akce obdivovat, jak co kde mají (i když se 
dá vždy najít mnoho inspirativního), ale daleko spíše si popoví-
dat o každodenní realitě. Díky tomu nemám pocit, že za evrop-
skými ploty je tráva nějak výrazně zelenější. Zjišťuji, že všude 
procházejí podobným vývojem a  že i  země s  etablovanou ur-
gentní medicínou – včetně Velké Británie – řeší nejrůznější pro-
blémy. To, co nás čas od času frustruje (nevstřícní úředníci či po-
litici, nechápaví kolegové jiných odborností, nevděčná veřejnost, 
nekvalifikovaně píšící novináři a další rány osudu), zažívají i v ji-
ných zemích. 

Na letošním kongresu byla konečně po letech česká účast poně-
kud viditelnější. Přijelo asi deset kolegů, Česká republika měla 
mezi zvanými řečníky tři přednášky, další autoři měli posterové 
prezentace a tým z Rallye Rejvíz uspořádal ukázku soutěže v kli-
nických scénářích, neboť jedním z témat kongresu bylo simulač-
ní učení. V EuSEM nám patří vedení sekce přednemocniční ur-
gentní medicíny, kromě toho máme dva zástupce v  UEMS. 
Z obou organizací jsme měli vždy i výraznou podporu v jednání 
s  ministerstvem a  dalšími institucemi. Byť třeba i  neměla oka-
mžitý efekt, potěšila. Na druhé straně jako země se specializací 
již od roku 1998 jsme měli význam jako podpora pro země, kde 
žádali o uznání oboru později. Pokusme se alespoň někdy odlo-
žit českou skepsi a vidět v našem vlastním snažení i něco pozitiv-
ního!

Slunný podzim a hodně energie vám za redakci přeje

 Jana Šeblová

Úvodní slovo
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korespondenční i  elektronické adresy jednoho z  autorů. 
Kontaktní adresa bude uvedena na konci článku. 

•	 	Struktura	 textu	 u  původních	 vědeckých	 prací:	 úvod,	metody,	
výsledky, diskuze, závěr. Původní práci je nutno opatřit 
abstraktem v  češtině v  rozsahu 100 až 200 slov, anglickým 
překladem abstraktu 3 – 5 klíčovými slovy. Korekturu dodaného 
překladu abstraktu ve výjimečných případech zajistí redakce. 

•	 	Seznam	citované	literatury	se	uvádí	v abecedním	pořadí.	Citace	
se řídí citační normou ČSN ISO 690 a  690-2 (http://citace.com 
nebo příklady zde). 

Příklady citací:
UVÍZL R., KLEMENTA B., NEISER J. et al.: Vliv podání transfuzních 
jednotek erytrocytárních koncentrátů na koncentrace elektrolytů 
a  acidobazickou rovnováhu in vivo. Anesteziologie a  intenzivní 
medicína, 22, 2011, č. 1, s.. 13 – 18. ISSN 1214-2158.
GÖRANSSON KE., ROSEN A. von.: Interrater agreement: 
a comparison between two emergency department triage scales. 
European Journal of Emergency Medicine, 18, 2011, 2, s. 68- 72. ISSN 
0969-9546.
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Koncepce, řízení, organizace

ÚVOD 
Tvůrci Zákona o zdravotnické záchranné službě zakompo-
novali do textu zákona povinnost všech poskytovatelů 
akutní lůžkové péče vytvořit ve svém zařízení „kontaktní 
místo“ (viz níže), které má za úkol zlepšit a standardizovat 
komunikaci mezi zdravotnickým zařízením (ZZ) a zdravot-
nickou záchrannou službou (ZZS) a  touto cestou zajistit 
návaznost a plynulost přednemocniční a časné nemocnič-
ní neodkladné péče. Doposud totiž na mnoha místech, 
u mnoha poskytovatelů akutní lůžkové péče přetrvává na 
vstupu zařízení tzv. „příjmové vakuum“, kdy urgentní stavy 
přivážené často v  kritickém stavu se nedočkají okamžitě 
navazují neodkladné nemocniční péče zajištěné týmem 
nemocničních odborníků v odpovídajícím složení a množ-
ství. Je tomu tak u příjmů jedinců v běžném provozu zdra-
votnického zařízení, ale především při krizových stavech 
a řešení hromadného příjmu raněných a nemocných, kdy 
již samotné přijetí výzvy ze strany poskytovatele akutní 
lůžkové péče bývá problematické (chybějící kompetence). 
Často je také nedostačující okamžitá reakce zařízení (chy-
bějící prostředky a nástroje) a spuštění traumatologického 
plánu zahrnujícího aktivaci veškerých potřebných lé-
kařských i nelékařských profesí.

POVINNOST VYPLýVAJíCí zE záKONA

Zákon 374 ze dne 6. listopadu 2011 
o zdravotnické záchranné službě 
Sbírka zákonů č. 374 / 2011 Částka 131

§ 6 – Součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při 
poskytovaní zdravotnické záchranné služby

(1) K zajištění plynulé návaznosti zdravotních služeb na zdra-
votnickou záchrannou službu je poskytovatel akutní lůžkové 
péče povinen:
a)  zřídit kontaktní místo pro spolupráci s  poskytovatelem 

zdravotnické záchranné služby za účelem zajištění příjmu 
pacienta a  neodkladného pokračování v  poskytování 
zdravotních služeb; zřídí-li poskytovatel akutní lůžkové 
péče urgentní příjem, je kontaktní místo jeho součástí,

b)  zajistit nepřetržité předávání informací o  počtu volných 
akutních lůžek svému kontaktnímu místu,

c)  nepřetržitě spolupracovat prostřednictvím kontaktního 
místa se zdravotnickým operačním střediskem nebo po-
mocným operačním střediskem,

d)  bezodkladně informovat zdravotnické operační středisko 
nebo pomocné operační středisko o provozních závadách 
a jiných skutečnostech, které podstatně omezují poskyto-
vání neodkladné péče,

e)  poskytnout na výzvu poskytovatele zdravotnické záchran-
né služby součinnost při záchranných a  likvidačních pra-
cích při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

CO JE TŘEBA U  POSKYTOVATELE AKUTNí LůžKOVÉ 
PÉČE zAJISTIT?

Z výše uvedeného vyplývá, že by každá nemocnice měla 

KontaKtní místo u posKytovatelů aKutní lůžKové péČe – centrum 
řízení běžného provozu i Krizových stavů

pavel urbáneK, antonín KouKal
FN Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení

Abstrakt 
Ze zákona o zdravotnické záchranné službě vyplývá povinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče zřídit kontaktní místo pro spo-
lupráci se zdravotnickou záchrannou službou. Úkolem kontaktního místa je zlepšit návaznost a plynulost přednemocniční a čas-
né nemocniční neodkladné péče v běžném provozu, ale i při řešení hromadných postižení zdraví.

Klíčová slova: kontaktní místo – poskytovatelé akutní lůžkové péče – zdravotnická záchranná služba – Zákon č. 374/2011 Sb., 
o zdravotnické záchranné službě

Abstract
The hospital health care providers´ contact place – the centre of managment of both crisis states and daily 
operation
According to the Emergency Medical Service Law No. 374/2011 the hospital health care providers are obliged to run a contact 
place for cooperation with EMS. The objective of this contact place is to improve the continuity and fluency of prehospital 
emergency care and early in-hospital emergency care not only during daily operation but also in a case of a crisis state.

Keywords: contact place – hospital health care providers – emergency medical service – Emergency Medical Service Law No. 
374/2011
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disponovat „kontaktním místem“, které by zajistilo 24 ho-
din denně a 365 dní v roce kvalifikované a bezproblémové 
převzetí informace od operačního střediska zdravotnické 
záchranné služby o směrování jednotlivých závažných sta-
vů na vstupy nemocnice, ale také hlášení o  vzniku mi-
mořádné události zdravotnického charakteru a směrování 
velkého počtu pacientů do tohoto ZZ.
Kvalifikované převzetí takové výzvy musí zahrnovat i  její 
správné vyhodnocení, při fonické komunikaci pak nejlépe 
dle nastaveného komunikačního protokolu, případně po-
mocí vyhodnocení strukturované informace (datové věty) 
při datovém přenosu. Na základě správného vyhodnocení 
výzvy musí následovat adekvátní opatření a předem defi-
nované kroky obsluhy kontaktního místa, což vše směřuje 
k odpovídající přípravě nemocnice na příjem jednoho pa-
cienta, ale též na hromadný příjem pacientů.
Optimální příprava nemocnice na příjem jednoho či mno-
ha pacientů vyžaduje shromáždění předem definovaného 
specializovaného příjmového týmu či mnoha týmů (ma-
lých traumatýmů) na konkrétním vstupu či vstupech ne-
mocnice, to vše dle nahlášeného a  vyhodnoceného cha-
rakteru, závažnosti a  rozsahu postižení pacienta či 
pacientů. Dle tohoto vyhodnocení je třeba avizovat též 
potřebu odborných konzilií na vstupech. 
Odpovídající připravenost ZZ, nejen pro hromadný příjem 
pacientů, vyžaduje souběžné avízo pro diagnostický kom-
plement, operační sály a  určené nezdravotnické profese. 
V  případě nahlášeného hromadného postižení zdraví 
a  spuštění Traumatologického plánu nemocnice se avizo-
vání o přechodu na krizový režim zařízení týká takřka každé-
ho zaměstnance a stejné je to i v případě např. evakuace ZZ. 
Jednoznačně adresným a  nejvhodnějším způsobem pře-
dání a  převzetí (potvrzení) informace o  potřebě účasti 
konkrétního pracovníka při příjmu na vstupech nemocni-
ce je použití osobního mobilního telefonu zaměstnance. 
Protože však nepřichází v úvahu, aby pracovník kontaktní-
ho místa postupně obvolával zaměstnance dle nějakého 
telefonního seznamu (neospravedlnitelné zpoždění pře-
dání informace většině pracovníků), je potřeba jej vybavit 
vhodným komunikačním nástrojem, s jehož pomocí může 
hromadně jednorázovým úkonem oslovit všechny předde-
finované kontakty (zdravotnické i  nezdravotnické pracov-
níky), kteří se mají podílet na řešení dané situace. Takovým 
nástrojem může být software (SW) pro řízení zdravotnické-
ho zařízení v  běžném provozu i  za krizových stavů, který 
využívá SMS bránu s preferencemi v odesílání zpráv (pro-
pustnost 1500 SMS/min, garantované doručení do 10 s). 

S pomocí rozhodovacího, krokového schématu tohoto ří-
dícího SW vybírá obsluhující pracovník na základě fonické-
ho hlášení zdravotnického operačního střediska (ZOS) ZZS 
či na základě datové věty odpovídající situaci v rámci běž-
ného provozu ZZ či krizovému stavu. Pod tlačítkem doty-
kového displeje, které vybere, je ukryta předem definova-
ná sestava (sestavy) kontaktů dle konkrétních funkcí (dle 

aktuálního rozpisu služeb klinik/oddělení a  útvarů). Do 
sestav jsou pravidelně doplněny aktuální kontakty na služ-
bu konající pracovníky, případně i  na pracovníky mimo 
pracoviště. Výběrem a stlačením tlačítka dotykového dis-
pleje dojde k hromadnému rozeslání SMS s předem připra-
veným či aktuálně editovaným textem/výzvou podle mo-
mentální situace. Oslovení pracovníci na svém mobilním 
telefonu potvrdí přijetí výzvy a dostaví se na určené stano-
viště či pracoviště. Nedojde-li k potvrzení SMS v krátkém 
časovém intervalu, je výzva se stejným obsahem jako v pů-
vodní SMS pracovníkovi automaticky předána prostřed-
nictvím volání hlasového automatu.

Vzhledem k zákonu je tedy nutné kontaktní místo vytvořit, 
obsadit kvalifikovaným personálem a adekvátně technic-
ky vybavit. Bylo by jistě výhodné toto pracoviště smyslupl-
ně vytížit a využívat pro řízení chodu celého zdravotnické-
ho zařízení v každodenním běžném provozu, ale i za všech 
krizových stavů. 
Optimální variantou obsazení „kontaktního místa“ je ve 
velkých nemocnicích kombinace zdravotnického pracov-
níka komunikujícího se ZZS a  řídícího příjem pacientů 
v běžném provozu i za krizových stavů (Dispečink urgent-
ních příjmů – DUP, jehož součástí je i Dispečink konziliární 
služby – řešení požadavků na veškerá konzilia zdravotnic-
kého zařízení) a  technického pracovníka, který řeší tech-
nické výpadky v  běžném provozu i  celková ohrožení 
v rámci krizových situací nejlépe pomocí stejného softwa-
rového nástroje (Velín technického provozu). U  menších 
zařízení s  nízkou frekvencí příjmů pacientů zvládne jistě 
obě funkce v  rámci jedné používané aplikace jen jeden 
proškolený pracovník. 
Pro výše zmíněné řešení havárií a  technických výpadků 
v běžném provozuje je třeba zpracovat a upravit dle před-
nastavených vzorů Krizové operační postupy (KOP), které 
řeší standardním jasně definovaným způsobem závady, 
drobné havárie a výpadky v běžném každodenním provo-
zu. Tyto situace vůbec nelze podceňovat, protože při ne-
zvládnutí a neadekvátním postupu kompetentního perso-
nálu mohou vyústit v  mimořádnou událost velkého 
rozsahu. Stejným způsobem je zpracováno i řešení všech 
rozsáhlých krizových situací, např. evakuace. 
Krizové operační postupy představují předem odsouhlase-
né scénáře jednotlivých kroků, činností a opatření pro ře-
šení konkrétních havárií, výpadků a krizových situací iden-
tifikovaných v  analýze rizik, a  to včetně potřebných sil 
a prostředků. 

V  rámci běžného provozu se jedná např. o  postupy pro 
případ vzniku:
•	 	omezeného	požáru,
•	 	výpadků	dodávky	tepla	a energií,
•	 	výpadku	telefonní	ústředny,
•	 	výpadků	informačního	systému	zařízení,
•	 	výpadku	dodávek	vody,
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•	 	poruchy	dodávky	medicinálních	plynů,
•	 	nález	zbraně	či	podezřelé	látky,
•	 	napadení	osoby	či	osob,
•	 	a mnohé	jiné.

V rámci krizových situací a mimořádných událostí se jedná 
o řízení chodu zařízení při spuštění:
•	 	traumatologického	plánu,
•	 	evakuačního	plánu,
•	 	pandemického	plánu
•	 	dekontaminačních	opatření	(plánu)	v případě	výskytu	

CBRN látek.

Praxe jasně ukazuje, že zcela zásadním faktorem pro 
úspěšné zvládnutí mimořádných událostí a krizových situ-
ací je oblast komunikace. Adekvátní nastavení informační 
kaskády při vzniku krizové situace a  následné zajištění 
správných informačních toků mezi řídícími složkami (Velín, 
ředitel nemocnice, krizový manažer a krizový štáb) a zasa-
hujícími složkami (IZS a jednotlivé týmy z řad zaměstnanců 
nemocnice) je naprosto klíčové. Proto oblast komunikace 
musí být páteří celého SW nástroje jak v  běžném, tak 
i v krizovém režimu. 

Neopomenutelným aspektem nepřetržitého využívání 
kontaktního místa v  běžném provozu pro příjem všech 
urgentních stavů do nemocnice a  krizových operačních 
postupů pro řešení všech běžných závad a výpadků tech-
nologií ZZ je každodenní průprava všech pracovníků kon-
taktního místa ve využívání tohoto SW nástroje. Tato prů-
prava je následně základem bezproblémového vyřešení 
mimořádné události velkého rozsahu s využitím stejných 
a běžným provozem ověřených standardů v rámci vše po-
krývajícího softwarového nástroje řízení chodu ZZ.

PŘíKLAD fUNKČNíhO VYUžITí „KONTAKTNíhO MíS-
TA“ PRO ŘízENí ChODU zz (EMOff)
Samozřejmě je možné vytvářet v každém ZZ vlastní model 
kontaktního místa, využívat různé SW nástroje pro řízení 
a jiná řešení pro komunikaci. Je možné oddělit řízení běžné-
ho chodu ZZ, případně běžný chod vůbec nekontrolovat 
a neřídit, a nasadit speciální softwarový nástroj pouze pro 
řešení mimořádných událostí. Ve FN Brno jsme se rozhodli 
využít jeden komplexně pojatý softwarový nástroj jak pro 
komunikaci se ZZS a následnou organizaci příjmů pacientů, 
tak pro výše zmíněné řešení technických výpadků a krizo-
vých stavů. Další vývoj tohoto SW nástroje je zajištěn 
i v rámci řešení projektu EU týkajícího se datové komunika-
ce ZZS a ZZ. Tímto SW nástrojem je EMOFF (Emergency Of-
fice). V dalším textu je uveden stručný popis funkcionality 
včetně několika základních obrazovek systému.
EMOFF je softwarový nástroj řízení ZZ v běžném provozu 
i za krizových stavů, který obsahuje statickou část (číselní-
ky, seznamy, dokumenty a další potřebné zdroje informa-
cí) a dynamickou část (řídící nástroj využívající zdroje sta-

tické části).
 
Statická část:
•	 Identifikace	rizik
•	 Šablony	krizových	plánů
•	 Konkrétní	plány	jednotlivých	objektů
•	 Osoby
•	 Zdroje
•	 Prostředky
•	 Tvorba	seznamu	osob	pro	vyrozumění
•	 Monitorace
•	 Událost
•	 Vyrozumění	
•	 Obnova
•	 Podpora
•	 další….

Dynamická část:
•	 	Dispečink	 urgentních	 příjmů	 (DUP	 –	 vysoký	 i  nízký	

práh) – medicínská problematika
 o Dispečink konziliární služby (DKZ)
 o Krizový štáb – aktivace členů
 o  Lůžková kapacita – sledování volné lůžkové kapacity 

(on-line)
•	 Velín	–	technické	řízení

Dynamická část SW využívá veškeré informace a  zdroje 
definované ve statické části, osoby, prostředky, plány 
a další: 
•	 Plánování	služeb	
 o Rozpis měsíčních služeb klinik (celého provozu) 
 o  Jednotná evidence služeb celého zdravotnického 

zařízení
 o Export do Excelu k rozesílání jednotlivcům, vyvěšení
 o Výpočet ohodnocení za služby

Obr. č. 1: Rozpisy služeb
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•	 Dynamická	tvorba	týmů	pro	vstupy	nemocnice
 o  S  automatickým rozpisem do jednotlivých týmů 

v EMOFF dle pozice (funkce) sloužícího
•	 Týmové	i individuální	vyrozumění
•	 Možnost	řízeného	svolávání	personálu	mimo	službu
•	 Monitorace	a evidence	vyrozumění
•	 	Možnost	datového	propojení	s dalšími	objekty	a sub-

jekty

Obr. č. 2: Základní obrazovka běžného provozu (výběr 
příjmového týmu)

 
Obr. č. 3: Sledování rychlosti reakce svolávaných pra-
covníků příjmových týmů

 Sledování lůžkové kapacity JIP a ORIM:
•	 Volná	lůžka
•	 Uvolnitelná	lůžka	do	30	minut
•	 Volná	ventilovatelná	lůžka
•	 Možnost	externího	sdílení	např.	se ZZS

Obr. č. 4: Sledování lůžkové kapacity
 

Konziliární řád:
•	 Veškerá	konzilia	na	jedinou	klapku
•	 Informace	k možnosti	poskytnutí	konzilia	
•	 Požadavky	z externích	nemocničních	zařízení
•	 Kontrola	žádanky
•	 	Vystavení	požadavku	–	strukturovaná	SMS	v EMOFF	A/

N/U Novák 77 KUCH JIP 3375
•	 Evidence,	statistiky,	kontrola	plateb	(externí	konzilia)

Obr. č. 5: Konziliární řád (základní)

 
Obr. č. 6: Konziliární řád (interna – specializovaná)

 Řízení krizových stavů: 
•	 Traumatologický	plán
•	 Evakuační	plán
•	 Pandemický	plán
•	 Dekontaminace	

Obr. č. 7: Změna režimu chodu zařízení

Koncepce, řízení, organizace
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Obr. č. 8: Základní obrazovka krizových stavů 

 

Obr. č. 9 a  10: Svolávání krizového štábu a  dalších ne-
zdravotnických skupin
 

Řešení závad, výpadků a havárií v běžném provozu (stan-
dardní či krizové operační postupy):
•	 omezeného	požáru,
•	 výpadků	dodávky	tepla	a energií,
•	 výpadku	telefonní	ústředny,
•	 poruchy	výtahů,
•	 výpadků	informačního	systému	zařízení,
•	 výpadku	dodávek	vody,
•	 poruchy	dodávky	medicinálních	plynů,
•	 nález	zbraně	či	podezřelé	látky,
•	 napadení	osoby	či	osob,
•	 dekontaminace	v případě	výskytu	CBRN	látek,	
•	 	a mnohé	jiné	–	celkem	je	zpracováno	21	standardních/

krizových operačních postupů.

Obr. č. 11: Krizové operační postupy
 

Závěr 
Zákon o  Zdravotnické záchranné službě je v  platnosti již 
více jak rok a opravdu funkční „kontaktní místa“ u provozo-
vatelů akutní lůžkové péče jsou stále naprosto ojedinělým 
úkazem. Nadále tak operátoři ZZS zdlouhavě „nahánějí“ 
osoby kompetentní rozhodnout o příjmu pacienta či po-
tvrdit přijetí výzvy o  hromadném postižení zdraví a  ná-
sledné aktivaci traumatologického plánu v ZZ přes různé 
klapkové linky. 
Ve většině případů – pokud vůbec bylo na ZZS nějaké číslo 
na „kontaktní místo“ dodáno – se operátor dovolá na vrát-
nici, protože krizové plány těchto zdravotnických zařízení 
delegují pověření pro příjem hlášení o vzniku krizové situ-
ace vně či uvnitř nemocnice, pro následné vyhodnocení, 
pro spuštění a v mimopracovní době i pro dočasné řízení 
celé akce někdy i  na vrátného se základním vzděláním 
a  v  důchodovém věku. Takto koncipovaná zdravotnická 
zařízení vesměs nemají vytvořené žádné řídící centrum 
s vhodným vybavením, které by umožnilo krizovému štá-
bu odpovídajícím způsobem řešit mimořádné události 
a  krizové situace, ale které by mohlo být velice přínosné 
i pro zajištění běžného chodu nemocnice.

MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

purb@seznam.cz

Příspěvek došel do redakce 25. června 2013, po recenzním říze-
ní přijat k tisku 9. srpna 2013.
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ÚVOD
Slovo „triage“ pochází z  francouzského slova TRIER, což 
znamená vybrat si nebo seřadit. Moderní triage zavedl 
francouzský chirurg baron Dominique Jean Larrey, chirurg 
napoleonské armády, který navrhl metodu, jak rychle 
zhodnotit a třídit zraněné. Následné války vedly ke zdoko-
nalení systému pro rychlé odstranění raněných z  bojiště. 
Základní princip třídění je dosáhnout optimálního postu-
pu při větším počtu zraněných. V civilní medicíně byly tyto 
systémy upraveny a  zdokonaleny. Triage pacientů je po-
souzení zdravotního stavu pacienta po příjezdu na urgent-
ní příjem, na jehož základě je pacient zařazen do kategorie, 
ve které jsou zohledněny priority péče o  pacienta. Je to 
jedna z kontrol přístupu činnosti oddělení. Systém triage 
má zahrnovat hlavní obtíže pacienta, závažnost stavu, po-
hyblivost pacienta, mentální schopnosti a druh péče, kte-
rou potřebuje. Podle hlavních obtíží je zařazen do určité 
trasy, závažnost souvisí s  časem, mobilita s  logistikou, 
mentální schopnosti s potřebou podpory. [4]
Triage se provádí za účelem stanovení závažnosti zdravot-
ního stavu pacienta, určí jeho prioritu v ošetření lékařem. 
Minimalizuje prodlení u pacientů se závažným onemocně-
ním, při přetížení oddělení je to základní nástroj ke snížení 
rizika závažných příhod. Provádí ji sestra pohovorem s ne-
mocným, což zlepšuje komunikaci. V případě, že anamné-
zu nelze odebrat od samotného pacienta, musí sestra po-

žádat o informace doprovod nemocného nebo členy týmu 
zdravotnické záchranné služby (ZZS).
Třídění na urgentním příjmu je klíčové, vyplývá z podstaty 
práce na urgentním příjmu. Je nezbytné neustále přehod-
nocovat priority a mít dokonalý přehled o situaci, aby ne-
došlo k poškození pacienta. Triage je činnost nelékařského 
personálu směrem k pacientovi do doby, než je vyšetřen 
lékařem, umožňuje zlepšení komunikace s pacientem. Je 
to jednoznačný nástroj k minimalizaci rizika závažných pří-
hod pacientů a  tedy i  snížení rizika forenzních následků 
péče. [8]
Používání triage se ve světě velmi různí, jsou používané 
různé typy a není automaticky zavedena na všech odděle-
ních urgentních příjmů ve světě.

PŘíKLADY UžíVANýCh SYSTÉMů TRIAGE

AUSTRALIAN TRIAGE SCALE (ATS)
Australan Triage Scale je třídící systém používaný v Austrá-
lii, dříve známý jako Národní třídící stupnice. V roce 2001 
vydalo Ministerstvo zdravotnictví knihu pro podporu 
uplatňování ATS, kde cílem je vzdělávat zdravotní sestry 
v třídění pacientů. ATS je navržena tak, aby se všem paci-
entům, kteří navštíví emergency, dostalo včas lékařského 
ošetření. Charakteristické rysy triage systému lze hodnotit 
podle čtyř kritérií:

systémy třídění pacientů dle priorit na oddělení urgentního příjmu

renata poláKová
Urgentní příjem Oblastní nemocnice Kladno

Abstrakt 
Triage pacientů znamená posouzení stavu pacienta po příjezdu na urgentní příjem. Na základě výsledku třídění je pacient za-
řazen do kategorie, ve které jsou zohledněny priority péče o pacienta. Je to jedna z kontrol přístupu činnosti oddělení. Triage je 
klíčová a vyplývá z podstaty práce na urgentním příjmu. Efektivní zavedení triage by mělo ušetřit náklady a zefektivnit provoz 
na těchto odděleních. Triage je činností nelékařského personálu směrem k pacientovi do doby, než je vyšetřen lékařem a umož-
ňuje zlepšení komunikace s pacientem. Jedná se o jednoznačný nástroj k minimalizaci rizika závažných příhod pacientů a tedy 
i snížení rizika forenzních následků péče. Triage je běžně využívaná v zahraničí, ale v České republice není zatím tolik rozšířená.

Klíčová slova: triage – urgentní příjem

Abstract
Patients´ priority triage systems at Emergency department
Triage of patients is an assessment of a patient that has been urgently admitted to a hospital Emergency department. Based on 
Triage, a patient is then allocated to a category in which his/her priorities are taken into consideration and attended to. It is one 
of checks of the approach of department’s  doings. Triage is key and is concluded from the base of work at the Emergency 
Department. An effective introduction is important in order to save costs and to make the operation of these departments more 
effective. It is the treatment by non-physician staff members given to a  patient until (s)he is seen by a  physician. It enables 
improved communication with a patient. It is an unambiguous instrument to minimise the risks of severe accidents in patients 
and thus also to minimise the forensic consequences of care. Triage is widely used abroad, though not as commonly in the Czech 
Republic yet. 

Key words: triage – emergency
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•  Validita: platnost, měla by měřit klinickou naléhavost 
oproti kompletním příznakům nemoci nebo faktorům 
z okolí.

•	 	Reliabilita: musí být nezávislá na sestře nebo lékaři 
vykonávající službu, měla by mít inter-rater spolehli-
vost pro statistickou míru spolehlivosti.

•  Safety: měla by být bezpečná, rozhodnutí by mělo být 
úměrné klinickým kritériím a lékařské intervenci, mělo 
by být dostatečně citlivé.

•  Utility: stupnice musí být snadno pochopitelná a jed-
noduše aplikovatelná pro zdravotní sestry a lékaře.

ATS má pět úrovní: 
1. KATEGORIE –  život ohrožující stav, ošetření okamžitě.
2. KATEGORIE –  bezprostředně život ohrožující, maximální 

čekací doba do 10 minut.
3. KATEGORIE –  potencionálně život ohrožující, nebo silná 

bolest, maximální čekací doba do 30 minut.
4. KATEGORIE –  potencionálně závažná míra ohrožení, ma-

ximální čekací doba do 60 minut.
5. KATEGORIE –  méně naléhavé, maximální čekací doba do 

120 minut. [1]

EMERGENCY SEVERITY INDEX (ESI)
ESI je nejčastěji používaná třídící stupnice ve světě i v ČR. 
ESI je nástroj pro rychlé třídění na urgentním příjmu, roz-
děluje pacienty do pěti skupin (od úrovně 1 – nejnaléha-
vější až po skupinu 5 – nejméně naléhavé). Lékaři Richard 
Wuerz a David Eitel vyvinuli tento originální koncept v roce 
1998. Pilotní testování přineslo slibné výsledky, což svedlo 
dohromady několik odborníků zabývajících se triage, kteří 
dále sytém ESI zdokonalovali. Tento systém byl původně 
otestován ve dvou fakultních nemocnicích v  USA v  roce 
1999 a v roce 2000 byl vyzkoušen v dalších pěti nemocni-
cích. Na základě pozitivní zpětné vazby byl dále rozšířen. 
Součástí práce na systému bylo i vydání příručky pro zdra-
votní sestry a  lékaře, jak s  ESI systémem pracovat. První 
vydání vyšlo v roce 2002, další verze v roce 2005 a naposle-
dy byla aktualizovaná a  vydaná ESI VERZE 4 v  roce 2012. 
Účelem triage je stanovit priority příchozích pacientů 
a identifikovat případy, které jsou akutní a potřebují rychlé 
ošetření. Triage by měla být stručná, cílená a přiřadit paci-
entovi úroveň, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu 
a času, který může strávit čekáním na ošetření lékařem.

V roce 2008 navštívilo v USA oddělení Emergency (urgent-
ní příjem) 123 800 000 pacientů, z toho pouze 18 % potře-
bovalo ošetření do 15 minut. Přesné třídění pacientů je 
důležité pro správný provoz urgentního příjmu a  pro 
zrychlený průchod pacientů v ohrožení života. Triage pro-
vádí zkušená sestra a  třídí pacienty podle stupně závaž-
nosti ohrožení pacienta. Kritéria jsou založena na posouze-
ní stability životních funkcí, ohrožení selhání orgánů atd. 
Posouzení akutnosti je na prvním místě, rozhoduje se 
nejen podle ohrožení vitálních funkcí, ale i  podle rizik 
(např. okamžité ohrožení života). 

Z původně 3-stupňového ESI systému došlo k rozšíření na 
5-stupňový systém. Hlavní otázka zní: „Jak dlouho může 
pacient počkat na ošetření, aniž by byl v ohrožení života?“
Cílem ESI je „Správný pacient na správném místě ve správ-
ném čase.“

PRIORITA 1 – immediate (ihned)
PRIORITA 2 –  emergentní (1 – 14 minut do kontaktu s lékařem)
PRIORITA 3 –  urgentní (15 – 60 minut do kontaktu s lékařem)
PRIORITA 4 –  semi-urgentní (1 – 2 hodiny do kontaktu s lé-

kařem)
PRIORITA 5 –  non-urgentní (2 – 24 hodin do příchodu lékaře) [2]

STUDIE zAMěŘENÉ NA TRIAGE
Nemocnice v celém světě používají různé druhy triage pro 
určení závažnosti onemocnění příchozích pacientů a přiřa-
zení do různých priorit. Jedna studie se zaměřila na posou-
zení čtyř typů triage: Australskou triage (ATS), kanadskou 
(CTAS), Emergency severity index (ESI) a Manchester sys-
tém (MTS), ve které byly posuzovány 3- až 5-stupňové třídí-
cí systémy. Jako nejspolehlivější byla určena ESI triage 
s  k  statistikou 0,7 – 0,95, zatímco ATS a  MTS byly pouze 
mírně spolehlivé (k statistika 0,3 – 0,6). [6]
V  Německu neexistuje žádná vlastní triage s  osvědčenou 
spolehlivostí. Cílem německé studie autorů Grossmanna et 
al. bylo posoudit spolehlivost a platnost německé verze ESI. 
V této studii byla posuzována korelace mezi počtem pacien-
tů, hospitalizací, přijetím na jednotky intenzivní péče, dél-
kou pobytu a úmrtností s ESI úrovní. Byl použit vzorek 2114 
pacientů. Spearmanův korelační koeficient mezi ESI katego-
rií a počtem zdrojů byl p = - 0,567. Výzkum zapříčinil změnu 
německé verze ESI směrem k její větší spolehlivosti.[3]
Cílem studie Academic Emergency Medicine autorů Tra-
verse et al. provedené v USA bylo porovnat reliabilitu a va-
liditu 3-stupňového systému ESI s  novým 5-tupňovým 
systémem ESI. Na základě hodnocení case mixu (podle 
střední délky hospitalizace, základní diagnózy, vedlejších 
diagnóz a věku pacienta se stanoví relativní váha u jednot-
livých diagnóz), senzitivity a  specificity bylo určeno, že 
5-stupňový systém ESI je spolehlivější (senzitivita 68 %, 
specificita 91 %), přesnější a bezpečnější i pro méně zkuše-
né sestry na rozdíl od 3-stupňový systému ESI (senzitivita 
58 %, specificita 83 %). [7]
ESI triage se od ostatních triage systémů liší koncepčním 
přístupem a  praktickou aplikací. Je jedinečná v  tom, že 
zdravotní sestra může zhodnotit i  méně akutní pacienty 
a kromě roztřídění zajistí základní vyšetření jako je labora-
toř a RTG. Bylo provedeno několik studií, kde byla posuzo-
vaná spolehlivost ESI. Pomocí statistiky KAPPA a  měření 
spolehlivosti INTER-RATER se hodnotila přesnost systému. 
„Jak přesně měřit to, co se má měřit?“ Posuzovalo se „přes-
né posouzení naléhavosti pacienta“. Zda dvě zdravotní 
sestry za všech okolností vyhodnotí stejného pacienta ve 
stejném čase stejně a přidělí mu totožnou úroveň/prioritu? 
Podle KAPPA statistiky kde 0 (žádná shoda) a 1 (dokonalá 
shoda) byla hodnocena shoda u  3-stupňového systému 

Koncepce, řízení, organizace



13

a u 5-stupňového systému. Ta ukazuje neustálé zvyšování 
kvality, v případě ESI VERZE 1 byla shoda 0,53 u 3-stupňo-
vého systému a 0,68 u 5-stupňového systému, v roce 2004 
u ESI VERZE 3 již byla shoda 0,89. [2]
Účelem studie CTSA National Institutes of Health bylo pro-
zkoumat oddělení urgentního příjmu z  hlediska čekací 
doby na první ošetření lékařem a celkové čekací doby, pro-
tože prodloužená doba snižuje úroveň kvality a  zvyšuje 
počet komplikací u  závažně nemocných pacientů. Byla 
provedena retrospektivní studie s  náhodným výběrem 
pacientů v nemocnicích USA. Studie ukazovala, že urgent-
ní příjmy na celém území USA se od sebe výrazně liší a ne-
pracují podle doporučených časů TRIAGE. Také bylo proká-
záno, že nárůst pacientů na urgentním příjmu prodlužuje 
čekací dobu u závažněji nemocných pacientů. V roce 2006 
byla čekací doba u závažně nemocných (podle triage stu-
peň 1, 2) prodloužena z doporučených maximálně 15 mi-
nut na 37 minut. Střední čekací čas u 25 % nejpomalejších 
zařízení byl až dvakrát delší a celková doby pobytu až tři-
krát delší. Ukázalo se, že prodloužení času zapříčiňují nej-
různější faktory. Z toho důvodu Národní fórum pro kvalitu 
(NQF) schválilo 10 standardů kvality akutní péče; tyto stan-
dardy zahrnují: čas čekání na lékaře, celkový čas na urgent-
ním příjmu a délku pro přijímané a propuštěné pacienty. 
Kdyby byly standardy přijaty, bylo by cíle dosaženo a péče 
by se zlepšila. Byl doporučen „štíhlý proces“ – změna tria-
ge, registrace pacientů, laboratorní testování, vybavení 
personálem, dosažitelnost lékaře a  dostatečná lůžková 
kapacita nemocnice. Studie také ukazuje, že 5-stupňová 
ESI TRIAGE není standardní ve všech nemocnicích v USA, 
používá se spíše 3- nebo 4-stupňová TRIAGE. [5]

Obr. 1: Procentuální zastoupení hospitalizovaných paci-
entů v časovém rozhraní podle 4-stupňové TRIAGE [5]
Tab. 1: Porovnání triage a  celkové doby pobytu na ně-

kterých urgentních příjmech v ČR [vlastní zpracování]

TRIAGE TYP TRIAGE
ŘEŠENÍ 

CELKOVÉ DOBY 
POBYTU

FN MOTOL ANO 3-stupňová NE

ÚVN STŘEŠOVICE ANO 4-stupňová NE

FN OSTRAVA ANO 3-stupňová ANO/více jak 3 
hodiny pobytu

FN OLOMOUC ANO 3-stupňová ANO/více jak 4 
hodiny pobytu

FN HRADEC 
KRÁLOVÉ ANO 4-stupňová ANO/více jak 4 

hodiny pobytu

FN BRNO NE 0 0

ON PŘÍBRAM ANO 3-stupňová NE

Závěr
Jednou z možností zlepšení procesů na urgentním příjmu 
je zavedení triage. Ze studií je vidět, že výhodami zavedení 
triage a řešení zlepšení toku pacienta se zabývají v celém 
světě. Triage se provádí za účelem stanovení závažnosti 
zdravotního stavu pacienta a určí jeho prioritu v ošetření 
lékařem.
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vzdělávání, zKušenosti

SITUáCIA NA MIESTE UDALOSTI
Posádky nachádzajú oboch bezdomovcov v  odľahlých 
priestoroch reštaurácie, kde si pravidelne chodia do ku-
chyne po zvyšky stravy. Záchranku volala bezdomovkyňa, 
ktorá videla, ako jej kamarát Miloš v sede náhle stratil ve-
domie, prestal komunikovať, oči vyvrátil stĺpikom, chrčivo 
dýchal, vykrúcalo mu ruky, pritom sa aj pomočil. Celé to 
trvalo krátko, asi 2 minúty. 

hODNOTENÉ KROKY POSáDKY
1. Zvládnutie situácie na mieste
2. Prvotné a druhotné vyšetrenie
3. Druhotné vyšetrenie od hlavy po päty
4. Pracovná dg
5. Ošetrenie, polohovanie, liečba
6. Smerovanie a spôsob transportu
7. Hodnotenie figurantov
8. Na záver teoretická otázka – popis EKG 2 a návrh liečby

SPRáVNY POSTUP V KROKU 1
Posádka komunikuje s oboma bezdomovcami. Od svedky-
ńe zisťuje priebeh krátkeho bezvedomia a detailný popis 
kŕčov (tonické kŕče horných končatín, NIE tonicko-klonic-
ké), stratu vedomia v sede, chrčivé dýchanie, pena okolo 
úst nebola, únik moču áno. Bezvedomie trvalo asi 2 minú-
ty, nikdy predtým nič podobné nemal. 

Od pacienta, ktorý je plne koherentný, je možné zistiť, že 
dnes vypil „2 štamprlíky rumu“, je orientovaný osobou, 
miestom, časom, nevie čo sa stalo. Osobná, lieková, aler-
gická anamnéza je negatívna. Na cielený dotaz ohľadne 
úrazu sa posádky dozvedia, že nemal žiadny úraz, prizná 
príjem alkoholu – denne borovička, pivo, ak sú peniaze, 
fajčí. Dôležitá je aj sociálna anamnéza (casussocialis). 

SPRáVNY POSTUP V KROKOCh 2, 3
Posádka má dosť času na dôkladné vyšetrenie, pacient je 
pri plnom vedomí, nie sú potrebné urýchlené postupy. 
Rozhodca upozorní, aby posádky postupovali, ako v reál-
nej situácii, hodnotí sa reálne prevedené druhotné vyšet-
renie hlavy, hrudníka, brucha, panvy, končatín – pohľadom, 
pohmatom, poklopom, posluchom. Pred vyšetrením je 
potrebné postupné obnaženie tela na odhalenie prípad-
ných skrytých známok úrazu, nález na koži je bez stôp po 
vpichoch, zjavný únik moču. Rozhodca sa pýta na číselnú 
hodnotu Glasgovskej stupnice bezvedomia pri príchode 
k  pacientovi (otváranie očí-verbálny kontakt – motori-
ka/4-4-6), hodnotí sa vyšetrenie dýchania a  akcie srdca 
auskultačne. Súčasťou minimálneho orientačného neuro-
logického vyšetrenia je vyšetrenie postoja a chôdze, veľko-
sť a fotoreakcia zreničiek obojstranne, súmernosť svalovej 
sily a citlivosť končatín. Z prístrojových metód sledujeme 
zmeranie hodnôt tlaku, pulzu, saturácie O2, telesnej teplo-

analýza sÚťažnej Úlohy rutina na rallye rejvíz 2013

táňa bulíKová¹ ², moniKa droppová3

¹ Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, ² ZZS LifeStarEmergency, Limbach, 3 Falck – záchranná a.s.

Abstrakt 
Išlo o internisticko-neurologickú úlohu z reálnych výjazdov zameranú na propedeutické vyšetrenie v teréne. Posádky boli vyslané 
na výjazd k 50 ročnému bezdomovcovi, ktorý náhle stratil vedomie, chrčivo dýchal. Na tiesňovú linku volala očitá svedkyńa, 
dlhoročná súputnička pacienta. Na plnenie úlohy bol stanovený časový limit 10 minút, počas ktorého mali posádky za úlohu: 
vyhodnotiť situáciu na mieste udalosti a zvoliť správny pracovný postup, vyšetriť a ošetriť pacienta, stanoviť pracovnú a diferen-
ciálnu diagnózu, podať liečbu, určiť smerovanie podľa miestnej situácie a prípadne ďalšie kroky, ak je nutná hospitalizácia, sta-
noviť spôsob transportu.

Klúčová slová: propedeutické vyšetrenie – diferenciálna diagnóza – bezvedomie

Abstract
Analysis of ROUTINE – a task of Rallye Rejvíz 2013 Competition
The goal of the clinical scenario based on real EMS run was management of a patient with neurological-medical problems and 
correct clinical examination in the field. The teams were sent to a 50 years old homeless person with loss of consciousness and 
rales. The emergency number is contacted by a partner of a patient who witnessed the incident. The scenario was to be solved 
in 10 minutes and the teams should: evaluate the situation on scene and chose the right management, examine and treat the 
patient, state differential diagnostics, administer medication, chose the appropriate health care facility according to local 
circumstances and possible other procedures if admission to hospital is needed, chose the adequate way of transport..

Key words: clinical examination – diferential diagnostics – unconsciousness
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ty a glykémie. Zvlášť vyhodnocujeme vyšetrenie 12zvod. 
EKG, korektné umiestnenie hrudných, končatinových elek-
tród aj so slovným popisom miesta naloženia elektród. Pri 
interpretácii ekg krivky z 12zvodového záznamu sleduje-
me rytmus a frekvenciu srdca, šírku QRS komplexov, pravi-
delnosť/nepravidelnosť QRS, prevodové časy a prítomnosť 
ischemických zmien v repolarizačnej fáze.

SPRáVNY POSTUP V  KROKU 4 – VYSLOVENIE PRA-
COVNEJ DIAGNózY
Na základe anamnézy a  fyzikálneho vyšetrenia posádka 
stanoví pracovnú diagnózu „Srdcová synkopa“. V rámci di-
ferenciálnej diagnostiky prichádzajú do úvahy ďalšie stavy 
a ochorenia: Synkopa nejasnej genézy, epilepsia, TIA, kŕče 
nejasnej etiológie.

SPRáVNY POSTUP V KROKU 5
Správny postup v  kroku 5 spočíva v  zaistení periférneho 
venózneho prístupu, transport pacienta na nosítkach 
v polosede so zabezpečením tepelného komfortu. Počas 
transportu monitorovanie vitálnych funkcií (vedomie, EKG, 
TK, SaO2). Žiadna medikamentózna liečba nie je pri danom 
stave indikovaná, okrem i.v. roztoku.

SPRáVNY POSTUP V KROKU 6
Smerovanie pacienta do najbližšej nemocnice s JIS (A po-
zemnou cestou) za účelom diagnostického doriešenia.

SPRáVNY POSTUP V KROKU 8
Po uplynutí 10 minútového časového limitu nasledovala 
teoretická úloha – popis ekg krivky č. 2, kde nález svedčil 
pre monomorfnú komorovú tachykardiu s  frekvenciou 
komôr 150/min (QRS sú rozšírené, majú tvar blokády pra-
vého Tawarovho ramienka) a  návrh liečby komorovej ta-
chykardie s  hmatným pulzom. Za správny postup bola 
považovaná antiarytmická liečba – Cordarone 300 mg i.v., 
prípadne synchronizovaná kardioverzia bifázickým výbo-
jom (150 J) za súčasnej analgosedácie.

CIEľ ÚLOhY
Našim cieľom bolo dostať do povedomia záchranárov fakt, 
že nie všetko, čo imponuje ako epilepsia je epilepsia (zvlášť 
u  bezdomovcov a  alkoholikov). Kŕčové stavy majú širokú 
paletu príčin, avšak z  hľadiska liečby a  prognózy pacienta 
treba v prvom slede vylúčiť podozrenie na kardiálnu príči-
nu, to značí srdcovú synkopu. Pri každom krátkom bezvedo-
mí s  netypickými kŕčmi treba myslieť na možnosť srdovej 
synkopy. Jej rozpoznanie od epilepsie môže byť náročné, 
pretože aj pri srdcovej synkope sú prítomné svalové kŕče, 
únik moču podobne ako pri epilepsii. Podľa platných Európ-
skych odporúčaní (Guidelines ESC 2010) každý pacient s ko-
lapsom, synkopou by mal mať odobratú dôkladnú anamné-
zu, realizované fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného 
neurologického vyšetrenia a  12zvodové ekg. To je mini-
mum, ktoré sa odporúča ešte v prednemocničnej fáze. Či je 

v záchranárskej praxi takýto postup samozrejmosťou, o tom 
dokumentujú výsledky analýzy súťažnej úlohy Rutina.

ANALýzA ÚLOhY
Maximálny bodový zisk bol 1200 bodov. Vypočítali sme 
priemerný bodový zisk na posádku podľa súťažných ka-
tegórií. Výsledky uvádza tabuľka 1.

Tab. 1: Bodové zisky v úlohe Rutina. 

Maxim. 
bodový zisk

Priemerný 
bodový zisk Poradie

MUC 1 200 736 2.

NAT – RLP 1 200 859 1.

NAT– RZP 1 200 607 3.

INT–PHYS 1 200 538 4.

INT – PARA 1 200 490 5.

V KATEGóRII „MUC“ (8 POSáDOK) 
Osem posádok „MUC“ si počínalo na tejto úlohe výborne. 
Získali druhé najlepšie priemerné bodové zisky, hneď po 
národnej RLP (pozri tabuľku 1.). Fyzikálne vyšetrenie 
a orient. neurolog. vyš. urobilo 75 % posádok kompletne, 
25 % posádok vyšetrilo hlavu, krk a hrudník a na druhú po-
lovicu tela (od brucha nadol) akosi zabudli. Naproti tomu, 
niektoré posádky stihli vyšetriť oboch figurantov (aj ženu, 
ktorá volala 155). 12zvodové EKG urobili všetky posádky 
okrem jednej, z  tých, ktorí vyšetrovali ekg, všetky okrem 
jednej ovládali správne naloženie elektród. Interpretácia 
ekg krivky bola problémom len v ojedinelých prípadoch.
Stanovenie pracovnej diagnózy „Srdcová synkopa“ logicky 
bola najťažia časť úlohy, túto diagnózu neurčila žiadna po-
sádka. Napriek tomu, v  tejto situácii je dôležité, že nikto 
nenechal pacienta doma a  každá posádka rozhodla 
o transporte pacienta do nemocnice (podľa miestnej situá-
cie A) za účelom dodiagnostikovania. Pozitívne je, že všetci 
poznali monomorfnú komorovú tachykardiu a  väčšina aj 
určila správnu liečbu antiarytmikami. V  dvoch prípadoch 
bola liečba nesprávna, pomocou betablokátorov a vagový-
mi manévrami, v jednom prípade určili mesocain i.v.

V KATEGóRII NáRODNEJ RLP (21 POSáDOK)
75 % posádok je schopných vyšetriť netraumatického pa-
cienta lege artis. 25 % RLP posádok vyšetruje „len“ po 
hrudník, často nesystematicky – „skákaním“ od hlavy 
k meraniu tlaku, a podobne. V niektorých prípadoch bola 
organizácia práce neefektívna – dvaja vyšetrovali to isté 
a tretí člen v trojčlennej posádke nič vážne neriešil.
•	 	EKG	urobilo	90	%	RLP	(19	posádok	z 21),	z toho	12	zvo-

dové EKG 75 %.
•	 	Nekorektný	popis	hrudných	zvodov	sme	videli	u 42	%	

RLP (8 posádok z 21)
•	 	Stanovenie	diagnózy	„Srdcová	synkopa“	–	24	%	RLP	(5	

posádok z 21)
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vzdělávání, zKušenosti

•	 	Stanovenie	 epilepsie	 ako	 prvozáchyt	 –	 48	%	 RLP	 (10	
posádok z  21), štyri posádky RLP vyslovili podozrenie 
na metanolovú intoxikáciu.

•	 	Interpretácia	ekg–	v niektorých	RLP	posádkach	praco-
vali tímovo a ekg posudzoval zdravotnícky záchranár J.

•	 	Liečbu	 komorovej	 tachykardie	 neovláda	 19	%	 RLP	 (4	
posádky z 21). Ako liek prvej voľby určili beta-blokátor, 
Ca-blokátor, Magnézium, aj vagové manévre.

•	 	Správnu	 dávku	 amiodaronu	 určilo	 75	 %	 RLP,	 zvyšok	
„liečil homeopatickými dávkami“ (napr. 150 mg Corda-
ron i.v. v pomalej infúzii u cca 80 – 90 kg muža).

•	 	Transport	 pacienta	 do	 nemocnice	 realyzovala	 každá	
RLP, správne smerovanie bolo v 81 % RLP (do „A“), 19 % 
RLP smerovalo pacienta do vzdialenejšej nemocnice (+ 
20 km) kvôli CT.

V KATEGóRII NáRODNEJ RzP (33 POSáDOK)
•	 	Anamnéza	 –	 málo	 posádok	 zisťovalo	 drogy,	 abúzus,	

oproti minulým rokom sa posádky začali zaujímať aj 
o alergickú a liekovú anamnézu, komunikovali primera-
ne s oboma figurantami

•	 	GCS	–	väčšina	udávala	15,	14	dali	len	3	posádky,	zabú-
dali auskultovať dýchanie, prípadne len spredu, viacero 
posádok si nepýtalo hodnotu pulzu, 

•	 	12	zvodové	EKG	urobilo	správne	len	12	posádok	(36	%),	
4 posádky robili len 3 zvod.

•	 	Neurologické	orientačné	vyšetrenie	–	väčšina	sa	obme-
dzila na fotoreakciu, stisk rúk a  prst – nos, postoj, 
chôdza vyšetril málokto, väčšina vyšetrovala len v sede, 
7 x posádka (21 %) obnažila pacienta (napriek tomu, že 
boli dopredu upozornení, že môžu, väčšinou to nazna-
čili). Vyšetrenie pohmatom bolo v poriadku, posluch – 
brucho takmer nikto, poklop – nepoužívajú.

•	 	Dg	–	väčšina	EPI,	kardiálna	synkopa	–	len	2	x	(6	%).	Dg	
– synkopa nejasnej etiológie, alebo kolaps nejasnej 
etiológie – k týmto dg sa priklonilo 12 posádok (36 %).

•	 	EKG	č.	2:	20	posádok	(60	%)	popísalo	správne,	z toho	1	
hore nohami J, z tých 20 posádok, ktoré správne určili 
komorovú tachykardiu, 6 posádok nevedelo správnu 
liečbu, čiže správny popis ekg (KT) a správna liečba KT 
– 14 posádok z 33 (44 %).

•	 	Smerovanie	bolo	väčšinou	správne.

Záver
Úloha Rutina bola na prvý pohľad banálna úloha – vyšetriť 
plne kontaktného pacienta po krátkej strate vedomia 
v sede s netypickými kŕčmi končatín, bez úrazovej anam-
nézy . Stanovený čas 10 minút na úlohu pre 2 – 3 člennú 
posádku dovolil reálne urobiť dôsledné druhotné vyšetre-
nie . Svoje znalosti z propedeutiky mali možnosť posádky 
v plnej miere prezentovať, každý úkon bol bodovo hodno-
tený. Na základe vyšetrenia, klinického stavu a anamnézy 
odobratej od svedka a pacienta bolo možné stanoviť pra-
covnú diagnózu: Srdcová synkopa. Ďalšie možné stavy 
a  príčiny prichádzajúce do úvahy v  rámci dif. dg. sme 

zohľadnili nižším bodovým ohodnotením. Po skončení 
úlohy nasledovala teoretická úloha, kedy rozhodca vyzval 
posádku k popisu EKG, na ktorom bola komorová tachy-
kardia so širokými komplexami QRS, frekvenciou 150/min, 
morfologicky s  obrazom bloku pravého Tawarovho ra-
mienka. Za správne určenie typu arytmie a správnu liečbu 
posádka získala ďalšie body.
Celkovo, za tých pár rokov, čo ako rozhodcovia sledujeme, 
posádky sa viac zaoberajú prvotným, druhotným vyšetre-
ním, komplexnejším pohľadom na pacienta, čo je dobre, 
ale rezervy stále sú!
Za výkony a vyšetrenie nad rámec záchranárskeho manuá-
lu zvlášť ďakujeme tým posádkam, ktoré zaradili do neuro-
logického vyšetrenia opozíciu šije, merali krvný tlak v leže 
a sede, palpovali a auskultovali šelesty na karotídach, me-
rali obsah alkoholu vo výdychu (reálne Drägrom). 
Táto súťažná úloha je dôkazom toho, že diferenciálna diag-
nostika bezvedomia a  kŕčov je veľmi náročná v  teréne. 
Nakoľko sa s ńou stretávame v  záchranárskej praxi denne, 
dovolíme si upriamiť pozornosť na fakt, že „nie všetko čo 
imponuje ako epilepsia, je epilepsia“ a  nemožno všetky 
kŕčové stavy „rutinne“ uzatvárať ako „EPI“ (zvlášť u alkoho-
likov, bezdomovcov). V praxi totiž nesprávne interpretova-
ná anamnéza a  mylná i  keď „len“ pracovná diagnóza, sa 
často „ nesú“ s pacientom aj pri ďalšom vyšetrovaní v ne-
mocnici. Sú známe kazuistiky, kedy pacient bol roky lieče-
ný na epilepsiu a napokon sa zistilo, že nešlo o epilepsiu, 
ale srdcovú synkopu.
Odvolávame sa na aktuálne Guidelines ESC, podľa ktorých 
každý pacient s  kolapsom, synkopou má mať odobratú 
anamnézu, urobené fyzikálne vyšetrenie a 12zvodové ekg. 
V praxi 12 zvodové ekg nerobíme štandardne. Na súťaži 90 
% RLP robí akékoľvek ekg, posádky RZP zhruba v  40 %. 
Komorovú arytmiu pozná necelých 40 % posádok bez le-
kára, 90 % posádok s lekárom, ale liečbu ovláda len 80 % 
RLP, kým posádky bez lekára v necelých 45 %.
Určenie správnej diagnózy v tomto prípade bolo náročné 
aj z dôvodu, že prvé ekg u pacienta vykazovalo nešpecific-
ké ischemické zmeny bez zjavnej arytmie. Zaujímavé je, že 
RZP sa v necelých 40 % priklonili k diagnóze „synkopa ne-
jasnej genézy“, kým každá druhá RLP prípad uzavrela ako 
„prvozáchyt epilepsie“. Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
v  Čechách, niektoré posádky suponovali na intoxikáciu 
metanolom. 
Správnu diagnózu určilo len pár posádok. Pre zdravotníc-
kych záchranárov či už s lekárom alebo bez lekára je dôle-
žité vedieť odlíšiť situácie, ktoré vyžadujú okamžitú hospi-
talizáciu a situácie, kedy môže byť synkopa diferencovaná 
ambulantne (prípadne nemusí byť diferencovaná vôbec).
Úlohou záchranných služieb nie je vylúčiť kardiálnu synko-
pu ale vylúčiť podozrenie na ňu. Sme si vedomí, že RUTINA 
nie je žiadna akčná úloha, ani invazívne techniky sa tu ne-
cvičia a nič mimoriadne nehrozilo zasahujúcim posádkam. 
Ohrozený bol však sám pacient za okolností, že ostane 
v „domácom ošetrení“. V reálnej kazuistike došlo k závaž-
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nej arytmii – komorovej tachykardii a komorovej fibrilácii 
s náhlym zastavením obehu.
V mene figurantov ďakujeme všetkým posádkam za em-
patický prístup k bezdomovcom a ďakujeme organizačné-
mu tímu za možnosť prevedenia RUTINY na Rejvíze.
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A MATTER OF LIFE

redukční ventil
GCE MEDISELECT  II

• dlouhá životnost a vysoká odolnost proti opotřebení 

• kompaktní design odolný proti poškození

• snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední
   a boční čtecí okénka 

• otočný manometr (o 360°) umožňuje snadnou kontrolu
   tlaku plynu v lahvi při různých polohách redukčního ventilu

• otočný výstup průtokoměru (o 360°) umožňuje lepší
   připojení kanyly nebo masky, nebo snadnou montáž
   zvlhčovače v jakékoli poloze redukčního ventilu 

• 3 varianty pro nastavení průtoku 2l (0,1 - 2 l/min),
   6l (0,25 - 6 l/min) a 25l (1 - 25 l/min) 

• varianty pro O2, N2O, Air

• klikací mechanismus zabraňující nastavení průtoku
   mezi jednotlivé hodnoty 

• vysoká bezpečnost

• rozsáhlá autorizovaná servisní síť

• redukční ventil je přizpůsoben pro náročný provoz
  v záchranné službě

®

mediline
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ÚVOD
Ve dnech 24. – 29. června 2013 se stala Praha hlavním měs-
tem primární péče. Probíhal zde jubilejní dvacátý kongres 
WONCA – světové organizace sdružující praktické a rodin-
né lékaře. Toto zasedání se koná jednou za tři roky a  do 
Evropy se kongres vrátil po patnácti letech. Tím, že se ko-
nal v Praze, jsme měli jedinečnou šanci tuto prestižní akci, 
které se zúčastnilo 3600 účastníků ze sto šesti zemí, zažít 
v našem domácím prostředí.

V  hlavním programu konference vystoupilo několik čes-
kých praktických lékařů, další prezentovali postery s téma-
ty screeningu kolorektálního karcinomu, managementu 
žilních a  tepenných onemocnění dolních končetin, post-
graduálního vzdělávání a rezidenčního programu. 
Návrh našeho autorského týmu na prakticky zaměřený 
workshop byl přijat a vzhledem ke specifickým požadavkům 
na čas, materiální zabezpečení a lektory byl zařazen jako ce-
lodenní program před konferencí. Organizační tým Mladých 
praktiků tak zde získal světovou prestiž a  mnoho dalších 
kontaktů a příležitostí ke spolupráci do budoucna. Prekonfe-
rence se konala na půdě 1. lékařské fakulty UK a prostrory 
pro náš workshop poskytl ústav všeobecného lékařství.

Pro účastníky z řad mladých praktických a rodinných léka-
řů z  celého světa jsme připravili čtyři modelové situace. 
Snažili jsme se využít dovedností maskérky, kulis a materi-

álního vybavení tak, aby vše vypadalo co nejreálněji. Pro-
gram probíhal dopoledne i odpoledne s kratičkou přestáv-
kou na oběd. Zájemců o  workshop z  řad účastníků 
Prekonference však bylo tolik, že bylo nutné vytvořit dvou 
až tříčlenné týmy; workshopu se lékaři nemohli účastnit 
jako jednotlivci. Tím vznikly náhodně sestavené týmy léka-
řů z různých koutů světa, s různými zkušenostmi a doved-
nostmi a jejich členové museli na řešení úlohy spolupraco-
vat, aniž by se kdy pracovně potkali, navíc v  angličtině, 
která pro většinu z nich nebyla mateřským jazykem. Kaž-
dému týmu jsme z  časových důvodů nabídli dvě ze čtyř 
modelových situací dle náhodného výběru.

ANAfYLAXE – LEKTOR JANA ŠEBLOVá

Legenda úlohy
Mladá žena, která nehovoří anglicky/česky, doběhne do 
ordinace praktického lékaře a  sděluje, že její kamarádka 
má „nějaké obtíže“. Žena se tváří naléhavě, gestikuluje, ka-
marádka sedí, je dušná, má inspirační stridor a na ruce má 
známky bodnutí hmyzem (pokud vpich účastníci zaregis-
trovali, pak kamarádka pantomimicky znázornila bodnutí 
včelou). Pacientka má v tašce pohotovostní balíček – pero 
s  adrenalinem, anthistaminikum v  tabletách (nicméně 
polknout už nemůže). 
Pokud nedojde vůbec k identifikaci problému nebo poku-
su o terapii, dochází k poruše vědomí a apnoe.

wonca 2013 prague – mezinárodní Kongres praKticKých a rodinných 
léKařů, praha

daniel Kvapil1, jana šeblová2, jiří nový3, veroniKa Kvapilová4 
1 Ambulance VPL Hrotovice, Budišov, Rudíkov, ZZS Jihomoravského kraje – Znojmo 
2 ZZS Středočeského kraje, p.o.
3 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
4 Ambulance VPL Nemocnice Třebíč, Nemocnice Třebíč – neurologická ambulance

Abstrakt 
Autoři popisují zkušenosti z předkongresového workshopu při mezinárodní konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA 
2013 PRAGUE. Jednodenní workshop byl zaměřený na praktické řešení simulovaných situací urgentních stavů, se kterými se může 
praktický lékař setkat (náhlá zástava oběhu, dopravní nehoda, křečový záchvat nebo anafylaxe). Autoři popisují jednotlivé kli-
nické situace a požadovaný postup. Dále hodnotí, jak účastnici z řad praktických a rodinných lékařů zvládli diagnostiku a terapii.

Klíčová slova: praktický a rodinný lékař – simulační učení – urgentní stavy

Abstract
WONCA 2013 PRAGUE – International congress of general practicioners and family physicians, Prague
Authors describe experience from Preconference Workshop which was a  part of WONCA 2013 PRAGUE, an international 
congress of general practicioners and family physicians. The main goal of one day´s  practical workshop was hand-on 
management of simulated emergency situations which general practicioners can face (cardiac arrest, traffic accident, seizures 
or anaphylaxis). The authors describe these clinical situations and the required procedures. They also evaluate how participants 
managed the diagnose and therapy. 

Key words: general practicioner and family physician – simulation teaching – emergencies
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Požadovaný postup: 
•	 	aktivace	záchranné	služby;
•	 	vyšetření	vitálních	funkcí	–	ABCDE;
•	 	identifikace	problému;
•	 	terapie: aplikace adrenalinu (případně použití epipenu 

z pohotovostního balíčku, pokud ho účastnící objevili), 
oxygenoterpaie, i.v. vstup, volumoterapie, kortikoidy, 
antihistaminika;

•	 	při	 apnoe	 zajištění	 dýchacích	 cest	 –	 volba	 adekvátní	
pomůcky (provedení orotracheální intubace není mož-
né, supraglotické pomůcky nejsou v toto případě indi-
kované, správná volba je koniopunkce);

•	 	hodnocení	správnosti	všech	postupů.

hodnocení situace s anafylaxí
Následující hodnocení se týká 15 týmů, které se zúčastnily 
tohoto workshopu. Až na několik výjimek převažoval vel-
mi nesystematický přístup k pacientovi v urgentní situaci, 
přičemž jsme si byli vědomi, že týmy byly sestavené ad hoc 
a převážně ze zástupců různých národností, nikdy předtím 
spolu nepracovali a obvykle je ani nenapadlo, aby se do-
mluvili, kdo bude týmu „velet“. 
Zdravotnickou záchrannou službu většinou nevolali. Situa-
cí s obtížnou komunikací s cizincem, který nemluví jejich 
rodným jazykem ani anglicky, byli zaskočeni.
Jako první opatření převažovaly pokusy o provedení fyzi-
kálního hodnocení (poslech plic u  dusícího se pacienta, 
který ztrácí vědomí). Anamnéza byla většinou cílená jen na 
alergii a anafylaxi, málokdy došlo ke zjištění strukturova-
ných informací. Diagnóza anafylaxe byla sice stanovena ve 
všech případech, většinou však intuitivně bez podkladů 
a bez vyloučení dalších možností. V okamžiku, kdy lékaři 
byli konfrontováni s  urgentním stavem, který vyžaduje 
rychlé řešení, nebyli až na výjimky zvyklí na rychlou dia-
gnostiku a souběžná opatření. Ve vyšetření se navíc zamě-
řili na hlavní příznak – dýchací cesty a  dušnost, trochu 
překvapuje absence rychlé orientace o  stavu cirkulace 
(a to i po stanovení diagnózy anafylaxe). 
Pouze dva týmy provedly jako první akci zajištění průchod-
nosti dýchacích cest polohou, což je zároveň nejjednoduš-
ší opatření. Většina účastníků ponechala pacientku s  ob-
strukcí horních cest dýchacích celou dobu sedět 
v  předklonu. Základní terapie anafylaxe byla většinou 
správná – adrenalin, tekutiny, kortikoidy, avšak málo 
z týmů použilo kyslík. Řešení obstrukce bylo většinou vel-
mi opatrné, u některých účastníků byly deklarovány man-
tinely dané kompetencemi, případně přivolání MET (Medi-
cal Emergency Team) týmu kvůli dalšímu řešení situace. 
Nejčastější uváděné alternativy: airway a laryngální maska. 
S koniopunkcí (ani v nácviku) neměli většinou žádné zku-
šenosti. Možnost vyzkoušení si různých invazivních tech-
nik velmi vítali. 

Adrenalin byl v terapii použit ve všech případech, naprosto 

minimálně byl použit kyslík jako nejjednodušší a  první 
opatření při dušení. Jen 2/3 týmů řešily oběhové problémy 
(infuzní léčba při hypotenzi). 
Při řešení obstrukce dýchacích cest volily týmy jako první 
volbu nejčastěji intubaci, ke které praktičtí a rodinní lékaři 
nemají výcvik, v druhé řadě laryngální masku, se kterou jsou 
pravděpodobně dobře seznámeni, pokus o užití jednodu-
chých prostředků (zajištění DC polohou, airway) jsme viděli 
skutečně okrajově. 100 % užití koniopunkce vyplývá z úlohy 
samotné, kdy to byla 2. nebo 3. volba a všichni účastníci byli 
vyzváni k tomu, aby si techniku vyzkoušeli na modelu. 

Graf č. 1: Diagnostické úkony účastnících se týmů

Legenda: A  – airway, zhodnocení průchodnosti DC, B – 
breathing – zhodnocení dýchání, C – circulation – zhodno-
cení stavu oběhu, D – disability – orientační posouzení 
neurologického stavu, zejména vědomí. 

Graf č. 2: Terapeutická opatření u anafylaxe

Legenda: ZZS – přivolání záchranné služby, ADR – aplikace 
adrenalinu, O2 – oxygenoterapie 

Graf č. 3: Zvolený postup řešení obstrukce při anafylaxi

Legenda: lar. maska – laryngální maska, OTI – orotracheální 
intubace

vzdělávání, zKušenosti
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DOPRAVNí NEhODA S DVěMI zRANěNýMI – LEKTOR 
JIŘí NOVý 

Legenda k úloze
Tým účastníků měl k  dispozici základní vybavení svého 
„kufříku praktického lékaře", nad rámec lékárničky v autě 
měli jen 2 infuze, kanyly, vzduchovody, z  léků metamizol 
(Novalgin), tramadol, bisulepuin (Dithiaden), dexametha-
son a diclofenac (Veral inj.). Lékař byl na cestě na odpoled-
ní návštěvy a  stal se svědkem dopravní nehody. Prvním 
pacientem byl mladý muž, řidič, nepřipoutaný, v bezvědo-
mí, GCS 3, s  krevním tlakem 80/40 mmHg, tepovou frek-
vencí 140/min., dechovou frekvencí 40 /min. Měl odřeniny 
na levé polovině hrudníku, kde byl i  podkožní emfyzém, 
vlevo bylo dýchání neslyšné. Na levém stehně měl výrazný 
otok. Pacient byl zhroucený na volantu v  autě. Druhým 
pacientem byl spolujezdec, který byl připoutaný, zmatený, 
neklidný, GCS 14, s krevním tlakem 150/90 mmHg, tepovou 
frekvencí 110/min tep, dechovou frekvencí 25/min. Měl 
palpačně bolestivé břicho. Tento pacient chodil okolo 
vozu. Měl též viditelnou otevřenou a krvácející ránu pravé-
ho humeru.

Diagnózy, kterých se účastníci měli dobrat:
Pacient č. 1: tenzní pneumothorax (PNO) vlevo, zavřená 
zlomenina femuru vlevo.
Pacient č. 2: ruptura sleziny, otevřená fraktura pravého hu-
meru.

Požadovaný postup:
Cílem úkolu bylo zvládnout základní opatření: 
•	 	volání	na	tísňovou	linku,	lokalizace	místa,	odhad	stavu	

pacientů;
•	 	správný	management	pacienta	s těžkou	poruchou	vě-

domí a s hypotenzí;
•	 	zajištění	průchodnosti	dýchacích	cest	(DC)	základními	

manévry, případně vzduchovodem;
•	 	ohleduplné	zacházení	s krční	páteří;
•	 	intravenózní	volumoterapie;
•	 	opatření	 při	 podezření	 na	 tenzní	 penumothorax	 –	

punkce kanylou;
•	 	zástava	zevního	krvácení	tlakovým	obvazem;
•	 	zvládnutí	neklidného	komočního	pacienta.	

hodnocení dopravní nehody: 
V řešení bylo znát, že většina účastníků se běžně podob-
ným problémem nezabývá a neřeší ho. Většinou tedy při-
stupovali k ošetření pacientů spíše jako mírně poučenější 
laici než jako profesionálové. Zajímavé bylo, že když nevě-
děli kudy kam (po sdělení: „...sanitka přijede až za 15 mi-
nut..."), začali vyšetřovat pacienta, ale obvykle bez jakého-
koli systému a  také bez adekvátní terapeutické reakce. 
Pacient v bezvědomí zhroucený na volantu takto zůstal po 
celou dobu ošetření – tj. bez zajištění průchodných DC, 
vzduchovod použil jen jeden tým. Naměřené (a lektorem 

sdělené) parametry nedokázali mnohdy prakticky využít 
a bylo třeba podat pomocnou ruku: „Hypotenze přetrvává, 
není slyšet dýchání vpravo a hmatáte podkožní emfyzém". 
Poté se část účastníků již zorientovala a  poměrně brzy se 
rozhodla provést punkci hrudníku kanylou, kterou měli 
k dispozici. Punkci by provedla asi polovina týmů, ale pou-
há pětina by ji prováděla ve správném místě. Ostatní zkou-
šeli punktovat laterálně v přední axilární čáře, případně ze 
zadního přístupu. Infuzní léčbu indikovali u hypotenzního 
pacienta téměř všichni, ale u druhého pacienta se zevním 
krvácením a bolestí břicha, avšak při současné tachykardii 
aplikovala infuzi jen desetina týmů.

Souhrn hodnocení:
•	 	průchodnost	 DC	 u  pacienta	 v  bezvědomí	 zajistilo	

správně přibližně 40 % týmů;
•	 	lokalizace	 zranění	 a  zhodnocení	 stavu	pacientů	 70	%	

týmů;
•	 	ohleduplnost	k C	páteři	90	%	týmů;
•	 	punkce	PNO	kanylou	správně	20	%	týmů;
•	 	pokus	o punkci	v jiném	místě	než	ve	druhém	mezižebří	

v medioklavikulární čáře 30 % týmů;
•	 	i.v.	 infuze	 u  hypotenzního	 pacienta	 provedlo	 80	 %	

týmů, u druhého zraněného 10 %;
•	 	tlakový	obvaz	u zevního	krvácení	přiložilo	90	%	týmů;
•	 	končetinu	s otevřenou	zlomeninou	imobilizovalo	80	%	

týmů;
•	 	přístup	k pacientovi	byl	jen	asi	u 20	%	hodnocen	jako	

výborný.
Asi pětina účastníků tedy zvládla úkol výborně. Dvě pětiny 
účastníků se – s vědomím, že se jedná o lékaře – dopustily 
větší chyby nebo závažnějšího opomenutí. Celkově však 
byli velmi vděční a při závěrečném poskytnutí zpětné vaz-
by reagovali velmi pozitivně. 

EPIPAROXYSMUS TYPU GTCS (GENERALISED TONIC-
-CLONIC SIzURES) A  NáSLEDNá TODDOVA PARÉzA 
– LEKTOR VERONIKA KVAPILOVá

Legenda úlohy:
Situace začala přijetím volání od svědka epileptického zá-
chvatu. Příhoda se stala před ordinací přítomného praktic-
kého lékaře. 

Požadovaný postup: 
•	 	prvním	úkolem	byla	 telefonicky	 asistovaná	 první	 po-

moc (TAPP);
•	 	dále	přivolání	ZZS	a zjištění	adekvátních	informací;
•	  vyšetření pacienta a stanovení diferenciální diagnostiky;
•	 	zajištění	pacienta	na	místě	do	příjezdu	ZZS.	

hodnocení situace epileptického záchvatu:
Komunikace s náhodnou svědkyní záchvatu probíhala vel-
mi variabilně – od pouhého doporučení volat ZZS, případ-
ně dopravit pacienta do ambulance až po velmi kvalitně 
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vedenou TAPP. Někteří nerodilí mluvčí zde trošku bojovali 
s angličtinou. Nejlépe si asi počínali lékaři z Velké Británie, 
kteří postupovali systematicky a účelně. Zajímavý byl pří-
stup některých zástupců Francie a  Německa, kteří nebyli 
ochotni za žádných okolností opustit ordinaci. Chorvatsko-
-španělská dvojice informovala svědkyni, že záchvat křečí 
je normální projev epilepsie, nemá se strachovat a  že za 
dvě minuty určitě přejde, má volat na tísňovou linku a po-
čkat na příjezd týmu ZZS – oni na místo chodit nemusí.
ZZS volala asi polovina účastníků, ostatní doporučili svědky-
ni, aby volala ona. Italsko-německý tým pověřil voláním se-
kretářku. Struktura předávání informací ZZS byla správná.
I ti, kteří odmítli opustit ordinaci, byli následně konfronto-
váni s  pacientem a  svědkyní. Vyšetření bylo stejně jako 
u předchozích úkolů až na výjimky nesystematické a někdy 
nebylo provedeno vůbec se zdůvodněním, že je to záleži-
tost záchranné služby. Na druhé straně řecko-španělský 
tým, začal ihned ležící pacientku resuscitovat, neboť přišli 
z poslední úlohy, kterou byla náhlá zástava oběhu.
Hemiparézy si všimlo jen 60 % týmů a obě možné diagnó-
zy určilo jen 20 % týmů. Ostatní účastníci většinou uvažo-
vali jen o epileptickém záchvatu. Nejlépe úlohu zvládl tým 
zástupkyň ze Saúdské Arábie a  Německa, velmi dobře si 
vedly týmy Itálie + ČR, Turecko + Lucembursko. 

PACIENT S BOLESTMI NA hRUDI A NáSLEDNýM BEz-
VěDOMíM – LEKTOR DANIEL KVAPIL

Legenda úlohy:
Pro poslední úkol byl zvolen klasický a zároveň velmi prav-
děpodobný scénář: do ordinace praktického lékaře přichá-
zí pacient s dušností a bolestí na hrudi. Z anamnézy paci-
enta: je mu kolem třiceti let, v rodinné anamnéze familiární 
hypercholesterolémie, k lékaři zásadně nechodí a léky ne-
bere. Kouří 20 cigaret denně a  spotřeba alkoholu je prů-
měrně 4 piva/den, o víkendu až trojnásobek. Nyní asi před 
dvěmi hodinami dobíhal autobus, když náhle vznikla tlako-
vá bolest v nadbřišku, postupně i za hrudní kostí, opotil se, 
autobus mu ujel, tak došel do hospody, zkusil se léčit pi-
vem, ale protože se stav nelepšil, přichází k ošetření. Tlako-
vá bolest v epigastriu a retrosternálně přetrvává.
Objektivní nález: opocený, krevní tlak 140/90, tepová frek-
vence 90/min., dechová frekvence 30 dechů/min., hodnota 
oxymetrie (SpO2) 96 %, kapilární návrat v normě, glykémie 
též. Při natočení 12tisvodového EKG elevace ST úseku ve 
svodech II, III a aVF. 
Po čtyřech minutách dochází k bezvědomí a bezdeší. 
Automatický externí defibrilátor (AED) je v dosahu na re-
cepci zdravotnického zařízení. 

Požadovaný postup: 
•	 	odběr	anamnézy;
•	 	co	nejdříve	natočit	12tisvodové	EKG;
•	 	zajistit	monitorování	dostupných	hodnot;
•	 	stanovit	diferenciální	diagnostiku;

•	 	volat	 tísňovou	 linku	 (informace,	 že	 ZZS	 přijede	 za	 12	
minut);

•	 	podat	kyselinu	acetylsalicylovou,	nitráty,	opiáty,	clopi-
dogrel/prasugrel, heparin/LMWH)

•	 	zajistit	oxygenoterapii;
•	 	po	vzniku	bezvědomí	diagnostika	A –	B	–	C	a ihned	sta-

novit diagnózu náhlé zástavy oběhu;
•	 	zahájit	kardiopulmonální	resuscitaci;
•	 	zajistit	AED	z recepce.

hodnocení situace s  akutním infarktem myokardu 
a náhlou zástavou oběhu:
Již od prvních kroků byl velký rozdíl v  přístupu jednotli-
vých lékařů. Od systematického přístupu včetně rychlého 
řešení akutního stavu až po jednotlivce, kteří pacienta ne-
chali stát, svíjet se bolestí a následně zhroutit, aniž by ho 
vyzvali k ulehnutí na lůžko či k posazení. Všichni zúčastnění 
udali, že v ordinaci 12tisvodové EKG mají a 80 % dokonce 
má v dosahu AED.
Anamnéza byla odebrána jen u 60 % týmů a ne vždy byla 
využita ke stanovení diferenciální diagnostiky. Pokud 
účastníci pomysleli na možnost akutního koronárního syn-
dromu (AKS), pak užili EKG vždy, avšak jen polovina lékařů 
stačila EKG použít před zástavou oběhu.
Na tísňovou linku volali všichni – převážně ve chvíli, když 
vyslovili podezření na AKS nebo ihned při zástavě oběhu. 
Monitorování EKG do příjezdu ZZS navrhly jen dva týmy. 
Diferenciální diagnostika byla rozmanitá – 20 % týmů stav 
až do zástavy oběhu řešilo jako bolesti břicha (gastroduo-
denální vřed, oesofageální reflux) a  oblíbenou terapií 
v tomto případě bylo podání spasmolytik nebo paraceta-
molu. Ucelenou diferenciální diagnostiku včetně možné 
direkce aorty navrhlo jen 15 % týmů a 10 % týmů do konce 
úlohy ani o  AKS jako příčině potíží neuvažovalo. Jakmile 
však lékař vyhodnotil EKG jako STEMI, byla následná medi-
kace včetně avíza ZZS ve všech případech správná.
Jakmile došlo k zástavě oběhu, hodnotili jsme čas zahájení 
kompresí. Ten se pohyboval v  rozmezí 2 – 15 minut. Ve 
dvou případech účastníci diskutovali spolu a změny stavu 
pacienta si vůbec nevšimli. Jen 40 % týmů využilo k  dia-
gnostice zástavy oběhu ABC postup. Ostatní začali větši-
nou intuitivně resuscitovat bez zhodnocení základních ži-
votních funkcí. 40 % týmů mělo během KPR více než dvě 
pauzy delší než 10 vteřin. AED správně použilo 60 % týmů. 
Dle vyhodnocení počítačem bylo celkové procento správ-
ných kompresí jen 5 % a frekvence dodržena v 30 %, byla 
použita i frekvence 1:30 a dva týmy měly v součtu delší čas 
strávený bez kompresí, nežli s nimi. Při subjektivním hod-
nocení lektora byla kvalitní KPR prováděna přibližně v 60 
%. I v této úloze excelovali kolegové z Velké Británie, kteří 
většinou předváděli systematický přístup a  rutinní KPR 
a bylo vidět, že povinně absolvují ALS kurzy. 
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Závěr
Setkání s tak rozsáhlým spektrem kolegů, kteří museli řešit 
situaci, s níž se ve své praxi nesetkávají často, byla velmi 
zajímavá a poučná zkušenost. I zpětná vazby od organizá-
torů Prekonference WONCA byla velmi pozitivní – náš 
workshop byl hodnocen velmi kladně a účastníci vyjádřili 
přání, aby se tento typ nácviků vyskytoval i na všech dal-
ších konferencích. Znamená to, že lékaři primární péče 
mají zájem získávat praktické zkušenosti v řešení akutních 
a urgentních stavů. Většina účastníků měla kvalitní teore-
tické znalosti a tento způsob založený na modelových situ-
acích jim může nahradit klinickou zkušenost, která se tak 
těžko v primární péči získává.

MUDr. Daniel Kvapil
J. Haška 665/8
 674 01 Třebíč 
e-mail mudr.kvapil@seznam.cz 

Přípěvek došel do redakce 18. srpna 2013, po recenzním řízení 
přijat k tisku 28. srpna 2013.
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využití iphonů a ipadů při výuce a posKytování první pomoci
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Abstrakt 
Článek se zabývá možnostmi využití moderní technologie na iPhonech a iPadech pro použití v oblasti první pomoci i v medicíně. 
Pro zájemce jsou uvedeny internetové odkazy některých dostupných aplikací pro vlastní činnost i výuku.

Klíčová slova: iPhone – iPad – medicínské aplikace – internet

Abstract
iPhones nad iPads utilization in firtst aid training and providing 
New possibilities of use of iPhones and iPads for first aid and medical use are reviewed. Web sites of some applications are 
presented for interested persons. 

Key words: iPhone – iPad – medical application – internet

hISTORIE
Vynálezce telefonu, Alexander Graham Bell, uskutečnil 
první telefonní rozhovor v r. 1878. Ačkoliv je to málo zná-
mé, historie mobilních telefonů začala ve 20. letech 20. 
století pokusy o telefonní spojení mezi poštou a vojenský-
mi (1918) a později i civilními (1926) vlaky v Německu [1]. 
Další pokrok znamenala úprava radiostanic v  policejních 
vozech ve 40. letech. První mobilní telefony v automobi-
lech vážily přes 30 kg a jejich další rozvoj byl limitován ne-
dostatkem volných radiových frekvencí. Skutečně příruč-
ními se mobily staly až v 70. letech, kdy hmotnost klesla na 
1 kg. Počet přenosů se zvýšil díky stavbě přenosových věží, 
které pokryly určité malé území (cell, odtud anglický výraz 
pro mobil – cellular phone) a předávaly si hovory mezi se-
bou. V r. 1983 byla maximální délka hovoru 30 minut a ba-
terie se nabíjela 10 hodin. 

Výraz chytrý telefon (smart phone) pro spojení telefonu 
a další počítačové technologie byl poprvé použit v r. 1997. 
Vylepšená technologie přenosu (2G) byla uvedena v r. 1991, 
v r. 2001 3G a v současnosti se již používá 4G technologie. 
Telefon s dotykovou obrazovkou od firmy Apple (iPhone) je 
na trhu od r. 2007 a tablet iPad od r. 2010. Díky všeobecné 
dostupnosti přístrojů a množství aplikací, jejichž produkce 
je čím dál snazší, jsou „chytré telefony“ předurčeny pro vyu-
žití v  urgentních situacích, kde mohou zachránci pomoci 
správně postupovat při poskytování první pomoci. Součas-
ně jsou využitelná i pro výuku, kde pomocí multimediální 
technologie pomáhají vzdělávat uživatele. Již v  roce 2011 
byly zdravotnické aplikace určené pro iPhone prostřednic-
tvím obchodu App Store, zejména ty s tematikou první po-
moci, mezi všemi ostatními aplikacemi na 17. místě v  čet-
nosti stažení, na prvním místě byly knihy, na druhém hry. 

APLIKACE POUžITELNÉ V MEDICíNě
Možnosti aplikací jsou prakticky neomezené a nabízejí se 
stále další. Aplikace využívají buď samotný telefon, nebo 
telefon v kombinaci s přídavným zařízením, které lze do-
koupit samostatně. Zatím není, pokud je autorovi známo, 
program dostupný s hlasovým výstupem v češtině, ale lze 
si vybrat mezi světovými jazyky nebo například polštinou. 
Rozhodně nelze vyloučit, že se v  dohledné době objeví 
pomůcky, které si lze stáhnout na mobilní telefon i češtině. 
Vzniká několik diplomových prací na toto téma a připravu-
je se i příručka první pomoci v češtině, která by šla na iPho-
ne i iPad stáhnout (osobní sdělení).

Aplikace Pocket CPR 
(http://www.pocketcpr.com/iphone.html, 
https://itunes.apple.com/us/app/pocketcpr/id334738473) 
obsahuje základní postupy neodkladné resuscitace včetně 
metronomu a měřiče hloubky kompresí. Po zapnutí se ob-
jeví první okénko, kde se dá vybrat mezi resuscitací bez 
umělého dýchání (hands only CPR), nebo resuscitací 
s umělým dýcháním v doporučeném poměru 30 kompresí 
na 2 dechy. Dále program vede zachránce krok za krokem 
s použitím obrázků a instrukcí jak ověřit bezvědomí, uvol-
nit dýchací cesty, kdy volat záchrannou službu, a posléze 
pak slouží jako pomůcka pro zpětnou kontrolu účinnosti 
resuscitace (feedback device). Přístroj iPhone se uchopí 
lehce mezi rukama během kompresí hrudníku (Obr. 1), ak-
celerometr měří jak frekvenci kompresí, tak i  jejich účin-
nost (funguje omezeně při masáži na měkké podložce, 
model či pacient musí ležet na tvrdém podkladu). Udržet 
správnou frekvenci pomáhá jak metronom, tak i  hlasový 
výstup (zrychlit, zpomalit), kvalita (odvozeně i  hloubka) 
kompresí se zobrazuje na displeji na číselné škále, nedo-
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statečné komprese jsou signalizovány vizuálně (červená 
barva úsečky místo zelené) i verbálně. Podobný program 
iCPR rovněž vede zachránce krok za krokem při poskytová-
ní neodkladné resuscitace. – www.icpr.it. Aplikace pro vý-
uku používání různých automatických externích defibrilá-
torů jsou dostupné na www.tabletAED.com. 

Interaktivní výuku nejrůznějších klinických situací nabízí 
série Medrills dostupná na www.medrills.com. Ze situací 
relevantních k řešení urgentních stavů je to například výu-
ka resuscitace, zajištění dýchacích cest, provedení kanyla-
ce periferní žíly, stavění krvácení, první pomoc u zlomenin, 
použití AED, provedení koniopunkce (cricotomie). St. John 
Ambulance nabízí volné stažení základních život zachra-
ňujících postupů na http://www.sja.org.uk/sja/support-us/
the-difference/helpless/mobile-phone-app.aspx. Pro po-
kročilé zájemce o urgentní medicínu a o řešení kritických 
situací je určena simulace https://itunes.apple.com/gb/
app/resuscitation!/id553887736?mt=8. Další výuková apli-
kace (http://www.isimulatetechnologies.com/, demon-
strace aplikace na http://isimulate.com.au/alsi-2/) umož-
ňuje komunikaci mezi iPadem učitele a iPadem žáka. IPad 
žáka v tomto případě slouží jako monitor vitálních funkcí, 
iPad učitele obsahuje přeprogramované scénáře a v kom-
binaci s jednoduchou figurínou a pomůckami tak umožní 
kromě jiného i nácvik týmové spolupráce.

Azumio Inc. nabízí aplikaci, která přes kameru iPhonu či 
iPadu umožní rychle změřit puls po doteku prstu (https://
itunes.apple.com/us/app/instant-heart-rate-heart-rate/
id395042892?mt=8). Aplikace je kompatibilní s  iPhony 
i  iPady. Zájemcům se nabízí podobných programů celá 
řada http://appcrawlr.com/ios-apps/best-apps-pulse-oxi-
meter.

Přídavná zařízení rozšiřují použití chytrých mobilů jako 
vyšetřovacích pomůcek či monitorovacích zařízení. Pro 
měření saturace periferní krve kyslíkem je určena aplikace 
firmy Masimo, která je kompatibilní s přístroji iPad (3. ge-
nerace), iPhone 4S, iPod touch (4. generace), iPhone 4 
a  iPhone 3GS (http://www.ispo2.com/). Zařízení AliveCor 
Heart Monitor (http://www.alivecor.com/) tvoří jednodu-
chá destička se 2 kontaktními elektrodami, která se přiklá-
dá na zadní stranu iPhonu. Kontakty se uchopí prsty obou 
rukou a  ve spojení s  iPhone 5 umožní zaznamenat jed-
nosvodové EKG. Podobnou aplikací je EPI Life, která využí-
vá jiné umístění elektrod, ale pracuje stejně jednoduše 
(http://epilife.files.wordpress.com/2012/10/epi-life-bro-
chure-for-website.pdf). EPI Life Mini je již oficiálně schvále-
ný k tomu, že může být využit k zaslání křivky pro vyhod-
nocení lékařem (viz dále). Další doplňky umožní měření 
krevního tlaku, glykemie – jak reklama uvádí, jde o zařízení 
typu „Doctor in your pocket“. Pro měření krevního tlaku 
lze použít jak iPhone, tak i iPad (http://appcrawlr.com/ios/
blood-pressure-monitor-family-l). Produkt iBGStar měří 

glykemii (http://www.bgstar.com/web/ibgstar, demon-
straci je možno vidět na http://www.bgstar.com/web/
ibgstar/training_tutorials) a výrobek firmy Thinklab se po-
užívá jako zesilovač, monitor a záznamové zařízení pro fo-
nendoskopické vyšetření (http://www.thinklabsmedical.
com/iphone-a-ipod-touch-app.html). Záznam lze dále 
analyzovat a  porovnávat s  referenčními záznamy, které 
jsou v  knihovně (http://www.thinklabsmedical.com/
sound-library.html). Kromě doplňků použitelných pro ne-
zdravotníky vznikají složitější aplikace použitelné praktic-
ky výlučně pro lékaře či studenty medicíny. V  roce 2011 
vznikla aplikace MobiUS™SP1 system, která umožní po 
připojení sondy snímat ultrasonografický obraz. Ve větším 
rozlišení je tato aplikace dostupná i  pro tablety (MobiUS 
TC1 tablet systém).

DISKUzE 
V předchozím textu jsme upozornili jen na některé mož-
nosti využití nových doplňků k iPhonům a iPadům. Je vel-
mi pravděpodobné, že počet medicínských aplikací a do-
plňkových zařízení se bude stále zvyšovat. O tom, že jde 
o vážnou záležitost, svědčí i to, že se mobilními aplikacemi 
v medicíně zabývá americký úřad FDA, který vydal v roce 
2011 dokument týkající se diskuze o  schvalování nových 
aplikací [2] a v roce 2013 úřad po výrobci aplikace na analý-
zu moči vyžadoval preklinické testování jeho produktu [3]. 
V  roce 2013 schválila FDA použití aplikace do iPhonu ke 
snímání EKG z prstů (viz výše, EPI mini) a posílání výsledků 
k lékařské kontrole [4]. 

Význam uvedených aplikací pro vlastní medicínu je ambi-
valentní. Na jedné straně jsou prospěšné při nácviku jed-
noduchých postupů, jako je základní neodkladná resusci-
tace, kdy se prokázalo se, že zlepšují výkonnost zachránců 
[5]. Jediným jejich limitem při resuscitaci je výkonnost ba-
terie těchto přístrojů: zatím žádná z nich neumožní v přípa-
dě potřeby provést ani jeden defibrilační výboj. Rovněž 
pomáhají laikům v  monitoraci a  dokumentaci vlastního 
zdravotního stavu a poskytují spolehlivé údaje ošetřující-
mu lékaři. Výsledky jsou přesně dokumentovány v  čase 
a lze nejen zaznamenat, ale i souborně poslat lékaři k vy-
hodnocení. Na druhou stranu hrozí to, že se z informačních 
nástrojů stávají uvedené technologie stále více medicín-
skými přístroji a  při jejich všeobecné dostupnosti budou 
obsluhovány a  jejich výsledky vyhodnocovány laiky bez 
adekvátního medicínského vzdělání. Pokud se jejich vý-
sledky budou skutečně interpretovat pomocí mechanické-
ho vyhodnocování, například počítačovým srovnáváním 
s databázemi, mohou vést ke zvýšenému čerpání zdravot-
ní péče nebo naopak k omezené volbě rozhodování, která 
lékaři zbyde. O rizicích, která tato zřízení dostupná laikům 
znamenají pro lékařský stav, hovoří komentář Dr. Topola 
[6]. Zjednodušené, rigidní postupy a algoritmy vytlačí „ars 
medicinae“ a  hrozí automatizace diagnóz, automatizace 
indikací k  odbornému vyšetření a  automatizace dalších, 
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tentokráte již medicínských postupů včetně těch invaziv-
ních. Který z  lékařů by se v  budoucnu odvážil například 
vzepřít doporučení, které vydá jeho pacientovi high-tech 
program? Právníci budou jistě připraveni. 

Závěr
Moderní technologie dělá z  mobilních telefonů a  iPadů 
laickou i lékařskou pomůcku pro simulaci život zachraňují-
cích postupů, zlepšení postupů resuscitace i jednoduchou 
diagnostiku. Jejich další rozšiřování na čistě medicínské 
aplikace a nekritické využívání laiky však může vést až ke 
zvýšenému tlaku na konzumaci zdravotní péče a teoretic-
ky až ohrožení samostatnosti lékařského rozhodování. Re-
gulace ze strany úřadů zabývajících se schvalováním medi-
cínských technologií bude zřejmě nezbytná.
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Obr. 1: Použití Pocket CPR pro iPhon na modelu
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ÚVOD
Kardiovaskulární systém, nebo také cirkulační či oběhový 
systém, je soustava orgánů zajišťující cirkulaci krve v  lid-
ském organismu. Správné fungování kardiovaskulárního 
systému je zásadní pro existenci organismu a výkon obě-
hové soustavy limituje jeho výkonnost. Modelování kardi-
ovaskulárního systému nám umožňuje lépe pochopit 
vztahy mezi jednotlivými parametry tohoto systému, sle-
dovat jeho chování v  čase při změně těchto parametrů 
a  simulovat řadu jak fyziologických, tak patologických 
stavů. Proto je modelování vhodným nástrojem k  výuce 
a  vývoji nových diagnostických a  terapeutických metod 
a  přístrojů, což může pomoci k  dosažení lepší zdravotní 
péče v oblasti kardiovaskulárních onemocnění. [1]

MODELOVáNí KARDIOVASKULáRNíhO SYSTÉMU
Model je zjednodušená reprezentace reálného systému, 
pomáhá nám pochopit jeho funkci a simulovat jeho cho-
vání. Existují fyzické a  matematické modely kardiovasku-
lárního systému. Matematický model je soustava rovnic 
reprezentující určité aspekty daného fyzického systému. 
Tyto modely jsou dnes již výhradně počítačové. Výhodou 
matematických modelů je, že mají velmi flexibilní struktu-
ru se snadno zaměnitelnými parametry a jsou také obvyk-
le mnohem levnější než modely fyzické. Nemohou však 

být na rozdíl od fyzických modelů připojeny přímo k něja-
kému fyzickému zařízení (např. k mechanické srdeční pod-
poře či náhradě) za účelem testování tohoto zařízení. Proto 
v  poslední době vznikají hybridní modely, které slučují 
modely matematické a fyzické. Dochází ke spojení výhod 
matematických modelů (přesnost, levnost, flexibilita) a fy-
zických modelů (schopnost integrace s mechanickým zaří-
zením). [2, 3]
V  současné době představují počítačové modelování a  si-
mulace neocenitelný nástroj pro pochopení fungování kar-
diovaskulárního systému. Matematické modelování má 
stále větší význam ve vzdělávání, výzkumu i medicíně. Mo-
dely se využívají ke studiu kardiovaskulárního systému, ale 
také je lze využívat k  předvídání reakcí lidského těla na 
vnitřní či vnější změny. Díky vzrůstající potřebě efektivně 
léčit kardiovaskulární onemocnění (a  také jim předcházet) 
se začínají vyvíjet matematické modely použitelné v klinic-
ké praxi k diagnostice a predikci chování kardiovaskulárního 
systému. Modely mohou sloužit i jako experimentální plat-
forma k trénování chirurgů, kdy model pomůže chirurgovi 
např. zjistit nejvhodnější postup ve specifickém případě 
a na konkrétním pacientovi. Využití nachází také v analýze 
experimentálních dat. K největšímu rozvoji v oblasti mate-
matického modelování došlo až v posledních desetiletích, 
především díky pokrokům ve výpočetní technice. [4, 5, 6]

modelování KardiovasKulárního systému

jana váchová1, miroslav ložeK1, jan havlíK1 
1 ČVUT Fakulta elektrotechnická

Abstrakt 
Onemocnění kardiovaskulárního systému jsou jedněmi z nejčastějších zdravotních problémů ve vyspělých zemích. Způsobují 
velké procento úmrtí osob a často ještě v produktivním věku. Zdravotní péče o pacienty s těmito chorobami je nákladná a část-
ka pokrývající tyto náklady stále roste, zvláště kvůli stárnutí populace. Proto je třeba porozumět funkci kardiovaskulárního 
systému, jeho hemodynamice (dynamice toku krve), vztahům mezi jednotlivými parametry a veličinami systému a umožnit 
tak lepší a levnější zdravotní péči. Je třeba se snažit předcházet onemocněním oběhové soustavy a vyvíjet nové diagnostické 
a terapeutické metody a zařízení. Modelování kardiovaskulárního systému je nástrojem, jak těchto cílů dosáhnout. Sestrojený 
jednoduchý mechanický model kardiovaskulárního systému umožňuje studium průtoku krve systémem. 

Klíčová slova: kardiovaskulární systém – model – modelování

Abstract
Modelling of cardiovascular system
Diseases of the cardiovascular system are one of the biggest problems in health care in developed countries. Large percentage 
of deaths is caused by these diseases. Health care for patients with cardiovascular problems is expensive and the costs are 
growing, especially due to population ageing. Therefore, it is necessary to understand the function of the cardiovascular system, 
it́ s haemodynamics (dynamics of blood flow), the relationships between the various parameters and variables of the system 
and to allow better and cheaper healthcare. It is necessary to strike to prevent circulatory system diseases and develop new 
diagnostic and therapeutic methods and devices. Cardiovascular system modeling is the tool to achieve these goals. Constructed 
simple mechanical model of the cardiovascular system allows to study the blood flow in the system. 

Key words: circulatory system – model – modelling
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PARAMETRY CÉVNíhO SYSTÉMU
Cévní soustava má určité vlastnosti charakteristické pro její 
jednotlivé úseky. Je to především odpor, který klade prou-
du krve a  compliance neboli poddajnost. Obě tyto vlast-
nosti mají významný vliv na proudění krve cévami. [7, 8]

Odpor 
Protože mají cévy určitý odpor, dochází k  poklesu tlaku, 
který vytváří srdeční pumpa. Velký oběh vytváří podstatně 
větší odpor než malý oběh, zajímá nás tedy především od-
por právě velkého oběhu. Mluvíme o systémovém odpo-
ru cévního řečiště (či celkovém periferním odporu, TPR). 
Hlavním zdrojem odporu jsou zde arterie a arterioly, proto 
jim říkáme odporové cévy. [9]

Odpor R kladený proudu krve cévami je popsán Hageno-
vým-Poiseuillovým zákonem a  Ohmovým zákonem. Je 
třeba zmínit, že platí pouze pro laminární proudění. 

Compliance, Elastance, Kapacitance
Pokud na cévu působí tlak, dochází díky její elasticitě k ur-
čité změně jejího objemu. Compliance určuje, jak snadno 
se cévní stěna poddá tlaku, který je na ní vyvíjen. Závislost 
mezi tlakem a  změnou objemu, který tento tlak vyvolá, 
uvádí rovnice
 , kde 

je změna objemu,
compliance cévy a 
změna tlaku. [8]

Tato rovnice popisuje lineární závislost tlak – objem v cév-
ním elementu, kde předpokládáme konstantní compliance 
(viz Obr. 1). Za tohoto předpokladu můžeme vyjádřit celko-
vý objem cévního elementu jako součet objemu bez zatí-
žení a změny objemu vlivem zatížení (tlaku)
 

, kde

 je celkový objem,
 objem krve bez zatížení (bez působení tlaku),

 compliance cévy a 
změna tlaku. 

Tento celkový objem označujeme jako kapacitanci cévy. [8]
Compliance žilního systému je zhruba 24krát větší než 
compliance tepenného systému. Z  toho vyplývá, že v  ží-
lách může být uskladněno velké množství krve pouze 
s malou změnou tlaku. Compliance cév v malém oběhu je 
také mnohem větší než compliance cév v oběhu velkém. 
Compliance lze vyjádřit také jako

 
, kde

 je poddajnost (compliance) a
 je elastance. 

Elastance je tedy převrácená hodnota compliance a vyja-
dřuje míru tuhosti cévy. [8]
 
Obr. 1: Závislost objemu na tlaku (C) a tlaku na objemu 
(E) [10]

Inertance
Inertance L (či I) je vlastností cév, která má vliv na zrychlo-
vání a  zpomalování toku krve (ve smyslu setrvačnosti). 
Jedná se především o  parametr geometrický, závislý na 
geometrických vlastnostech cévy. Inertance je vyjádřena 
jako

 
, kde

 je inertance cévy,
 hustota krve (cca 1060 ,

 délka trubice a 
 plocha průřezu cévy. [10]

Zatímco odpor je nepřímo úměrný čtvrté mocnině polo-
měru, inertance je nepřímo úměrná mocnině druhé. Z toho 
vyplývá, že ve velkých cévách má větší vliv inertance než 
odpor, naopak je tomu u cév s malým poloměrem, tzv. od-
porových cév, zde má větší význam odpor. [10]
Inertance spolu s compliancí určuje charakteristickou im-
pedanci (viz níže) a  rychlost průtoku krve. Inertance také 
spojuje pokles tlaku a změnu průtoku krve pomocí vztahu

 
, kde
 

 je pokles tlaku,
 inertance cévy a

změna průtoku krve. [10]

MEChANICKý MODEL KARDIOVASKULáRNíhO 
SYSTÉMU

Struktura modelu
Pro účely výuky biomedicínského inženýrství a  demon-
strace funkce kardiovaskulárního systému byl navržen 
a realizován mechanický model kardiovaskulárního systé-
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 2/ sl
dt
dQ

 změna průtoku krve. [10] 
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mu. Jedná se o hydraulický fyzický model se soustředěný-
mi parametry. To znamená, že kardiovaskulární systém je 
modelován jako soustava komponentů, přičemž cévní 
systém je realizován trubicemi s určitými hodnotami para-
metrů odporu R, compliance C a inertance L. Fyzická reali-
zace musí respektovat vztahy pro tlak a  průtok pro tyto 
veličiny. 
Před vlastní realizací modelu bylo třeba vymezit účel mo-
delu a definovat jeho požadované vlastnosti a parametry, 
neboť toto vymezení významně ovlivňuje vlastní návrh 
a realizaci. Mechanický model by měl sloužit k názornému 
předvedení funkce srdečního oběhu především studen-
tům biomedicínského inženýrství. Chceme pozorovat 
změny tlaku, objemu a průtoku. Proto se model bude sklá-
dat z  jednoduchých bloků znázorňujících reálný kardio-
vaskulární systém. Na Obr. 2 je jednoduché schéma před-
pokládaného modelu. Jde o  velmi hrubou představu 
realizace, která slouží jako výchozí bod pro simulaci, výběr 
vhodných součástí a následnou konstrukci mechanického 
modelu. 
 
Obr. 2: Jednoduché schéma budoucího modelu

Pro modelování cévního systému je třeba pro každý úsek 
využít trubice s vhodnými parametry. Aorta a  tepny jsou 
elastické, tok krve je v nich pulzatilní, je zde třeba uvažovat 
odpor R, inertanci L i  compliance C. Tepénky a  kapiláry 
jsou relativně rigidní, proto u nich uvažujeme pouze odpor 
R. Žíly jsou naopak poddajné a tok krve relativně stálý, mů-
žeme tedy zanedbat vliv inertance. [11]
Jak je patrné z  Obr. 2, navržený fyzický model se skládá 
z několika základních částí – z pumpy reprezentující srdce, 
trubice před filtrem simulující tepny, filtr nahrazuje odpor 
kapilár, trubice za ním pak simulují žíly a dvě nádrže oddě-
lené ventilem slouží jako rezervoáry kapaliny nahrazující 
krev pro celý model. 

Modelování a simulace 
Před samotnou tvorbou mechanického modelu bylo nej-
prve třeba vytvořit počítačový model a  provést simulaci 
budoucího mechanického modelu, to vše za účelem ově-
ření správnosti předpokladů o  funkčnosti mechanického 

modelu a bližší odhadnutí parametrů tohoto modelu. Mo-
delování a simulace byly provedeny v modelovacím jazyce 
Modelica, konkrétně v prostředí Dymola.
Na Obr. 3 je uveden výsledný model v Dymole. Do pumpy 
je přiváděn signál, který udává průtok pumpou. Signál je 
generován podle nastaveného tepu a tomu odpovídajícím 
intervalům – době systoly a době diastoly. Model obsahuje 
i prvek tlakoměr, který převádí tlak z Pa na mmHg. To pro-
to, že model pracuje se základními fyzikálními jednotkami 
(pro tlak se jedná o jednotku Pa), nás však zajímají průběhy 
tlaků v mmHg. 
 
Obr. 3: Model v Dymole

Na Obr. 4 je průběh tlaku v mmHg v trubicích simulujících 
tepny. Vidíme, že tlak má pulzní průběh s rozsahem hod-
not tlaku cca od 80 mmHg do 115 mmHg. Simulace pro-
běhne pouze do času 70 s, protože je model nastaven tak, 
aby se simulace zastavila po vyprázdnění nádrže, z které 
pumpa čerpá kapalinu. To zamezí při simulaci poklesnutí 
objemu kapaliny v  nádrži do záporných hodnot. Pokud 
uvažujeme v modelu pumpu vypuzující zhruba 70 ml ka-
paliny za jednu periodu při tepové frekvenci 1 Hz a objem 
nádrže nastavíme na 5000 ml, pak je doba přečerpání to-
hoto objemu právě přibližně 70 s. To potvrzuje správnost 
funkce pumpy a vhodné zvolení parametrů (viz tabulka na 
Obr. 5). Díky provedené simulaci je možné zvolit trubice 
pro fyzický model tak, aby jejich parametry co nejvíce od-
povídaly požadovaným vlastnostem modelu. 
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Obr. 4: Průběh tlaku v trubicích simulujících tepny

Obr. 5: Parametry modelu [60]

Realizovaný model
Vytvořený mechanický model kardiovaskulárního systému 
se skládá z  jednoduchých součástí, které jsou podrobněji 
popsány dále. Konstrukce modelu je uvedena na Obr. 6, 
kde jsou označeny i  jeho jednotlivé části. Tento model 
slouží jako názorná pomůcka studentům pro snadné po-
chopení funkce kardiovaskulárního systému, protože 
umožňuje sledovat jeho chování při různě nastavených 
parametrech, tedy stavech systému. Dále bude popsán 
model a jeho jednotlivé součásti. 
 
Obr. 6: Realizovaný mechanický model kardiovaskulár-
ního systému
1 – nádrž pro hromadění přečerpané kapaliny
2 – nádrž na kapalinu pro čerpadlo
3 – čerpadlo s napájecím kabelem
4 – trubice znázorňující tepny
5 – filtr fungující jako odpor (kapiláry)
6 – trubice s ventilem znázorňující žíly
7 – tlakové senzory
8 – trubice spojující nádrže s uzavíratelným ventilem
9 – trubice zabraňující přetečení kapaliny v  horní nádrži 
a omezující nedostatek kapaliny ve spodní nádrži
10 – řídicí jednotka
11 – tlačítka řídicí jednotky k nastavení chodu čerpadla

12 – odbočka se stříkačkou pro vpravení kapaliny pro diluč-
ní měření
13 – senzor pro diluční měření

Popis součástí modelu
K  simulaci činnosti srdce je v  modelu využito čerpadlo 
Geo-Inline Plus se stejnosměrným motorem s  napájením 
12 V od německé firmy Comet. Je schopné dodávat až 18 l/
min. K ovládání chodu čerpadla (resp. jeho napájení) slouží 
řídicí jednotka. Pomocí ovládání lze nastavit tři parametry: 
heart rate HR [min-1] (frekvenci obdélníkového buzení čer-
padla), stroke volume SV [%] (střída, doba trvání úrovně 
zapnuto vůči celkové periodě) a ejection fraction EF [%]. 
Ejection fraction neboli ejekční frakce je v kardiovaskulár-
ním systému poměr systolického objemu k objemu komo-
ry na konci diastoly. V modelu tento parametr udává výkon 
čerpadla v procentech. 
Pro modelování tepen bylo třeba vhodně zvolit délku a po-
loměr trubice. Protože je u tepen třeba uvažovat odpor R, 
compliance C i  inertanci L, pro odhad délky a  poloměru 
trubice pro simulaci tepen byly použity rovnice pro odpor 
(Hagenova-Poseuillova rovnice), instanci a  compliance. 
Compliance trubice můžeme vypočíst podle vztahu

 
, kde
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 je compliance trubice,
 poloměr trubice,
 tloušťka stěny trubice,
 délka trubice a 

Youngův modul (materiálová vlastnost trubice).  
[2, 8, 9]

Dosazením různých kombinací délky a  poloměru trubice 
získáme hodnoty R, L a  C a hledáme takovou kombinaci, 
kde se tyto parametry budou co nejvíce blížit hodnotám, 
které jsme určili při simulaci prováděné v Dymole. Pomocí 
těchto výpočtů byla zvolena trubice TYGON E – 3603 
s vnitřním průměrem 9,5 mm a vnějším průměrem 14 mm, 
u níž jsou v katalogovém listu dostupné hodnoty Youngo-
va modulu. Délka trubice byla určena zhruba na 10 m. 
Ke snímání tlaku jsou v modelu použity dva piezorezistivní 
tlakové senzory, které mají lineární charakteristiku. Model 
obsahuje i  senzor umožňující měření srdečního výdeje 
metodou barvivové diluce. Tento senzor se skládá z IR dio-
dy a IR fotodiody. Sledováním absorpce záření procházejí-
cího kapalinou lze stanovit koncentraci barviva v  trubici. 
Bylo využito prvků pracujících v IR oblasti, protože se k mě-
ření barvivové diluce bude využívat modrá skalice (síran 
měďnatý), která nejvíce absorbuje právě IR záření. [12]
K simulaci kapilár byl využit dialyzační filtr, který zde fun-
guje jako odpor. 

Možnosti modelu
Na výsledném modelu můžeme sledovat průtok kapaliny 
systémem při různě nastaveném heart rate, stroke volume 
a  ejection fraction. Lze naměřit tlakové křivky a  zjistit sr-
deční výdej sledováním vypumpovaného objemu nebo 
pomocí dilučních metod. Lze také sledovat pomocí ultra-
zvukové sondy laminární a turbulentní proudění. 
S  ohledem na praktičnost a  transportovatelnost modelu 
byl model realizován tak, aby byl srdeční výdej řádově de-
setkrát menší než u reálného kardiovaskulárního systému 
(tzn. cca 0,5 l/min, záleží na nastavení chodu čerpadla).

VýSLEDKY A DISKUzE
Krevní tlak je základním a  nejsledovanějším hemodyna-
mickým parametrem oběhové soustavy. Vzhledem k  za-
měření na hemodynamiku kardiovaskulárního systému 
budou uvedeny a podrobeny analýze především naměře-
né tlakové křivky. Dále budou uvedeny výsledky sledování 
laminárního a turbulentního proudění ultrazvukem. 

Tlakové křivky
Na následujících grafech jsou uvedeny naměřené průběhy 
tlaku v trubici znázorňující tepny. Chceme pozorovat tlako-
vé průběhy v tepnách kardiovaskulárního systému a chce-
me, aby se projevil i vliv aortálního vedení, proto snímáme 
hodnoty tlaku z  tlakového senzoru umístěného na konci 
trubice znázorňující právě tepny. 
Jsou uvedeny výsledky pro různá nastavení čerpadla, vždy 

je v jednom grafu průběh arteriálního tlaku v modelu s di-
alyzačním filtrem (zapojení viz Obr. 6) a bez něj. Díky tomu 
můžeme sledovat vliv filtru, který v modelu simuluje kapi-
láry (tedy odpor). V prvním případě byla jako čerpaná ka-
palina použita voda, v druhém případě rajčatový džus. Di-
alyzačním filtrem takto hustá kapalina neproteče, proto 
bylo druhé měření prováděno pouze bez dialyzačního fil-
tru. Napěťový signál ze senzoru byl zesílen neinvertujícím 
zesilovačem a vyhlazen MA filtrem. 
Na Obr. 7 vidíme pulzatilní průběhy tlaku typické pro te-
penný systém. Druhá špička je způsobena odrazem vlny 
v  trubici, obdobně jako u  reálného kardiovaskulárního 
systému. Na Obr. 8 jsou pak uvedeny průběhy tlakových 
křivek, kdy po zhruba 6 s měření byl uzavřen ventil za fil-
trem. Můžeme díky tomu sledovat, jak se model chová při 
zvyšování odporu. Při měření s  filtrem má model určitý 
konstantní odpor, proto je tlaková křivka posunuta, má 
určitý offset oproti měření bez filtru. U měření bez filtru je 
v modelu pouze odpor trubice, proto měříme nižší hodno-
ty tlaku. Pokud poté dochází k  uzavření ventilu, dochází 
postupně ke zvyšování tlaku a k vyrovnání křivek, vliv od-
poru filtru má menší význam. 
Pozorujeme různé hodnoty systolického a  diastolického 
tlaku. Jak bylo zmíněno výše, velký význam na offsetovou 
hodnotu (tedy diastolickou) tlaku má odpor filtru, který 
znázorňuje v modelu kapiláry. Dále je z grafů patrné, že na 
hodnoty tlaku má vliv EF a SV. Největší význam má hodno-
ta EF, která udává výkon čerpadla. Nejlepších výsledků 
bylo dosaženo při nastavení čerpadla na EF 30 % při měře-
ní s filtrem – byly naměřeny hodnoty tlaku 150/70 mmHg 
a 160/90 mmHg, jedná se tedy o hodnoty, které by mohly 
být naměřeny i u člověka (jedná se však o hypertenzi). Lep-
ších výsledků bude možné dosáhnout využitím trubice 
Tygon o  větší délce než má použitá silikonová trubice (2 
m), kde se budou moci více projevit vlivy parametrů trubi-
ce znázorňující tepny (odpor, inertance, compliance). 
 
Obr. 7: Průběhy tlakových křivek v trubici reprezentující 
tepny
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Obr. 8: Průběhy tlakových křivek v trubici reprezentu-
jící tepny – po cca 6 s zaškrcení trubice

Laminární a turbulentní proudění
Na vytvořeném modelu můžeme také sledovat proudění 
kapaliny uzavřenou trubicí – jak laminární, tak turbulentní. 
Byla snaha najít kapalinu, která obsahuje částice o podob-
né velkosti jako mají erytrocyty, aby bylo možné sledovat 
proudění ultrazvukem. Pomocí mikroskopu bylo ověřeno, 

že takovéto částice obsahuje například hustý rajčatový 
džus. Při jeho proudění modelem kardiovaskulárního systé-
mu můžeme sledovat laminární proudění v trubici znázor-
ňující tepny (viz Obr. 10). Pokud trubici zaškrtíme, pozoruje-
me za tímto zúžením proudění turbulentní (viz Obr. 11). 
 
Obr. 9: Sledování proudění v trubici modelu ultrazvuko-
vou sondou 

Na následujících obrázcích je záznam z ultrazvuku, v horní 
části je vidět trubice, její stěny a průtok kapaliny trubicí. Vi-
díme, že u laminárního proudění se všechny částice pohy-
bují jedním směrem, trajektorie jsou rovnoběžné. Naopak 
u turbulentního proudění se částice promíchávají, trajekto-
rie nejsou rovnoběžné a pozorujeme víry. Ve spodní části 
záznamu jsou profily rychlostí toku. Pro laminární proudění 
jsou podle Womersleyho teorie typické parabolické profily 
rychlosti (pozorujeme je na Obr. 10). Naopak u turbulentní-
ho proudění je profil rychlosti zploštělý (viz Obr. 11). 
 
Obr. 10: Laminární proudění v trubici – záznam z ultra-
zvuku

odborné téma léKařsKé
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Obr. 11: Turbulentní proudění v trubici – záznam z ultra-
zvuku

Závěr
Vytvořený mechanický model vznikl v rámci školního pro-
jektu, na kterém se podílelo více osob. Před samotnou 
konstrukcí modelu bylo provedeno modelování a simula-
ce v prostředí Dymola kvůli stanovení některých paramet-
rů mechanického modelu. Díky stanovení hodnot parame-
trů na základě provedených simulací bylo možné následně 
určit potřebnou délku trubic využitých k znázornění cévní-
ho systému. Na základě toho byly vybrány jednotlivé sou-
části modelu. 
Na vytvořeném modelu bylo pomocí ultrazvukové sondy 
pozorováno laminární a turbulentní proudění, byly namě-
řeny tlakové křivky a proběhla diskuse o výsledcích. 
Realizovaný model je koncipován tak, aby byl použitelný 
jako laboratorní výuková pomůcka. Na modelu mohou 
studenti sledovat průtok kapaliny systémem při různě na-
stavených parametrech chodu čerpadla. Mohou si vykres-
lit tlakové křivky a zjistit srdeční výdej sledováním vypum-
povaného objemu či dilučními metodami. Jak bylo již dříve 
uvedeno, na modelu lze sledovat pomocí ultrazvukové 
sondy laminární a turbulentní proudění kapaliny v cévním 
řečišti.
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záKLADNí VýChODISKA
Letecká záchranná služba (LZS) je formou poskytování 
zdravotnické záchranné služby (ZZS) v situacích, kdy nasa-
zení vrtulníku významně zkracuje poskytnutí kvalifiko-
vané péče u stavů s bezprostředním ohrožením nebo 
selháním základních životních funkcí a/nebo zkracuje 
dostupnost specializované nemocniční péče u  stavů, 
kde časový faktor prokazatelně ovlivňuje klinický výsledek 
léčby a poskytnutí specializované péče by při převozu po-
zemní cestou nebylo dosaženo v doporučeném terapeu-
tickém okně.
LZS je v České republice poskytována z 10 středisek (Pra-
ha, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králo-
vé, Liberec, Jihlava, Olomouc, Brno, Ostrava), jejichž roz-
místění i  počet je z  odborného hlediska považován za 
vyhovující (obr. 1). Minimální doba letové pohotovosti na 
jednotlivých střediscích je určena smlouvou mezi Minister-
stvem zdravotnictví ČR a provozovateli letecké techniky.

Obr. 1: Schematické zobrazení lokalizace středisek LZS 
v České republice (stav v roce 2013)

hLAVNí ČINNOSTI LzS
zajištění primárních zásahů k úrazovým a neúrazovým 
stavům v terénu je pro poskytovatele LZS prioritou. Vzlety 
jsou indikovány na základě kvalifikovaného příjmu tísňo-
vého volání, příp. na základě žádosti pozemní výjezdové 
skupiny ZZS.
Hlavním cílem nasazení LZS u závažných úrazů je zkrácení 
přednemocniční fáze léčby. Tento postup snižuje letalitu 
pacientů s  traumaticko-hemoragickým šokem bez mož-
nosti ošetření zdroje krvácení mimo nemocnici. Zdravot-
nické operační středisko (ZOS) musí být schopné na zákla-
dě vyhodnocení mechanismu úrazu a dalších dostupných 
informací indikovat vzlet vrtulníku bez jakékoliv prodlevy 
(Tab. 1). Při aktivaci LZS na základě posouzení anatomic-
kých a fyziologických kritérií výjezdovou skupinou na mís-
tě zásahu je nutné vyžádat nasazení LZS neprodleně po 
dojezdu první výjezdové skupiny na místo (Tab. 2).
Místo přístání určuje výhradně pilot vrtulníku. Případné 
převážení pacientů z místa vzniku poranění nebo zhoršení 
zdravotního stavu na jiné místo zvolené pozemní výjezdo-
vou skupinou není vhodné, pokud posádka vrtulníku ne-
rozhodne jinak.

zajištění neodkladných mezinemocničních transpor-
tů, příp. materiálu nebo odborníků, je indikované v přípa-
dech, kdy by pozemní transport mohl z důvodu jeho délky, 
nešetrnosti nebo jiných důvodů způsobit pacientovi trans-
portní trauma nebo závažné zhoršení zdravotního stavu. 
Při indikování mezinemocničních transportů musí být kro-
mě očekávaného medicínského přínosu zvážena doba tr-
vání transportu pozemní cestou i všechny faktory ovlivňu-
jící celkovou dobu převozu vrtulníkem LZS:
 a)  doba letu LZS na místo, kde lze nemocného převzít 

do péče; 
 b)  časová prodleva vzniklá překlady pacienta mezi růz-
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nými transportními týmy; 
 c)  potřeba využití dalších dopravních prostředků k pře-

vozům mezi zdravotnickým zařízením a  vrtulníkem 
v odesílajícím i cílovém zdravotnickém zařízení;

 d)  bezprostřední organizace a  návaznost specializova-
né péče, pro kterou byl převoz indikován (např. orga-
nizace nemocničního příjmu, připravenost katetri-
začního týmu v  kardiocentru, potřeba navazujících 
převozů mezi odděleními apod.).

Mezinemocniční transporty jsou realizovány výhradně po 
konzultaci žádajícího lékaře s lékařem LZS nebo ZOS. Mezi-
nemocniční převozy realizuje primárně středisko LZS, kte-
ré zajistí poskytnutí specializované péče v  kratším čase 
nebo které s ohledem na ekonomickou a časovou nároč-
nost provede transport nejhospodárněji.

Specifickým úkolem LzS jsou zásahy v  místech, kde je 
poskytnutí ZZS pozemní cestou ztížené nebo nemožné, 
dále rekognoskační a  ostatní lety LZS s  cílem odvrácení 
nebezpečí ohrožení života nebo závažného postižení 
zdraví jednotlivců nebo skupin obyvatel.

INDIKACE NASAzENí LzS

1.  Náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu s  bezpro-
středním rizikem selhání nebo selháním vitálních funk-
cí (např. náhlá zástava oběhu, asfyxie, aspirace) při reál-
ném předpokladu rychlejšího poskytnutí život 
zachraňující léčby oproti zásahu nejbližší pozemní vý-
jezdové skupiny ZZS. Primární vzlet LZS musí být v ta-
kovém případě podpořen současným výjezdem po-
zemní výjezdové skupiny.

2.  Vznik poranění, kde je podle zvláštního předpisu (Věst-
ník MZ ČR částka 6/2008 Traumatologická péče v  ČR) 
předpokládané a/nebo indikované směrování pacienta 
do traumacentra nebo jiného specializovaného centra 
(např. popáleninové centrum, replantační centrum) 
z  místa vzniku úrazu a  nasazení LZS významně zkrátí 
dostupnost takové péče.

3.  Náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu ohrožující vi-
tální funkce při aktuální nedostupnosti pozemních po-
sádek z důvodu jejich vytížení jinými zásahy (např. náh-
le vzniklá kvantitativní porucha vědomí, náhle vzniklá 
bolest na hrudi pravděpodobně kardiálního původu, 
náhle vzniklá dušnost apod.). LZS však nesmí systémo-
vě nahrazovat nedostatečné pokrytí České republiky 
pozemními výjezdovými skupinami ZZS.

4.  Událost s větším nebo hromadným výskytem postiže-
ných (např. dopravní nehoda s  větším počtem zraně-
ných, mimořádná událost), kdy lze předpokládat nepo-
měr mezi počtem zasahujících prostředků a/nebo 
kapacitou nejbližších zdravotnických zařízení.

5.  Náhle vzniklé onemocnění nebo úraz ve specifických 
lokalitách (např. obtížně přístupný horský terén, místo 

vyžadující využití lanového podvěsu, dálnice nebo 
rychlostní komunikace), pokud nasazení vrtulníku vý-
znamně zkrátí dobu do poskytnutí ZZS a/nebo zabrání 
překročení dojezdové doby nad 20 minut.

6.  Rekognoskační let v případě potřeby upřesnit lokaliza-
ci místa zásahu (např. ve volném terénu, na vodních 
plochách nebo v  horských oblastech) a/nebo rozsah 
události.

7.  Mezinemocniční převoz pacienta ohroženého trans-
portním traumatem (např. nestabilní zlomenina páteře 
s  neurologickými příznaky, akutní krvácení do CNS 
s nutností chirurgické intervence apod.) za předpokla-
du, že nedojde k prodloužení celkového transportního 
času nebo pokud by transport pozemní cestou mohl 
z důvodu jeho délky, nešetrnosti nebo jiných důvodů 
s velkou pravděpodobností způsobit závažné zhoršení 
zdravotního stavu.

8.  Speciální indikace s  ohledem na lokální geografická 
a  klimatická specifika spádové oblasti (např. závažná 
potápěčská příhoda s předpokladem směrování paci-
enta do centra hyperbarické medicíny, lavinová neho-
da, život ohrožující podchlazení vyžadující léčbu po-
mocí mimotělního oběhu apod.).

KONTRAINDIKACE NASAzENí LzS

1.  Ohrožení bezpečnosti letu v  důsledku vnějších příčin 
(např. letové podmínky, počasí, technická závada) nebo 
vnitřních příčin (agresivní nebo neklidný pacient, riziko 
kontaminace vrtulníku vysoce virulentní infekcí, ne-
bezpečnou látkou apod.).

2.  Stav pacienta vyžadující během převozu provedení ži-
vot zachraňujících výkonů, které nelze na palubě dané-
ho vrtulníku provést nebo je lze provést pouze s vyso-
kým rizikem komplikací (např. bezprostředně hrozící 
porod). Vedoucí výjezdové skupiny LZS musí v takovém 
případě posoudit všechny okolnosti, např. typ použité-
ho vrtulníku nebo dostupnost speciálních pomůcek 
(např. přístroje pro mechanickou srdeční masáž).

ODPOVěDNOST zA ROzhODNUTí O PROVEDENí LETU

Lékař výjezdové skupiny LZS je s ohledem na maximální 
bezpečnost provozu zodpovědný za určení charakteru 
každého vzletu: let HEMS (např. primární zásah do terénu 
nebo neodkladný mezinemocniční transport) nebo let 
ambulanční (např. plánovaný mezinemocniční transport). 
Velitel vrtulníku pak, v  souladu s  příslušnými leteckými 
předpisy a s ohledem na možné rozsmístění členů posád-
ky ve vrtulníku, na základě této informace rozhoduje s de-
finitivní platností o  provedení nebo neprovedení letu, 
který byl odborně indikován zdravotnickým operačním 
střediskem nebo lékařem LZS.
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SPOJENí LzS S POzEMNíMI VýJEzDOVýMI SKUPINAMI

Systém spojení mezi vrtulníky LZS a pozemními výjezdo-
vými skupinami ZZS by měl být v  celé České republice 
jednotný a  realizovaný s využitím hromadné radiové sítě 
Ministerstva vnitra ČR (MATRA-PEGAS) na kanále DIR ZZS 
(otevřený kanál č. 23).

Tabulka č. 1: Triáž pozitivní mechanismus poranění 
a pomocná kritéria

M. Mechanismus poranění
1.  pád z výše > 6 m
2.  přejetí dopravním prostředkem
3.  sražení vozidlem rychlostí > 35 km/h
4.  katapultáž z vozidla
5.  zaklínění ve vozidle
6.  smrt spolujezdce

P. Pomocná kritéria
1. věk < 6 let
2. věk > 60 let
3. závažná kardiopulmonální komorbidita

Tabulka č. 2: Triáž pozitivní fyziologická a anatomická 
kritéria

f. fyziologické ukazatele
1.  přetrvávající porucha vědomí GCS < 13
2.  TK syst < 90 mmHg
3.  DF < 10 nebo > 29/min

A. Anatomická poranění
1.  pronikající kraniocerebrální poranění
2.  nestabilní hrudní stěna
3.  pronikající hrudní poranění
4.  pronikající břišní poranění
5.  nestabilní pánevní kruh
6.   zlomeniny 2 a více dlouhých kostí (humerus, femur, ti-

bie)

MUDr. Anatolij Truhlář
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
e-mail: anatolij.truhlar@gmail.com
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ÚVOD
Před lety jsem byla přizvána Středočeskou záchrannou 
službou ke spolupráci a setkala jsem se v rámci dohodnu-
tých vzdělávacích aktivit s  jejími zaměstnanci v  různých 
pozicích – s řidiči, s výjezdovými pracovníky, operátorkami 
a  i  lékaři. Seznamovala jsem se s  jejich problematikou 
a s jejich viděním práce s volajícími a ošetřovanými. Poslé-
ze spolupráce vyústila v projekt 155+ [20], ve kterém byli 
cílovou skupinou operátoři – dispečeři. Dostali jsme na-
hrávky jimi předaných hovorů s nevyřčeným, ale dosti silně 
vyjadřovaným poselstvím „podívejte se, s  čím musíme 
pracovat…	 volající	 jsou	 naším	 problémem…	 zneužívají	
nás…apod.“.	 Tehdy	 jsme	 vytvořili	 spolu	 s  kolegy	několik	
pracovních manuálů [7, 11, 21]. V jednom z nich šlo o psy-
chologickou problematiku práce na operačním středisku. 
Pokusila jsem se pohled na vztah volajících a  operátorů 
otočit: volající jsou takoví, jací jsou. Vychovávat je nelze. 
Ale je možné se podívat na to, co v té situaci dělají samotní 
operátoři. Jsou opravdu tak bezmocní, jak se často prezen-
tují? Nebo mají určitou moc, jak s  hovory zacházet, ale 
možná si jí nejsou vědomi a  tedy jí nevyužívají? Hovory 
jsem pak hodnotila z pohledu teorie, která se mi zdála pro 
jejich analýzu vhodná. Sledovala jsem, jakou roli v úspěš-
ně/neúspěšně vedených hovorech mají sami operátoři 
a  pravděpodobně si svojí role nejsou vědomi. Možná se 
výsledky nebudou samotným operátorů líbit, protože uka-

zují na to, že moc mají a že úspěšnost hovorů je dána z vel-
ké části jejich přístupem k řešení situace. Žádné výsledky 
neplatí vždy a  všude, ale mohou posunout alespoň část 
sledovaných situací do pásma „lépe zvládané“. 

OPERAČNí STŘEDISKO zDRAVOTNICKÉ záChRANNÉ 
SLUžBY
Ve zkratce uvádím pouze vybrané informace, s čím se pra-
covníci operačního střediska tísňové linky 155 musí vyrov-
nat. Jde o faktory, které ovlivňují práci operátorů „zvenku“ 
[9]. 
•	 	Dimenzovaná kapacita operačního střediska – po-

kud je ve službě příliš mnoho operátorů, dochází k ne-
využití jejich potence, pokud je jich naopak málo, může 
to v případě náročnější situace schopnost operačního 
střediska paralyzovat a komplikovat včasné řešení pro-
blému.

•	 	Počet příchozích volání – některé denní/noční časové 
úseky jsou více exponované, jiné méně. Vždy se však 
musí v  dohodnutém čase obsloužit cca 90 % výzev 
[9,10]. 

•	 	hovor by se měl vyřídit do 50 – 70 vteřin [9, s. 33], 
i když reálný čas spotřebovaný na vyřízení výzvy je i ně-
kolik minut.

•	 	Procesní režim, ve kterém se pracuje. Od původního 
paralelního režimu, kdy jeden operátor vyřizoval jedno 

operátoři na tísňové lince 155 – rozbor vedení hovorů s volajícími

blanKa ČepicKá 
S. E. N. A. s. r. o.

Abstrakt 
Článek předkládá výsledky zpracování záznamů hovorů na operační středisko zdravotnické záchranné služby pomocí transakč-
ní analýzy. Práce se soustřeďuje na způsob, jakým operátoři kontrolují telefonické hovory. Transakční analýza byla vhodným 
nástrojem k prozkoumání postupů, které operátoři k vyřízení hovorů volí. Výsledky pomohly popsat charakteristiky jak úspěšně 
(konstruktivně) vedených hovorů, tak i hovorů vedených neúspěšně (nekonstruktivně). Výsledky výzkumu poskytují dobrý 
základ pro doplnění dosud úzce medicínsky zaměřený výcvik operátorů tísňové linky o zařazení psychologických proměnných, 
které mohou průběh hovoru ovlivnit od samého počátku. 

Klíčová slova: operátor – operační kontrola – tísňová linka – transakční analýza – psychologický stres

Abstract
Emergency medical line 155 dispatchers – analysis of conducting calls with callers
The work focuses on reviewing phone calls to the 155 emergency line of the Emergency Medical Service, by means of transactional 
analysis. The review concentrated on how the operators controlled the phone calls. We studied their ways of dealing with the 
requests that were the subject matter of the emergency line calls. Transactional analysis has proved to be a good instrument to 
analyze procedures the operators had chosen to conduct the calls. The outcomes helped describe characteristics of both 
constructively and unconstructively conducted calls. The results can provide good basis for complementing the currently purely 
medical training of the emergency line operators, to include the dimension of psychological variables, which may affect the 
course of calls. 

Key words: operator – operational control – emergency line – transactional analysis – psychological stress
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volání od začátku až do konce, se postupně přešlo do 
tzv. sekvenčního režimu, kdy někteří operátoři (call ta-
kers) jenom hovory nabírají a předávají je dispečerům. 
Ti je předávají svým výjezdovým skupinám, které ope-
rují v určité definované oblasti. 

  Každý z režimů má svá pro a proti. Velmi pravděpodob-
ně je sekvenční režim výkonnější, ale předaný zápis in-
formací, které operátor nabral a  předal dispečerovi, 
neobsahuje množství informací, které operátor získal 
a v původním režimu s nimi pracoval, protože pracoval 
také se svojí zkušeností. (O  psychologické a  sociální 
části předávaného sdělení viz dále).

•	 	Řeší	se	různé	druhy výzev – od výzev z první ruky („…
mně je špatně“), výzev z druhé ruky („…tady je bouračka, 
jedu kolem…“), až po tzv. výzvy z třetí ruky („prý se tam 
někomu udělalo špatně…“, nebo „mluvila jsem s kama-
rádkou mobilem a myslím, že by potřebovala záchranku, 
je jí nějak špatně…“). Sem patří i výzvy předané z jiných 
operačních středisek (HZS, policie apod.) které mohou 
být ještě různě nepřesně formulované. 

•	 	Volající často rozhodně neodpovídají obrazu ideálních 
volajících na tísňovou linku. Bývají dominantní („…víte, 
kdo já jsem?..., ….okamžitě…, platím si daně…“), intoxi-
kovaní, v ebrietě, psychicky nemocní, vulgární, zlomysl-
ně volající, chronicky volající, handicapovaní jak slu-
chově, tak jazykově, nebo volající s poruchou slovního 
vyjadřování v  důsledku somatického onemocnění 
a  další a  další. Získat od některých volajících základní 
informace je někdy nadlidský výkon i  pro zkušeného 
operátora. Jestli se někdo vyjadřuje problematicky pro-
to, že je tělesně nemocný s handicapem nebo duševně 
nemocný se podstatně lépe zjišťuje v přímém kontak-
tu. Operátor na to zjištění má pouze svůj sluch, svojí 
zkušenost a svojí intuici. Kontrola realitou chybí.

•	 	Samotný	charakter práce operátorů je výrazně streso-
vý – nabírají, identifikují naléhavost, procesují potřeb-
né. Po celou dobu běží řada neuroendokrinních změn 
(zvyšuje se tlak, zrychluje puls, zrychluje dech, aktivuje 
se endokrinní systém, aktivují se různé svalové skupi-
ny). V současné době, vzhledem k  legislativním poža-
davkům, si lze výsledek vyhledat v zápisu V době sběru 
dat, kdy celý kraj pracoval v paralelním režimu, zůstáva-
ly často ve vzduchu otázky – „…poslal jsem je dobře 
a včas?“, „…dostala posádka všechny potřebné informa-
ce…?“, „byl TANR veden správně…?“. Neukončené záleži-
tosti sami operátoři subjektivně označují za dlouhodo-
bě velmi vyčerpávající [19].

•	 	Vedení	zdravotnické dokumentace – legislativa, pod-
pořena forenzními případy, zavazuje každého člena 
týmu k podrobným zápisům. Rovněž se musí dva roky 
archivovat zvukové záznamy pro případ stížností nebo 
forenzních sporů. I když se tím velmi pravděpodobně 
každou vteřinu své práce operátoři vědomě nezabýva-
jí, jsou trvale pod drobnohledem, což z dlouhodobého 
hlediska k duševní pohodě také příliš nepřispívá.

•	 	V neposlední	řadě	jde	o množství vztahů, ve kterých 
se operátor pohybuje. Některé jsou přímé (s volajícími, 
s  posádkami, s  nemocnicí, e externími profesionály 
apod.), jiné nepřímé, kdy operátor není přímo aktivní, 
ale reaguje (žádost z tísňové linky 112 o vyslání posád-
ky k autonehodě). Všechny tyto vztahy jsou převážně 
utvářeny na základě sluchových vjemů. Ne všechny 
protějšky znají operátoři osobně, identifikují je často 
podle hlasu, když některé slýchávají častěji. Ale i s ne-
známými osobami je třeba se domluvit. 

•	 	Do	 významných	 interních	 vztahů	 patří	 vztahy s  po-
sádkami. V současné době, kdy jedno operační středis-
ko spravuje v kraji až několik desítek výjezdových sta-
novišť, jsou kontakty anonymnější než dříve, kdy se 
v okresním uspořádání ZZS zaměstnanci jedné organi-
zace osobně znali. Reakce jako: „Na co jste nás to zase 
poslali“….	Nebo	 „Proč jste poslali RLP, tak doktor nebyl 
vůbec potřeba“ ve variantě „Proč jste poslali jenom RZP, 
tam byl potřeba doktor, víte, co se mohlo stát…?“) nazna-
čují, že se posádky s operátory přetahují o pomyslnou 
větší důležitost v  psychologické hře „kdo ví líp“, resp. 
„kdo je důležitější“. Uvědomění si, že operátoři i posád-
ka jsou vlastně „na jedné lodi“, často chybí. 

  Operátor se pohybuje ve virtuálním světě své předsta-
vy o  situaci, kterou si vytvořil na základě získaných 
údajů, sluchových signálů, své zkušenosti a pravidel, ve 
kterých se pohybuje. Vyhodnotí stupeň naléhavosti 
výzvy a  rozhodne. Posádka přijede do reálné situace 
a ta může být velmi odlišná. Pohybuje se v jiném světě 
nežli operátor. 

  Střet těchto dvou světů patří do kategorie náročných 
komunikačních situací. 

•	 	Velmi	citlivými	jsou	vztahy s nadřízenými – ty se pro-
jevují ve firemní kultuře ve způsobech, jak se lidé uvnitř 
organizace k sobě chovají. Nedá se opominout, že po-
stoje typu „kdo není důležitý“ nebo „kdo je důležitější“ 
k  psychické vyrovnanosti zaměstnanců nepřispívají. 
Operátoři jsou mezi dvěma mlýnskými kameny: z po-
hledu volajících by měli ve všem vyjít vstříc a nejlépe se 
moc neptat. Z pohledu většiny nadřízených by měli pl-
nit své povinnosti tak, jak to vyžaduje tzv. norma-ideál. 
Jakákoli stížnost, kterým zabránit nelze, je pro ně často 
ohrožující – problém přece měli vyřešit lépe. Pocit „vi-
sím ve vzduchu a  nemám pevnou půdu pod noha-
ma…“	 se	 v  diskuzích	 „mimo	 kameru“	 opakoval	 [19].	
Vzájemná devalvace osob mezi sebou nebo devalvace 
určitých typů činnosti na úkor povyšování jiných osob 
a  jiných druhů činnosti, včetně bránění hodnoty své 
práce, je určitě energeticky velmi vyčerpávající a k psy-
chické pohodě nepřispívá. Přispívá však k postupnému 
psychickému vyčerpání, které může ústit až do syndro-
mu profesního vyhoření.
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TRANSAKČNí ANALýzA A  NěKTERÉ VYBRANÉ KON-
CEPTY
Transakční analýza patří do tzv. dynamických psychologic-
kých směrů – tedy zjednodušeně řečeno pracuje s psychic-
kými procesy, které nejsou vždy a za všech okolností uvě-
domované. Pomáhá hledat a zvědomovat vlivy, které se na 
dané situaci a jejím formování podílí. 
Pro pochopení toho, čím jsem se vlastně u operátorů zabý-
vala, uvádím velmi zkráceně popis vybraných konceptů, 
jinak by výsledky výzkumu nebyly srozumitelné. Popisy 
jednotlivých konceptů samozřejmě patří klasikům trans-
akční analýzy – Ericu Berneovi, Taibimu Kahlerovi, Leonar-
du Schlegelovi a ostatním. Pro účely této práce jsem nepo-
važovala za nutné je u  každého konceptu explicitně 
vyjmenovávat. 

1. Egostavy
„Egostav je trvalý soubor cítění a zkušenosti, který se pří-
mo vztahuje k odpovídajícímu trvalému souboru chování“ 
[3, s. 364]. Berne rozlišoval 3 typy egostavů v závislosti na 
jejich obsahu. Tyto tři typy tvoří tzv. strukturální model 
osobnosti, který je schematicky znázorňován následovně:

Schéma č. 1: Strukturální model osobnosti

rodičovský egostav (Rodič). Jde o soubor 
přejatého myšlení, cítění a chování od rodi-
čů nebo jiných důležitých osob.

dospělý egostav (Dospělý) je soubor myš-
lení, cítění a chování orientovaný 
na situaci tady a teď.

dětský egostav (Dítě) je tvořen souborem 
vlastního minulého myšlení, cítění a chová-
ní, vychází z osobní historie.

funkční model osobnosti popisuje, jak se egostavy pre-
zentují navenek, tedy jak fakticky fungují.

Schéma č. 2. Funkční model osobnosti

Kritický Rodič/Pečující Rodič nejčastěji pře-
bírá zodpovědnost, ví líp než ti druzí

Dospělý – orientace na tady a teď, nese zod-
povědnost

Přizpůsobené Dítě/Svobodné Dítě seodpo-
vědnosti vzdává, nebo si jede po svém, ale 
za následky nést odpovědnost nechce

V chování Kritického Rodiče (KRo) často identifikujeme do-
minanci a potřebu moci nad ostatními. V chování Pečující-
ho Rodiče (PeRo) nacházíme omezující starostlivost. 
V tomto egostavu často nacházíme převzaté způsoby od 
vztahových osob (reálných rodičů, prarodičů apod.), jsou 
jimi např. výroky, postoje, gesta, mimika apod. 
Příklady výroků operátorů z rodičovských egostavů:
Kritický Rodič: „Pane, co si to dovolujete!... Co si to o sobě mys-
líte!...“
Pečující Rodič: „Já tam zavolám…“
Dospělý egostav (Do) je charakterizovaný orientací na ře-
šení toho, co se děje tady a teď a na to, co právě nyní dotyč-
ný tady a teď prožívá. Jedná-li operátor z tohoto egostavu, 
měl by za svá rozhodnutí nést zodpovědnost. 
Příklad výroku z dospělého egostavu:
„Já vím, že máte strach, nikdy jste nic podobného nedělal, 
jdeme do toho spolu…“
Přizpůsobené Dítě (PřDí) a  Svobodné Dítě (SDí) zahrnují 
chování, prožívání a myšlení dřívějšího věku, nežli je aktu-
ální chronologický věk dotyčného člověka. Tento „regres“ 
může jít až hluboko do dětství. V  aktuálním projevu se 
nám dotyčný dospělý jeví o mnoho let mladší, prezentuje 
se jako bezmocný nebo rebeluje proti pravidlům. Chová 
a  prezentuje se jako faktické dítě. Významným znakem 
dominujícího dětského egostavu je vzdávat se odpověd-
nosti, za svá rozhodnutí a činy a předávat odpovědnosti na 
druhé [2,4,13,16,23]. Příklady výroků volajících z dětského 
egostavu:
Přizpůsobené Dítě: „Když myslíte…“ nebo též: „Já jsem na to 
ale takhle zvyklej…“
Svobodné Dítě: „Mě to nebaví, kašlu na to…“

2. základní životní pozice 
Ty vyjadřují vztah Ty a Já [1,12]. Jde o pohled na sebe a na 
druhé, na schopnost myšlení, chování, zacházení s emoce-
mi apod. K  vyjádření vnímání sebe/druhého se používá 
termín „OK“ a se znaménkem + to znamená „Beru tě takové-
ho, jaký jsi. V něčem Tě obdivuji, v něčem s Tebou nesouhla-
sím, ale jsi to Ty!“. Podobná formulace by se vztahovala 
i  k  vlastní osobě :„Jsem taková jaká jsem, něco mi jde…“. 
OK- říká: „neberu sebe/Tebe jaký jsi. Potřebuju/potřebuješ 
být opravován, veden, vychováván, předěláván…“

Transakční analýza rozlišuje mezi bytím a činy. V pořádku 
je člověk jako takový, ale nikoli všechny jeho činy a rozhod-
nutí. Může být v pořádku, i když dělá špatná rozhodnutí. 
Staví-li se k  nim tak, že za výsledek špatných rozhodnutí 
nese také zodpovědnost, pak se v dané situaci pohybuje 
ve svém dospělém egostavu. Ne vždy tomu tak bývá. 
Schematicky lze tento vztah vyjádřit následovně: 
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Schéma č. 3: Základní životní pozice

 
Příklady výroků pro každou z pozic:
1)  Já jsem OK, TY jsi OK: „Rozvádíme se, máme za sebou 

několik let života, podílíme se na tom oba. Teď jde o to, aby 
to co nejméně bolelo...“

2)  Já jsem OK, Ty nejsi OK –: „Rozvádíme se a  je to Tvoje 
vina!“ 

3)  Já nejsem OK, Ty jsi OK:„Rozvádíme se a  já jsem to 
všechno	zpackala,	kdybych	tehdy…“.

4)  Já nejsem OK,Ty nejsi OK –: Rozvádíme se, protože ty 
jsi… a já už jsem tehdy měla vědět… a dát na…“.

3. základní potřeby (hlady)
definuje transakční analýza jako nutnou podmínku kvalit-
ního života a staví vedle naplněných fyziologických potřeb 
(kyslík,	 vodík,	minerály…)	 trojici	 základních	 psychologic-
kých potřeb: potřebu podnětů, uznání a struktury. Te-
prve jejich saturace činí život kvalitním. Proto také Berne 
nazývá tyto potřeby doslova „hlady“ (hungers). To, že je-
jich saturace má vliv na celkový rozvoj dítěte více nežli sa-
motné sycení biologických potřeb, je známo již dlouho 
[15,17].
a)  U podnětů jde o to, jak a čím mozek sytíme, aby to on 

mohl zpracovat. Extrémy na obou stranách nejsou příz-
nivé. Příliš mnoho podnětů (Člověk, v  situaci pro něj 
nové, volá na ZZS a operátor na něj doslova chrlí mnoho 
informací, které on v  aktuálním stavu nezvládá zpraco-
vat). Málo podnětů poskytuje samotka ve vězení – což 
je popisováno jako nejtěžší trest. Mozek si pak může 
začít podněty sám vytvářet třeba formou halucinací.

b)  Mluvíme-li o potřebě uznání, pak jde o zprávu „vidím tě 
…vnímám tě… beru tě na vědomí…“Ale také „jdi mi 
z očí…nemluvím s Tebou“ I toto je zpráva o tom, že ně-
koho vnímám, i když není pro druhou stranu příznivá. 
Příkladem naplnění takové potřeby jsou volající, kteří 
se pravidelně ozývají s potřebou péče. Podle známého 
pořekadla o džbánu a vodě by nevyjet mohlo zname-
nat to konečné utržení ucha, takže se raději vyjíždělo. 

Nicméně dotyčné osobě se dostalo toho, co potřebo-
vala – i když často v negativní podobě; někdo se jí ale-
spoň chvíli věnoval a to za těch pár nepříjemných ko-
mentářů přece stojí. Na chvíli se naplnila její potřeba 
uznání.

c)  Potřeba struktury a její naplnění nám poskytují v živo-
tě určitou jistotu. Nové situace zvyšují nejistotu. V tom-
to případě jde hlavně o strukturaci času. Být bez sociál-
ních kontaktů alespoň chvíli denně, procházet známý-
mi nepříliš náročnými kontakty (rituály), setkávání se 
s osobami známými, společné aktivity (např. při práci), 
opakovaní určitých sociálních situací, kdy si člověk až 
na konci uvědomí, že tu situaci vlastně zná a v nepo-
slední řadě i  blízké neohrožující vztahy. To jsou typy 
sociálních situací, které utvářejí náš čas v  kontaktu 
s druhými. Vytvoření si představy o situaci a následném 
plánu, jak s volajícím postupovat dává větší jistotu, že 
operátor na nic nezapomene (může jít o rituál). Přeska-
kování z tématu na téma spíše mluví o nejistotě v orien-
tování se v situaci.

4. Dohody
„Dohoda je oboustranné explicitní ujednání o  jasně defi-
novaném způsobu jednání“ [3, s. 362]. Tato definice jistě 
neodporuje známému latinskému přísloví „clara pacta, 
boni amici“. Prostě jasnost a vzájemnost dělá dohodu tím, 
co má splňovat. Důležité je, že by se měla uzavírat na úrov-
ni Dospělý x Dospělý a za vyřčené by každá ze stran měla 
umět vzít zodpovědnost. Výrok typu „….tak já to udělám, 
když myslíte….“ není z Dospělého, ale z Přizpůsobivého Dí-
těte. Podobně jako výrok typu: “…takhle to udělejte, to je 
pro vás nejlepší…“. Tady jedna strana přebírá zodpověd-
nost a tváří se, že ví, co je pro toho druhého nejlepší, jedná 
z pozice všeznalého Pečujícího Rodiče. 
Můžeme mít dohody se sebou („…od prvního ledna za-
čnu… přestanu… vrhnu se do…“), mezi dvěma jedinci (vo-
lající něco potřebuje, operátor také něco potřebuje. Měli by se 
dohodnout, jak obě potřeby naplnit). Čím více subjektů je ve 
hře, tím více může jít o protichůdnější očekávání a proble-
matičtěji uzavírané dohody. To se týká hlavně vícestran-
ných dohod. 
Každá dohoda s sebou nese část vyřčenou, explicitní (jmé-
no, adresu, patro……) a  část předpokládanou, implicitní 
(operátor předpokládá, že volající ví, jaké a v jaké podobě on 
informace potřebuje, … volající předpokládá, že operátor ví, 
co on potřebuje, když mu je přece špatně…). Komplikace 
v komunikaci nastávají právě z  implicitních, nevyřčených, 
ale nesplněných očekávání. 

5. Popoháněče (drivery)
Popoháněče jsou součástí vlivů, kterými je vytvořený ži-
votní scénář. Jde o soubor pravidel, podle kterých se život 
jedince odvíjí. Tvoří je zvnitřněná poselství rodičovských 
figur. Při rozboru hovorů jsme se věnovali především těm 
poselstvím, která jdou z rodičovských částí (Rodič) faktic-
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kých rodičů a obsahují zprávu, kterou lze obecně shrnout 
takto: „když se budeš v životě takto chovat, dobře se Ti pove-
de!“. 
„Spěchej“ – musíš toho v  životě hodně stihnout, abys 
ukázal/a že něco dokážeš. Příkladem jsou lidé, kteří mají být 
v jednu dobu na třech místech zároveň, ale fakticky si to nikdy 
neužijí. Neví, kde byli pořádně, s  kým mluvili… protože du-
chem jsou už jinde. 
„Buď silný“ a neukazuj žádné pocity!“ – okolím bývají vní-
máni jako silní, všechno vydrží, nic neodmítnou. Také bý-
vají zpravidla obdivováni a podporováni. Zdravotně je to 
cesta do pekel. Lidé, kteří si toho na sebe hodně nabírají, 
nedokáží nic odmítnout, potlačují svoje pocity, končí až 
infarktem myokardu.
„Buď perfektní“ – chyba se trestá „stětím hlavy“. Život 
tráví tím, jak by to, co dělají, udělali „nejlépe“ a  to samé 
požadují i  od ostatních. Protože je to přání nesplnitelné, 
jsou trvale nespokojení se sebou a často v konfliktu s ostat-
ními. Ti totiž nejednají podle jejich představ.
Výrok „řekněte mi, jak to mám udělat, aby to bylo stoprocent-
ní“ mluví za vše. 
„Potěš ostatní“ – spokojené musí být okolí, ne člověk sám. 
Výrok typu: „všechno co dělám, dělám kvůli Tvé spokojenos-
ti“ známe asi všichni, až na to, že představa majitele tohoto 
výroku o štěstí a blahu jeho protějšku realitě často neod-
povídá. Jako by tím říkal: „já vím líp než Ty, co Ty potřebu-
ješ…“
„Snaž se“ – je naprosto neuchopitelné poselství, protože 
dosud nikdo nedokázal pořádně vysvětlit, jak takové sna-
žení vlastně vypadá. Ale zhusta se používá: snažím se věci 
dělat pořádně… snažím se psát hezky…, snažím se být hod-
ný…, snažím se hubnout… apod. Jenom malý příklad „po-
stavte se před židli a snažte se se posadit!“. Toto jsou nejzná-
mější popisy popoháněčů (driverů), které známe. [14]. I zde 
platí, že si těchto popoháněčů člověk vůbec není vědom. 
Má je zabudované v sobě, takže když přijde určitá situace 
– vyběhnou a on se začne pod jejich vlivem nějak chovat. 
Jinak to totiž neumí. 

6.Transakce
Transakce jsou jednotkou komunikace. Tedy kývnutí hla-
vou, pozdrav, oslovení, zamračení se, odklonění hlavy atd. 
všechno jsou zprávy druhému člověku, které mu v  daný 
moment posíláme (transakční podnět) a on na to nějakým 
způsobem reaguje (transakční odpověď). V tomto případě 
jde o přímé – komplementární – transakce. Odpověď při-
chází ze stejného egostavu, který byl osloven.
zkřížená transakce je charakteristická tím, že odpověď 
nepřichází stejnou cestou (ze stejného egostavu, který byl 
osloven), ale z jiného egostavu. (Otázka: „…Dobrý den, mů-
žete mi říct, kde najdu…?“ Odpověď:„…Informace nepodá-
váme…“). Tady komunikace končí.
Každá zpráva v sobě nese vlastně dvě části – verbální/so-
ciální zprávu („Dobrý den!“ „Dobrý den…“.), přičemž zprá-
va byla vyslána a odpověď byla odpovídající. Druhou část 

tvoří tzv. psychologická část zprávy. Ta tu sociální část 
zprávy dotváří a může jí dát zcela jiný význam. Odpověď 
na pozdrav, kterou druhá strana vnímá jako zprávu „dej mi 
pokoj“ má totiž daleko větší sílu. Psychologické (skryté) 
části zpráv dominují nad sociálními částmi. CO (se posílá) 
a JAK (se zpráva posílá) nejsou v souladu. A pravidlo k tomu 
se vážící mluví o tom, že registrujeme-li v transakci nějaký 
nesoulad, pak vítězí její psychologická část. (Volající na 155, 
který je vlivem situace primárně ve velké nejistotě a  ptá se, 
jestli se opravdu dovolal na záchranku, když dostane odpo-
věď „No…“ s nádechem nevyřčené zprávy „kam byste se asi 
jinam měl dovolat“, bude velmi silně vnímat tón hlasu, modu-
laci či kadenci, ale nikoli tu sociální práva, která se ve slangové 
řeči dost často vyskytuje jako výraz potvrzení. Může se roztá-
čet spirála dalších ujištění apod.). Tomuto jevu říkáme dvoji-
tá/skrytá transakce.
Čím více skrytých transakcí se v dialogu objevuje, tím ne-
jasněji komunikace probíhá. 
V popisu výše uvedených transakčně analytických koncep-
tů jsem se soustředila pouze na ty, které jsem považovala 
za nosné a při rozboru záznamů za sledovatelné. 

METODIKA VýzKUMU
Byly použity hovory sebrané v rámci projektu 155+. Vzala 
jsem původní záznamy a podrobila je další analýze s cílem 
zjistit, zda lze najít způsob, kterým mohou samotní operá-
toři hned na začátku ovlivnit průběh hovoru. Profesionálo-
vé na efektivně (konstruktivně) probíhající náročný hovor 
(těmi většina volání na ZZS je) by měli být právě oni a to 
tak, aby se jim při optimálním vedení hovoru podařilo zís-
kat informace, které v  danou chvíli potřebují, aby mohli 
problém efektivně řešit.
Nástrojem pro analýzu hovorů byly vybrané koncepty 
transakční analýzy, které jsem popsala v  předchozí části 
tohoto článku. Sledované otázky byly následující:
•	 	Lze	využít	transakční	analýzu	při	analýze	hovorů	ope-

račního střediska?
•	 	Lze	zpracováním	získaného	materiálu	(záznamů	hovo-

rů) nalézt informaci o  tom, jestli a  jakým způsobem 
ovlivňují průběh výzev již samotní operátoři?

•	 	Lze	ze	získaných	výsledků	formulovat	témata,	která	by	
měla patřit do dalšího vzdělávání operátorů a která by 
jim pomáhala lépe zvládat náročné hovory? [7]

Empirický poznatek k profesi operátorů říká, že jejich pozi-
ce je klíčová – propojují požadavky volajících s realizačními 
pracovníky – posádkami. Podle kvality informací, které se 
jim podaří získat, se aktivují jednotlivé složky záchranného 
systému. Nedostatek kvalitních informací může vést k ne-
správnému rozhodnutí a  třeba i  k  prodlení v  poskytnutí 
správné péče. 
V době zpracování získaných nahrávek jsem nenalezla stu-
die na téma přístupu operátorů k volajícím. V dostupných 
publikacích o operátorech se popisuje co tvoří jejich zátěž, 
nacházíme v nich doporučení, jak by měl hovor probíhat. 
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Doporučení vycházejí převážně z  empirické zkušenosti 
[5,9]. Je popsáno, jak užívat telefonickou asistovanou re-
suscitaci (TANR) nebo telefonickou asistovanou první po-
moc (TAPP) [8,9,18]. Způsob, jakým jsou doporučení sku-
tečně naplňována, je daný osobností operátora. Nenalezla 
jsem verifikované odkazy na to, co jim ve výbavě chybí, 
v čem konkrétně potřebují posílit nebo zda snad nepřispí-
vají k celkové zátěži oni sami, ani na to, co jim fakticky po-
máhá získat v  co nejkratším čase maximum potřebných 
informací důležitých k optimálnímu rozhodnutí. Orientují 
se v omezeném čase – v řádech desítek sekund, maximál-
ně mála minut. Nic nevidí, k rozhodnutí mají pouze vlastní 
předchozí zkušenost, dobrý sluch a vlastní intuici.

Sběr dat
V období 1. 5. 2006 – 30. 6. 2007 posílali operátoři ze všech 
tehdejších operačních středisek Středočeského kraje zá-
znamy výzev podle záměrně velmi široce formulované in-
strukce: „Předávejte hovory, o  které byste se rádi podělili!“. 
Projektový tým touto implicitní instrukcí nabídl, že přichá-
zet mohou nejen záznamy výzev, které byly náročné, ale 
i těch, které operátoři vyhodnotili jako zdařilé. Takto získal 
projektový tým 276 nahrávek, což hrubým statistickým 
přepočtem odpovídalo cca 0,35 % všech výzev za kalen-
dářní rok. 
Tento soubor byl nejprve vyčištěn (zdvojené hovory, hovo-
ry, které se odehrávaly mezi dvěma operačními středisky 
nebo mezi nemocnicí a ZZS, hovory kratší než 30 vteřin. 
Pro účely samotné práce jsem se rozhodla pracovat pouze 
s  těmi nahrávkami, ve kterých probíhala interakce mezi 
volajícím a operátorem, který požadavek volajícího zpra-
covával. Šlo o  to mít závěrečnou skupinu obsahově co 
nejhomogennější. Dále byly všechny záznamy jednotně 
číselně označené, aby nebylo možné identifikovat, které 
operační středisko konkrétní hovor zaslalo. Z  konečného 
značení bylo možné pouze vyčíst čas počátku záznamu 
a dobu trvání záznamu.
Z původních 276 záznamů bylo vyřazeno 118 záznamů (= 
42,75 % z původního vzorku), zůstalo 158 záznamů (= 57,25 
% z původního vzorku). 
Tabulka č. 1. Trvání hovorů v minutách u získané skupi-
ny (158 záznamů) 

N 158

Průměrná délka hovoru 3,95

Medián délky hovoru 3,31

Minimální délka hovoru 0,52

Maximální délka hovoru 15,00

Směrodatná odchylka 2,73

Tab. č. 1 ukazuje, že nejkratší použitý hovor trval 0,52 
sekund, nejdelší trval 15 minut. Průměrný čas trvání výzvy 
v této skupině byl 3,95 ± 2,73 minut.

U každého hovoru jsem použila maximálně první dvě mi-
nuty záznamu, aby měly všechny nahrávky stejná vstupní 
východiska a  protože jsem chtěla vědět, čím se dialogy 
„rozehrávají“. Minimální délka použitých záznamů musela 
být alespoň 30 vteřin.
S takto získanou skupinou 158 vybraných záznamů nahrá-
vek telefonních hovorů pracovali dva supervizoři z řad ZZS 
Ústeckého kraje (dále ZZS ÚK). Důvodem volby byla opět 
nezávislost a anonymita při hodnocení nahrávek. 
Základní charakteristika obou supervizorů: byli z  jiného 
kraje než z  toho, odkud byly výzvy sebrány; nikdy spolu 
nepracovali v podřadném nebo souřadném postavení; je-
den byl muž, druhá byla žena; pracují každý na jiném ope-
račním středisku déle než 7 let; pracují střídavě jako operá-
toři, výjezdoví pracovníci a  supervizoři pro své kolegy 
z  operačního střediska, kde působí. Mají tedy zkušenost 
s větší variabilitou při řešení výzev, než pouze s vlastním 
řešením.
Nahrávky sestavené do náhodného pořadí a ve výše po-
psané délce jsem pouštěla oběma supervizorům s násle-
dující instrukcí: 
„V následující ukázce posuďte, nakolik operátorka přispívá 
ke konstruktivnímu řešení (účinnému řešení) podstaty vý-
zvy. Sesadit K hodnocení použijte následující tříbodovou 
škálu: 
 1 = plně/zcela 
 2 = s menšími nedostatky 
 3 = s vážnějšími nedostatky“. 

Termín „konstruktivní řešení podstaty výzvy“ byl defino-
ván jako: vlídné vystupování; empatický přístup; dotazová-
ní se k věci (= co se děje tady a teď); identifikovatelný plán 
ve vedení hovoru (na co se ptát nejprve, na co později); 
základní pozice na úrovni Já jsem OK, ty jsi OK; schopnost 
instruovat a  přebírat zodpovědnost, je-li třeba (potřeba 
TANR apod.).
Před započetím náslechů jsme si pojetí pojmu „konstruk-
tivní řešení podstaty výzvy“ s oběma supervizory předem 
ujasnili na příkladech. Prezentace záznamů a jejich přiřazo-
vání do jednotlivých skupin probíhala ve třech setkáních. 
Každé setkání trvalo cca 8 hodin. Supervizoři mezi sebou 
svoje volby nekonzultovali, i když při prezentaci nahrávek 
byli přítomni společně. Svoje řešení zapisovali každý do 
svého záznamového archu, který pokaždé odevzdali.
Skupina 158 záznamů se na základě hodnocení supervizo-
rů rozčlenila do 6 skupin: 3 tvořily záznamy, ve kterých se 
oba supervizoři na hodnocení shodli (1_1, 2_2 a 3_3). Další 
3 skupiny tvořily záznamy, ve kterých se hodnocení super-
vizorů rozcházelo (1_2/2_1, 2_3/3_2 a 1_3/3_1). K dalšímu 
zpracování jsem použila pouze obě krajní skupiny, ve kte-
rých se supervizoři shodli 1_1 a 3_3 s předpokladem, že při 
jejich dalším zpracování budou snáze identifikovatelné 
vlivy, které tuto odlišnost zapříčiňují.
Skupinu 1_1 (konstruktivně vedené hovory, tzv. „K“) tvořilo 
57 záznamů. Skupinu 3_3 (nekonstruktivně vedené hovo-
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ry, tzv. „nonK“) tvořilo 25 záznamů. V závěru se tedy praco-
valo s 82 záznamy. Porovnáním s popisnou statistikou celé 
skupiny (158 záznamů) a vybrané pracovní skupiny (82 zá-
znamů) nebyl nalezen statisticky významný rozdíl jak mezi 
průměrnými délkami trvání hovorů, tak ve směrodatných 
odchylkách u  obou skupin. Statistické významnosti prů-
měrných délek hovoru a směrodatných odchylek nedosáhl 
ani rozdíl mezi oběma zkoumanými skupinami „K“ 
a „nonK“.
Vlastní metodu tvořil ad hoc sestavený a validizovaný do-
tazník zaměřený na přítomnost výše popsaných vybra-
ných konceptů transakční analýzy na straně operátorek. 
Šlo o: dohody, základní životní pozice (ZŽP), popoháněče, 
transakce, egostavy a základní potřeby (ZP). Poslední po-
ložky dotazníku se netýkaly transakční analýzy, ale vztaho-
valy se k porozumění a celkovému zvládání výzvy. Hotový 
dotazník měl celkem 21 položek sestavených v náhodném 
pořadí [7].
Validizační skupinu tvořilo osm dobrovolníků se stejným 
transakčně-analytickým vzděláním. Šlo o: 4 muže a 4 ženy; 
vysokoškolsky graduované; každý absolvoval minimálně 
300 hodin transakčně-analytického výcviku s plánem po-
kračovat dále směrem k mezinárodní zkoušce. Nerozhodo-
val věk, ani profesní specializace, pouze absolvované vzdě-
lání v transakční analýze.
Upravený dotazník s  náhodně řazenými položkami byl 
předložen spolu se záznamy hovorů třem dobrovolníkům 
se stejným transakčně-analytickým vzděláním. Podíleli se 
také na validizaci dotazníku. Šlo o: 2 muže a  jednu ženu; 
vysokoškolsky graduované; každý absolvoval minimálně 
300 hodin transakčně-analytického výcviku s plánem po-
kračovat dále směrem k mezinárodní zkoušce; nerozhodo-
val věk ani profesní specializace, pouze absolvované vzdě-
lání v transakční analýze.
Každý dostal 82 náhodně řazených záznamů v maximální 
délce prvních dvou minut počátku záznamu. Dále dostali 
záznamový list s kódy po sobě náhodně seřazených hovo-
rů, do kterého zapisovali přítomnost/nepřítomnost vybra-
ných konceptů transakční analýzy v dvouminutovém úse-
ku hovoru. 

Dotazník
Zde je na místě alespoň ve zkratce popsat, co se u jednotli-
vých konceptů sledovalo. Současně jsou uvedené formula-
ce, které byly použity v dotazníku. Číslo v závorce za pří-
slušným sledovaným konceptem označuje číslo položky 
v dotazníku. V definitivní verzi dotazníku byly položky se-
řazeny náhodně. 
1)  Dohody: Explicitní a implicitní podoby dohod byly po-

psány v předchozí části. 
  Formulace položky v dotazníku (v závorce před formu-

lací je číslo položky):
 a)  explicitní dohoda: (č.1) „V ukázce převažují jasně uza-

vřené dohody vázané na řešení aktuální situace“. (Př. 
volající, dále jen V: „Dobrý den, žena má bolesti břicha 

a  má termín porodu, můžete přijet? Operátorka, dále 
jen O: „Ano, prosím adresu...“).

 b)  implicitní dohoda: (č. 2) „V ukázce převažují nejasně 
uzavřené dohody vycházející z  nevyřčeného před-
pokladu, že něco má být nějak“. (Př. O: „No prosím…?“ 
V: „Dovolal jsem se na záchrannou službu?“ O: „No a co 
chcete…?“ Operátorka předpokládá, že když někdo vy-
točí 155, je jasné, kam se dovolal). 

 c)  žádná dohoda: (č.3) „Dohody nejsou v  ukázce pří-
tomné ani v jedné z podob“. 

2)  základní životní pozice: Výše byly popsány obecné 
charakteristiky čtyř schematicky vyjádřených vztahů 
mezi Já a Ty. Uvádíme jejich aplikaci v dotazníku zamě-
řenou na posuzování toho, jak se operátorka vztahuje 
k volajícím:

 a)  Ty OK- x Já OK+: (č.4) „V tom, jak operátorka s volají-
cím hovoří, převládá postoj: ty nejsi dost dobrý, já 
jsem lepší“. (O: „Pane, to snad nemyslíte vážně… hlav-
ně nepomlouvejte doktory...“).

 b)  Ty OK+ x Já OK-: (č.5) „V tom, jak operátorka s volají-
cím hovoří, převládá postoj: ty jsi lepší, já nejsem 
dost dobrá!“. (O: „Já vím, co chcete, ale já si s vámi fakt 
nevím rady…“).

 c)  Ty OK- x Já OK-: (č.6) „V tom, jak operátorka s volajícím 
hovoří, převládá postoj: ty nejsi dost dobrý, ani já 
nejsem dost dobrá“. (O: „Na internu nechcete, do Klad-
na nechcete, do Slaného nepojedem, když jste na Klad-
ně, tak co vlastně od nás chcete… já už fakt nevím“).

 d)  Ty OK+ x Já OK+: (č. 7) „V tom, jak operátorka s volají-
cím hovoří, převládá postoj: oba máme své kvality, 
taky i nějaké chyby, ale stále jsme oba dost dobří“. (O: 
„Asi bych se být na Vašem místě taky bála, ale spolu to 
zvládneme…“).

3)  Popoháněči – poselství od rodičovských figur, které 
podvědomě nutí člověka se chovat určitým způsobem, 
což by mělo zajistit v životě spokojenost. Posuzovatelé 
mohli označit i přítomnost více popoháněčů v operá-
torčině projevu.

 a)  „Potěš!“ (č. 8) „Roli hraje přesvědčení operátorky, že 
volající potřebuje veškerou její péči a ocení jí za to“ 
(Operátorka, která vyjadřuje nespokojenost s  tím, že ji 
volající jenom zneužívají, i když dělá všemožné. Poděko-
vání se jí ale nedostane).

 b)  „Buď perfektní!“ (č. 9) „Roli hraje přesvědčení operá-
torky, že musí získat co nejpřesnější a nejúplnější in-
formace“. (Operátorka, která lpí na detailech svých po-
žadavků, ačkoli nejsou pro řešení současné situace 
podstatné).

 c)  „Buď silný!“ (č.10): „Roli hraje přesvědčení operátor-
ky, že musí zvládnout vše, co se po ní chce“. (Operá-
torka řeší i problémy, které jí nepřísluší).

 d)  „Spěchej!“ (č. 11) Hodnota člověka se odvíjí podle 
toho, když zvládá v co nejkratší době co nejvíce. To 
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samé očekává od druhých. „Roli hraje přesvědčení 
operátorky, že musí být s výzvou co nejrychleji hoto-
vá.“ (Operátorka, která neustále skáče do řeči a nenechá 
volajícího dokončit větu).

 e)  „Snaž se!“: (č.12) „Roli hraje přesvědčení operátorky, 
že volající přece musí vědět, jaké informace a v jaké 
podobě ona potřebuje“. (S tím, co jí volající nabízí, vy-
jadřuje operátorka nespokojenost, ale není s to svůj po-
žadavek pojmenovat. To má přece volající vědět).

4)  Transakce – soustředila jsem se pouze na přítomnost 
tzv. dvojitých/skrytých transakcí. Posuzovatelé měli 
hledat ve zprávách vysílaných operátorkou nesoulad 
mezi tím, CO říká a JAK to říká. Měli označit možný ne-
soulad ve sdělení a v případě nesouladu měli označit, 
která část zprávy byla podle nich výraznější. (č.13) 
„V ukázce jsou obsah a forma sdělení převážně v soula-
du (verbální sdělení operátorky v ukázce je přesvědči-
vé). Pokud nejsou v  souladu, kterou část ve sdělení 
operátorky vnímáte zřetelněji“:

	 •	 obsah	(sociální	část	zprávy	–	CO)	
	 •	 formu	(psychologickou	část	zprávy	–	JAK)	

5)  Egostavy jednotlivé části osobnosti, které by se podle 
typu situace měly podílet na komunikaci. Převládající 
egostav určoval, jak se komunikace mezi dvěma jedinci 
bude odvíjet.

 a)  dospělý egostav (Do) (č. 14) „Operátorka se převážně 
orientuje na současný problém z pohledu tady a teď, 
řeší ho, ví si s ním rady“. (V.: „…Není mi dobře, celý den 
jsem sekal louku…“. O.: Možná to nebyl dobrý nápad, 
ale řekněte mi – pil jste něco?“ V.: „No… něco…“ O.: „Tak 
jinak, kolik jste toho za celý den vypil a  čeho konkrét-
ně…?“). 

 b)  dětský egostav (Dí) (č. 15) „Operátorka je převážně 
bezradná a  nejistá“. (V.: „...sestři, kde je ta sanitka, už 
tady čekáme…“. O.:…Já za to nemůžu…“)

 c)  rodičovský egostav (Ro) (č. 16) „Operátorka se pře-
vážně orientuje na možné příčiny současného pro-
blému a jejich hodnocení a méně na potřebné aktu-
ální řešení.

	 	 •	 spíše	vychovává	(Kritický	Rodič)
	 	 •	 spíše	pečuje	(Pečující	Rodič).“
   (V.: „Co tam celou dobu děláte, že to neberete, stejně 

tam nemáte co dělat…“ O.: Pane, co si myslíte, že jste, 
jak se opovažujete mi tohle říkat…“)

   Posuzovatelé vybírali v každé ukázce jeden převažující 
egostav. Vybrali-li převahu rodičovského egostavu 
měli se ještě vyjádřit k tomu, která z jeho obou podob 
je přítomna více.

6)  základní psychologické potřeby. Sledovala jsem pří-
tomnost sycení každé ze třech základních potřeb, po-
suzovatelé se vyjadřovali k sycení každé potřeby. 

 a)  potřeba podnětů (č. 17) „Operátorka poskytuje ve 

svém projevu množství podnětů, které volající ve 
svém aktuálním stavu zvládne zpracovat“. (Operátor-
ka, která chrlí na volajícího mnoho požadavků nebo in-
formací najednou, aniž by získávala odpovědi, podněty 
zahlcuje). Nerozpoznává potřebu volajícího poskyt-
nout mu o málo vteřin více na zpracování podnětů/
informací, které mu posílá..

 b)  potřeba uznání (č. 18) „Operátorka vyjadřuje dosta-
tek respektu k situaci, ve které se klient nachází“. (V.: 
…já se bojím dělat to, co mi říkáte. Co když mu ublí-
žím…!“. O.: (křičí) „…Ale vy to musíte udělat…“). Zde 
operátorka volajícímu uznání v jeho situaci tady a teď 
neposkytuje, neumí přijmout projev druhého jako 
normální reakci na nenormální situaci. Strach v této 
situaci je na místě.

 c)  potřeba struktury (č. 19) „Způsob, jakým operátorka 
s volajícím hovoří, má řád“. Dát řád znamená situaci 
zpřehlednit. (Operátorka, která sama nemá jasno, 
nebo je sama ve stavu velkého rozrušení a nesleduje ur-
čitý algoritmus, podává na psychologické rodině zprá-
vu, že pro své kroky nemá plán, je si nejistá).

7)  Položky vztahující se ke globálnějšímu pohledu na 
začátek průběhu telefonní výzvy 

  (č. 20) „Operátorka rozpoznává, jestli požadavek volají-
cího odpovídá náplni činnosti ZZS.“ Otázka směřuje 
k  tomu, jestli operátorka dokáže již v začátcích výzvy 
rozpoznat, zda to, co volající chce, může ZZS splnit.

  (č. 21) „Operátorka výzvu, přes všechny komplikace, 
zvládá“. Zde šlo o globální pohled na zvládání výzvy od 
jeho počátku. 

Při zpracování jsem sledovala, jestli se dají najít specifické 
„obrazy“ transakčně-analytických proměnných, které bu-
dou charakterizovat přístup operátorek k  volajícím, mezi 
skupinami „K“ a „nonK“.

Statistická analýza dat sledovala: 
•	 	Srovnání	délky	hovorů	pomocí	nepárového	t-testu.
•	 	Shodu	mezi	hodnotiteli	pomocí	Fleiss	kappa	testu.	
•	 	Porovnání	 proměnných	mezi	 skupinami	 „K“	 a  „nonK“	

s použitím ordinární stupnice, která zohledňuje případ-
nou nižší shodu mezi hodnotiteli. Následně byly odpo-
vědi na jednotlivé položky dotazníku srovnávány po-
mocí Mann-Whitneyho testu za použití Monte Carlo 
simulace.

•	 	Identifikaci	 nejsilnějších	 predátorů	 výsledků	 hovorů	
metodou logistické regrese s hodnocením hovorů („K“ 
vs. „nonK“) jako závislou proměnnou a  jednotlivými 
položkami dotazníku jako nezávislými proměnnými. 
Výsledek byl pak prezentován jako podíl šancí („odds 
ratio“). Významné byly výsledky na hladině význam-
nosti p≤0,05. 

•	 	K výpočtu	byly	použity	statistické	programy	Statistica	
verze 9.0 MedCalc verze 11.3.3
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zpracování výsledků
Testovaly se 3 druhy hypotéz mezi skupinami „K“ a „nonK“:
a) Hypotézy o shodě mezi posuzovateli
	 •	 ZZS	(hypotéza.	č.	1)
	 •	 TA	posuzovateli	(hypotéza	č.	2)
b) Hypotézy zaměřené na koncepty TA
	 •	 	s možností	jedné	volby	při	více	možnostech	(hypoté-

zy č. 3 – 11)
	 •	 	s možností	více	voleb	při	více	možnostech	(hypotézy	

č. 12 – 19)
c)  Hypotézy vztahující se k celkovému přístupu operáto-

rek. (hypotézy č. 20 – 21)
Celkem šlo o 21 testovaných hypotéz.

Výsledky analýzy dat
V tomto článku uvádíme pouze výsledky, neprezentujeme 
formulace jednotlivých hypotéz. Pro bližší informaci je 
vhodné se podívat do celé práce [7].

ad a) Testované hypotézy o shodě mezi posuzovateli: 
•	 	Shoda	 supervizorů	 ZZS	 byla	 více	 než	 průměrná,	 byla	

značná (kappa index = 0,648)
•	 	TA	 celé	 skupiny	 tří	 posuzovatelů	nebyla	 v  identifikaci	

nalezena: 
 −  popoháněče „buď perfektní!“ (kappa index 0,61 – 

0,80 = značná shoda) 
 −  základních životních pozic (kappa index 0,41 – 0,60 = 

průměrná shoda i u dalších)
 − základní potřebě podnětů
 − egostavů
 − zvládání výzvy
 − popoháněče „Potěš!“
 − v rozpoznávání výzvy
 − v popoháněči „Spěchej!“

V ostatních sledovaných proměnných byla shoda nízká. 

ad b) Rozdíly v přítomnosti jednotlivých TA konceptů 
mezi skupinami „K“ a „nonK“:
•	 	Dohody:	Ani	v jednom	typu	dohod	nebyl	nalezen	sta-

tisticky významný rozdíl mezi skupinami „K“ a „nonK“.
•	 	Základní	životní	pozice:	Ve	skupině	„K“	převažoval	vy-

soce významně (p ≤ 0,01) postoj operátorek Ty OK+ x Já 
OK+. Ve skupině „nonK“ převažoval významně (p ≤ 
0,05) postoj operátorek TY OK- x Já OK+.

•	 	Popoháněče:	Postoj	operátorek	„Buď	silný!“	převažoval	
významně (p ≤ 0,05) u skupiny „K“. Ve skupině „nonK“ 
převažoval vysoce významně (p ≤ 0,01) postoj operáto-
rek „Snaž se!“.

•	 	Transakce:	Ve	skupině	„K“	převažoval	statisticky	vysoce	
významně (p ≤ 0,01) transakce, ve kterých byla u operá-
torek častěji identifikována shoda mezi formou a obsa-
hem sdělení. 

•	 	Egostavy:	Ani	u jedné	skupiny	nebyl	u operátorek	nale-
zen významně statisticky převládající egostav.

•	 	Základní	 životní	 potřeby:	 Ve	 skupině	 „K“	 významně	
v projevu převládalo (p ≤ 0,05) operátorek chápání sta-
vu, ve kterém se volající nachází. Významnost potřeby 
situaci strukturovat leží na hranici (p ≤ 0,05) a lze tedy 
mluvit spíše o trendu u skupiny „K“, používat ve vedení 
hovoru určitý plán.

ad c) hypotézy sledující celkový přístup k  vedení vý-
zvy 

Ve skupině „K“ byla nalezena na vysoké hladině význam-
nosti (p ≤ 0,01) převažující schopnost operátorek hovor, 
přes všechny potíže, zvládat.

Statisticky významné rozdíly mezi skupinami „K“ a „nonK“ 
se tedy ukázaly být pouze:
•	 	v  základních	 životních	pozicích:	 Já	 jsem	OK,	 Ty	 jsi	OK	

(u skupiny „K“)
•	 	v popoháněčích	„buď	silný!“	(u skupiny	„K“	a „snaž	se!“	

(u skupiny „nonK“)
•	 	v transakcích,	ve	kterých	byla	nalezena	shoda	mezi	ob-

sahem a formou vysílané zprávy (u skupiny „K“)
•	 v základní	potřebě	uznání	(u skupiny	„K“)
•	 ve	zvládání	hovoru	(u skupiny	„K“)

V ostatních konceptech se rozdíly nepotvrdily. 

Prediktivní hodnoty
Analýza dat ukázala, že dvě sledované proměnné: popo-
háněč „Snaž se!“ a  hodnocení hovoru jako operátorkou 
„zvládaný“ mají prediktivní hodnotu pro to, jakou šanci má 
hovor být úspěšný (spadající do skupiny „K“) nebo neú-
spěšný (spadající do skupiny „nonK“).
Byl-li v intervenci identifikován popoháněč „Snaž se!“ měla 
tato intervence 2,2 x větší šanci stát se nekonstruktivně 
vedenou oproti situaci, kde tento popoháněč identifiko-
ván nebyl.
Naopak, pokud hodnotitelé označili hovor za „zvládnutý“, 
byla zde 2,1 x větší šance, že intervence bude hodnocena 
jako konstruktivně vedená.
Sledují-li se obě výše jmenované proměnné, pak lze u  8 
z 10 hovorů správně určit, jestli bude hovor patřit do skupi-
ny „K“ nebo „nonK“. Samotný popoháněč „Snaž se“ má 
šanci určit správně 7 z 10 hovorů, jestli bude hovor patřit 
do skupiny „K“ nebo „nonK“.

DISKUzE, INTERPRETACE VýSLEDKů A  LIMITY PRO-
JEKTU
a)  Velikost skupin – získaná velikost skupin při prvním 

třídění (supervizoři ZZS) vyšla z možností projektu. Jis-
tě lze namítnout, že minimální velikost skupiny statis-
ticky potřebná je 30, protože až tehdy je možné sledo-
vat rozložení dat. Skupina 3_3 měla pouze 25 hovorů 
a  to byl také důvod, proč byly při zpracování použity 
neparametrické metody.
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b)  První dvě minuty hovoru. Volila jsem mezi dvěma 
doporučeními: Franěk [9] doporučuje operátorům vyří-
dit hovor mezi 50 – 70 vteřinami od ohlášení se volající-
mu. Zakladatel transakční analýzy Eric Berne říká, že 
první tři minuty kontaktu poskytnou dost informací 
o  tom, které psychologické proměnné jsou v  danou 
chvíli tak říkajíc ve hře [3]. Proto jsem volila střední hod-
notu mezi těmito dvěma doporučeními s cílem zjistit, 
čím rozhovor mezi volajícími a operačním pracovníkem 
začíná a  jestli se dá určit, do jaké z  obou skupin („K“ 
a „nonK“), pravděpodobně bude směrovat.

c)  Shoda mezi posuzovateli. Shoda mezi supervizory 
byla shledána značnou (kappa index). To, že někdy 
sami nevědí, proč se určitým způsobem rozhodli hovor 
zařadit, ale současně se shodovali, je vyjádřeno nejlépe 
autentickou	 větou	 „…nedovedu	 to	 někdy	 zdůvodnit,	
ale	vím,	že	to	takto	to	být	nemá…“.	Z pohledu	transakč-
ní analýzy jde pravděpodobně o  identifikaci rozdílu 
mezi formou a obsahem operátorova sdělení, což do-
hromady „nesedí“. 

  Shoda mezi TA posuzovateli byla testována velmi pečli-
vě – jednak jako shoda skupiny jako celku, jednak jako 
skupina posuzovatelů vzájemně mezi sebou. Více než 
polovina sledovaných shod (celkem jich bylo testováno 
14) mezi všemi posuzovateli ležela v pásmu průměru, 
což považuji za dobrý výsledek. Očekávat shodu ve 
všech testovaných shodách mezi jednotlivými TA po-
suzovateli by bylo nereálné. K  bližším a  detailnějším 
postupům a výsledkům odkazuji na vlastní práci [7].

  Jistě lze namítnout, že mohlo být posuzovatelů více 
a výsledky by mohly být přesvědčivější. V ČR je omeze-
ný počet osob, kteří podstoupili stejný transakčně-ana-
lytický tříletý výcvik. Nabídku zúčastnit se projektu 
v roli posuzovatele dostalo více osob, ale jenom tito tři 
byli ochotni se hodnocení věnovat na úkor svého vol-
ného času. Metodologicky by bylo nesprávné, aby se 
do TA skupiny hodnotitelů přiřadila i  autorka studie, 
která všechny hovory znala téměř nazpaměť. 

d) P osuzovaly se hovory s operátorkami, protože jich byla 
na všech OS ZZSSK výrazná převaha a po protřídění 
dat zůstaly nahrávky jenom s nimi. Jistě by stálo za to 
ověřit, jestli by byl výsledek stejný v současné době, 
kdy na OS pracuje větší množství mužů.

VýSLEDKY TRANSAKČNě-ANALYTICKýCh KONCEP-
Tů NA POLI OPERAČNíhO STŘEDISKA
Jedním z důvodů celé studie byl pocit nedokončené práce 
při realizaci projektu 155+. Druhým důvodem, který poma-
lu během zpracovávání dat krystalizoval, byla idea, zda by 
se získané výsledky daly použít v cíleném vzdělávání ope-
rátorů tak, aby se jim, alespoň s některými hovory, praco-
valo snáze. Nelze postihnout všechny náročné hovory, to 
je přání nesplnitelné, avšak část určitě ano. A hlavně – lze 
podpořit ty operátory, které dlouhodobě vyčerpává ná-
ročnost požadavků volajících, že nejsou v situaci bezmoc-

ní. Dát jim „dovednost“, která je učiní mocnými.
Získané výsledky říkají, že ve vedení telefonické výzvy na 
tísňovou linku ZZS hrají od samého počátku roli: základní 
vztah k volající (OK pozice), vztah mezi formou a obsahem 
sdělovaného (transakce), sebeprezentace (popoháněč 
„Buď silný!“), vnímavost k  psychickému stavu volajícího 
(základní potřeby), angažovanost v řešení podstaty hovo-
ru (popoháněč „Snaž se!“, celkové zvládání hovoru) a oče-
kávání promítaná do volajících (popoháněče).
Na začátku projektu stály tři otazníky, ty lze odpovědět 
následovně:
•	 	Lze	využít	transakční	analýzu	při	analýze	hovorů	ope-

račního střediska? 
  Domnívám se, že transakční analýzu použít k analýze 

hovorů lze.
•	 	Lze	zpracováním	získaného	materiálu	(záznamů	hovo-

rů) nalézt informaci o  tom, jestli a  jakým způsobem 
ovlivňují průběh výzev již samotní operátoři?

  Výsledky ukazují na to, že operátoři nejsou bezmocní 
a mohou od samého počátku svým přístupem ovlivnit 
to, jak se hovor rozvine. 

•	 	Lze	ze	získaných	výsledků	formulovat	témata,	která	by	
měla patřit do dalšího vzdělávání operátorů a která by 
jim pomáhala lépe zvládat náročné hovory? 

  Mohu-li mít jako psycholog návrh, pak seznámení ope-
rátorů se způsobem, jak lze ještě hovor „číst“, jak ho 
možná vést jinak než doposud a  jak využít poznatky 
z  transakční analýzy, bych považovala za krok správ-
ným směrem.
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Vážená redakce, 

v novém čísle Urgentní medicíny mne zaujal článek auto-
rek Haluzíkové a Římovské „Teoretické znalosti středoškol-
ských studentů o poskytování první pomoci“.
Přestože téma samo je jistě závažné a  rovněž statistické 
zpracování dat je na nezvykle vysoké úrovni, páci podle 
mého zásadním způsobem hendikepují dva nedostatky. 
Prvním z nich je skutečnost, že doporučené postupy první 
pomoci se v některých bodech liší pro zdravotníky a ne-
zdravotníky, a je tudíž metodicky nesprávné tyto dvě sku-
piny testovat stejnými otázkami a poté tyto výsledky po-
rovnávat. Druhý – a  zásadnější – nedostatek spatřuji ve 
formulaci většiny otázek v dotazníku, týkajícího se první 
pomoci u neodkladné resuscitace. Většina z nich je totiž 
nevhodně formulovaná a v důsledku tedy přinejmenším 
zavádějící, některé dokonce nemají vůbec správnou od-
pověď. 

Určitý zmatek přináší už to, že název článku hovoří o první 
pomoci (tedy všeobecně), zatímco test je nadepsaný „Úro-
veň znalost zásad laické resuscitace“. Nejde při tom jen 
o slovíčkaření – odpovědi na některé otázky jsou rozdílné, 
pokud hovoříme o první pomoci obecně, a pokud hovoří-
me konkrétně o resuscitaci (např. otázka 2 – žádný zákon 
nezdravotníkům neukládá paušální povinnost poskytnout 
první pomoc, ovšem právě u  nutné resuscitace by bylo 
neposkytnutí pomoci trestné, dále např. otázka 3, otázky 
18 – 21 se resuscitace netýkají zcela zjevně atd.).

Co se konkrétních chyb v  jednotlivých otázkách týče, za 
nejzávažnější považuji následující: 

V první otázce (jaké je správné číslo záchranné služby) je 
jediná možnost obsahující číslo 155 odpověď a), tj. „155 
nebo 112“. To samozřejmě není pravda, číslo 112 není číslo 
záchranné služby – naprosto analogicky, jako čísla uvede-
ná v dalších „špatných“ odpovědích.

V otázce 3 (když odhlédneme od ryze teoreticky-schéma-
tické formulace otázky) zcela chybí správná odpověď, tj. 
nejprve volat záchrannou službu.

V otázce 4 jsou za příznaky „poruchy vědomí“ vedle chybě-
jící reakce na oslovení zcela nesprávně uvedeny „bledost, 
opocení“. 

V otázce 6 jsou chybně uvedeny příznaky zástavy krevního 
oběhu – ty jsou v  doporučených postupech striktně vy-
jmenované a  samo „bezvědomí a  promodrání“ nestačí 
(nechceme-li resuscitovat každého epileptika). 

V  otázce 7 (jaký výkon provádíme k  uvolnění dýchacích 
cest) je opět navíc „předsunutí dolní čelisti“, které do laické 
první pomoci nepatří. 

A nakonec ještě „perla“ v podobě otázky č. 8, kde se autor-
ky ptají, na kterých místech vyhmatáváme puls. Jak vyplý-
vá z textu, za správnou odpověď považují volbu „na krku“, 
přičemž ve skutečnosti hmatání pulzu nepatří (a nikdy ne-
patřilo) mezi doporučené postupy pro laiky a je považova-
né za hrubou chybu, pro zdravotníky je přijatelné jen s ma-
ximální opatrností a plošně se nedoporučuje. 

Podobně by bylo možné pokračovat i dále, shora uvedený 
výčet nedostatků není úplný. 

O zjevných chybách není třeba diskutovat, ty se v podob-
ném testu nesmí objevit. Domnívám se nicméně, že ani 
ostatní námitky nejde odbýt tím, že „smysl“ odpovědí je 
v nich vždycky někde skrytý. Z mého pohledu je naprosto 
nepřijatelné formulovat testové otázky způsobem „tak 
nějak“ přesným, kde už si testovaný domyslí, „jak to autor 
testu myslel“. Testy jsou nástrojem s exaktně měřitelnými 
výsledky a  jako takové musí být i  exaktně formulované, 
přičemž záleží na každém slově ve všech jeho případně 
možných významech. Pokud tomu tak není, je kvalita testu 
devalvovaná, a to nejen fakticky, ale i morálně. 

Článek bohužel opět připomíná skutečnost, že se výukou 
(a  testováním) první pomoci velmi často zabývají i  ti, je-
jichž znalosti jsou pouze teoretické a praktické zkušenosti 
omezené. První pomoc je v tomto směru v celém spektru 
lidských činností určitou výjimkou (např. v autoškole jistě 
nebude učit člověk, který nikdy neřídil auto, a  když, tak 
pouze na počítačovém simulátoru apod.) a je otázka, zda 
v  důsledku nejde o  jednu z  pověstných, byť dobrými 
úmysly dlážděných cest do pekel. 

MUDr. Ondřej Franěk
ZZS HMP
Korunní 98
01 00 Praha 10
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz

Příspěvek došel do redakce 11. července 2013 a byl zaslán au-
torkám původního článku, do redakční uzávěrky jsme neob-
drželi jejich případné vyjádření. 
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VíTězSTVí ČRR V KANDIDATUŘE NA POŘáDáNí KON-
GRESU ERC 2015

ČRR dne 28. června 2012 v Bruselu zvítězila v kandidatuře 
na pořádání vědeckého kongresu Evropské resuscitační 
rady (ERC) v roce 2015, kdy budou představeny nové dopo-
ručené postupy pro resuscitaci, tzv. Guidelines 2015. Vydá-
ní nových doporučení se očekává v polovině měsíce října 
a kongres ERC se uskuteční v Kongresovém centru Praha 
v termínu 29. – 31. října 2015. 
Mezi největší konkurenty našeho hlavního města patřila 
města Kodaň, Haag, Drážďany a Istanbul, do užšího výběru 
se nakonec dostala pouze Praha s Kodaní. Po zvážení všech 
ekonomických aspektů, cen letenek, hotelů, cateringu 
a dalších služeb, po mnoha jednáních s obchodními part-
nery a  posouzení nabídek od hlavního města zvítězila 
Praha s poměrem hlasů 8:1. Vlastní volbě místa však před-
cházelo mnoho měsíců příprav naší kandidatury, která 
byla koordinována vedením ČRR ve spolupráci s pražskou 
agenturou Guarant International. Během letošního roku se 
pak uskutečnilo několik inspekcí kongresových prostor 
a všech lokací pro případné společenské akce (Rudolfinum, 
Obecní dům, Palác Žofín, Slovanský dům, Národní dům na 
Vinohradech apod.). Významný vliv na výběr Prahy měla 
i úspěšnost odborných symposií ČRR s každoročně se zvy-
šujícím počtem účastníků.

zAháJENí PROJEKTU AED BRNO

Dne 6. června 2013 byl slavnostně zahájen pilotní projekt 
plošného rozmístění automatizovaných externích defibri-
látorů (AED) na území města Brna, jehož cílem byl nejen 
nákup 13 přístrojů HeartStart FRx (SnT) a jejich distribuce, 
ale i doprovodná propagační a osvětová kampaň zaměře-
ná na zvýšení povědomí veřejnosti o  srdeční zástavě, 
o  nutnosti zahájení laické resuscitace a  významu časné 
defibrilace provedené během 5 minut od kolapsu postiže-
ného. Na projektu kromě ČRR spolupracují Komerční ban-
ka – Nadace Jistota, společnost Alfa-Helicopter, Fakulta 
sportovních studií Masarykovy univerzity Brno, Zdravot-
nická záchranná služba Jihomoravského kraje, Magistrát 
města Brna a Vysoké učení technické v Brně. Přístroje, na 
které poskytla finanční prostředky Nadace KB Jistota a Al-
fa-Helicopter, spol. s r.o., jsou majetkem města Brna, které 
zajistí jejich budoucí servis a údržbu.

Projekt má tři odlišné úrovně:
 1.  rozmístění přístrojů

 2.  napojení na operační středisko zdravotnické zá-
chranné služby (ZZS) a jeho činnost při resuscitaci

 3.  mediální osvětová kampaň s  cílem zvýšení zna-
losti veřejnosti o KPR a využití AED

Rozmístění přístrojů
Rozmístění přístrojů vycházelo z analýzy dat ZZS Jihomo-
ravského kraje, bezpečnostních rizik a  majetkoprávních 
možností jednotlivých subjektů. AED jsou v Brně umístěny 
ve dvou odlišných režimech. 
V rámci projektu byla poprvé v České republice umístěna 
část přístrojů zcela veřejně (např. na ulici nebo na náměstí) 
ve speciálních uzamykatelných skříňkách. Jejich zámek lze 
odkódovat kódem, který sdělí volajícímu operátorka tísňo-
vé linky 155. Všechny veřejné boxy jsou monitorovány ka-
merovým systémem, opatřeny alarmem a v zimě jsou vy-
hřívány. 
Druhá část přístrojů je využívána jako „mobilní“ AED nebo 
stacionární přístroje s  obsluhou (např. ochranka), které 
byly umístěny zejména v  rozlehlejších areálech s  velkou 
koncentrací osob (např. v  ZOO Brno). Vybrané objekty 
nebo areály jsou natolik rozlehlé, že by bylo třeba k dosta-
tečnému pokrytí prostoru velkého množství přístrojů. 
Proto má tyto přístroje k  dispozici stálá služba, která je 
v případě potřeby kontaktována záchrannou službou a na 
místo události defibrilátor před příjezdem záchranné služ-
by donese. Všechny osoby byly v resuscitaci a práci s defib-
rilátorem proškoleny.
Defibrilátory byly nakoupeny z finančního daru, který po-
skytla nadace Jistota Komerční banky, a  jsou majetkem 
města Brna, které nadále bude tyto přístroje spravovat.

Práce zdravotnického operačního střediska
Systém rozmístění defibrilátorů je velice úzce spojen s čin-
ností operátorů ZZS. Do databáze a map, s nimiž operátor-
ky běžně pracují, byla zanesena poloha všech AED. U pří-
strojů umístěních na budovách se okamžitě objeví 
speciální kód pro otevření bezpečnostní skřínky, zatímco 
u  defibrilátorů „s  obsluhou” telefonický kontakt. Kromě 
AED pořízených z  tohoto projektu byly osloveny i  další 
soukromé subjekty, které už nějaké přístroje vlastní, aby 
informace o AED poskytly. Databáze AED se tímto způso-
bem průběžně rozšiřuje.

Osvětová kampaň
Během projektu byly vytvořeny několikastupňové vzdělá-
vací a osvětové systémy, které mají zvýšit povědomí laiků 
o srdeční zástavě a významu AED. Veřejnost bude informo-
vána nejen v tištené formě, formou plakátu, ale i  formou 
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videospotů. Tištené materiály budou postupně umísťová-
ny na vybraných frekventovaných místech včetně vozidel 
Dopravního podniku města Brna. Spoty budou zveřejněny 
ve webovém prostředí projektu a  na obrazovkách veřej-
ných institucí. Spoty jsou vyrobeny nejen s komentářem, 
ale i bez něj, ve znakové řeči a několika světových jazycích. 
Na natáčení instruktážních videí spolupracoval herec Bo-
lek Polívka.
V rámci propagace projektu AED Brno byla v Urban centru 
zahájena výstava, kde se návštěvníci mohou blíže sezná-
mit s piktogramy označujícími AED i  se správným postu-
pem při KPR. Výstava potrvá jeden měsíc a bude doprová-
zena několika odbornými přednáškami o poskytnutí první 
pomoci pro laickou veřejnost.

Česká resuscitační rada bude po ověření funkčnosti tohoto 
projektu podporovat jeho rozšíření do dalších měst v ČR. 
Novou technologií je propojení informací o  rozmístění 
AED s  dispečerským softwarem na operačním středisku 
záchranné služby, takže primárním iniciátorem jejich pou-
žití bude vždy operátor tísňové linky 155. Do nynější podo-
by se projekt dostal po několika letech příprav. Klíčovým 
partnerem je město Brno, díky němuž mohl být projekt 
technicky realizován. Pokud výsledkem snahy mnoha zain-
teresovaných osob, které připravovaly projekt bez nároku 
na finanční ohodnocení, bude alespoň jeden zachráněný 
život, měla tato práce smysl.
Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/aed/ 

REKORD V DÉLCE LAICKY PROVáDěNÉ RESUSCITACE

V rámci brněnského „Dne s AED“ byl 6. června 2013 na Ná-
městí Svobody zaznamenán rekord v délce trvání a počtu 
resuscitujících laiků, kteří byli přímo na ulici vedeni přístro-
jem AED po dobu několika hodin. Celkem se resuscitace 
zúčastnilo téměř 160 osob, kteří se střídali v srdeční masáži 
přibližně po dvou minutách. Celá resuscitace pak trvala 6 
hodin a  36 minut. Na průběh celé akce dohlížel komisař 
z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, aby mohla být resus-
citace zapsána do České knihy rekordů.

VýUKOVá VIDEA V CIzíCh JAzYCíCh

Výukové materiály určené pro výuku základní neodkladné 
resuscitace a použití AED podle doporučení ERC 2010 byly 
připraveny ve spolupráci s  Masarykovou univerzitou 
v Brně. Do března 2013 bylo DVD s výukovým filmem dis-
tribuováno v celkovém počtu 3900 kusů do všech mateř-
ských, základních a středních škol v České republice. Mate-
riály byly rovněž prezentovány na 30 odborných akcích 
pro učitele všech typů škol s celkovým počtem 3100 účast-
níků. 
Videa jsou nyní nově dostupná online i ke stažení do počí-
tače v různých jazykových mutacích (němčina, angličtina), 
s titulky nebo dokonce v české znakové řeči. Všechna videa 
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jsou dostupná přes odkaz na webu ČRR nebo stránkách 
Fakulty sportovních studií MUNI. Online verze zaznamena-
la do konce února 2013 více než 90 tisíc přístupů.

Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/index.
php?menu=metodicke_materialy&video=GL_EN_EN

PRVNí ČESKÉ MANUáLY ERC

Při příležitosti III. odborného symposia „RESUSCITACE 
2013“ v Praze byl zahájen prodej prvního oficiálního manu-
álu pro kurzy KPR/AED, který byl kompletně přeložen do 
českého jazyka. 
Manuály se od jara 2013 začnou používat ve všech certifi-
kovaných kurzech KPR/AED pořádaných na území České 
republiky. Barevná příručka je součástí studijních materiá-
lů a je zahrnuta v ceně registračního poplatku. Další zájem-
ci si mohou publikaci objednat na sekretariátu ČRR za do-
poručenou cenu 120 Kč.

MOžNOST NáCVIKU žIVOT zAChRAňUJíCíCh VýKO-
Nů NA TěLECh zEMŘELýCh

V České republice byl dne 19. února 2013 schválen v Evro-
pě naprosto výjimečný zákon, kterým se mění zákon č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění poz-
dějších předpisů. Podle původně platné legislativy bylo 
možné pro výukové účely na těle zemřelého provádět ná-
cvik zdravotních výkonů výhradně tehdy, pokud s tím pa-
cient za svého života nebo osoba blízká zemřelému vyslo-
vili podle zákona prokazatelný souhlas. 
Novela zákona stanovuje, že tento souhlas není v současné 
době nutný pro nácvik dvou život zachraňujících zdravot-
ních výkonů: koniotomie a punkce tenzního pneumotora-
xu. Nácvik těchto výkonů na tělech zemřelých lze však 
provádět pouze v  rámci patologicko-anatomické pitvy 
nebo zdravotní pitvy a  za podmínky, že nebude zmařen 
účel této pitvy. Platí to zejména v případech, kdy vzniklo 
podezření, že příčinou úmrtí je trestný čin nebo sebevraž-
da. Důvodem novely byla skutečnost, že neprovedení 
obou těchto výkonů v  indikovaných případech vede ke 
smrti pacienta v řádu několika minut. 
Koniotomie se provádí v případě neprůchodnosti horních 
cest dýchacích a  hrtanu způsobené např. cizím tělesem 
nebo otokem. Tenzní pneumotorax vzniká tzv. ventilovým 
mechanismem, kdy při nádechu proniká do pleurální duti-
ny vzduch a při výdechu se defekt uzavírá, čímž se vzduch 
hromadí v dutině. Tento typ pneumotoraxu je nejvíce ne-
bezpečný, protože vzduch hromadící se v  dutině hrudní 
postupně utlačuje všechny orgány mediastina, utlačuje 
druhou plíci a útlakem srdce a cév vede k selhání krevního 
oběhu.
Přestože existuje v medicíně více život zachraňujících vý-
konů, lze erudici k provádění ostatních získat v rámci po-
skytování běžné zdravotní péče. Dostatečné dovednosti 
k těmto konkrétním dvěma zdravotním výkonům však ne-
lze získat v klinické praxi, neboť četnost situací, kde je pro-
vedení uvedených výkonů pro záchranu života nutné, je 
v klinické medicíně extrémně nízká. V praxi je oproti tomu 
nutné, aby lékař při obnovování průchodnosti dýchacích 
cest jednal jistě, rychle a  odborně správně a  tomu musí 
jednoznačně předcházet nácvik odborné schopnosti. Ná-
cvik výkonu na těle zemřelého tak umožní lékařům, při 
nutnosti provést výkon v praxi, odbourat zábrany a nejis-
totu k provedení koniotomie nebo punkce tenzního pneu-
motoraxu.

Zdroj: Sbírka zákonů č. 66/2013. Zákon ze dne 19. února 2013, 
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů
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ÚMRTí MARATóNSKÉ BěžKYNě POD VLIVEM STIMU-
LAČNíCh LáTEK 

Claire Squires, třicetiletá kadeřnice, zemřela na srdeční zá-
stavu při zdolávání londýnského City maratonu v roce 2012 
míli před cílem. Bezprostřední příčinou smrti bylo pravdě-
podobně užití látky Jack3d, což je stimulans sportovní vý-
konnosti ze skupiny budivých amfetaminů (1,3-dimetyla-
mylamin, DMAA). Přípravek nebyl původně uveden na 
seznamu zakázaných látek mezi drogami, ale byl zakázán 
až čtyři měsíce po její náhlé kardiální smrti. Užití a užívání 
DMAA vedlo i v minulosti k psychickým poruchám, podíle-
lo se na vzniku akutních infarktů myokardu a  cévních 
mozkových příhod. Přípravek byl posléze zakázán organi-
zací WADA (World Anti-Doping Agency) a  zákazy platí 
v Austrálii, Kanadě i USA. Zpětně se zjistilo, že v roce 2012 
zemřeli po užití tohoto přípravku dva příslušníci americké 
armády na náhlou zástavu oběhu při armádním cvičení. 
Droga je navzdory zákazu stále na trhu.

Cílem závodnice, která drogu již při tréninku na maratón-
ský běh několikrát úspěšně užila, bylo zaběhnout závod 
v čase pod čtyři hodiny. Dávku před startem požila nami-
xovanou v nápoji. 
Predispozicí k  vysokému riziku kardiálního selhání byla 
zřejmě i skutečnost, že mladá žena již předtím trpěla ob-
časnými srdečními arytmiemi. Soudní lékař určil jako bez-
prostřední příčinu její smrti srdeční selhání vyvolané 
enormní námahou, stresem a spolupůsobením stimulující-
ho amfetaminu, což dohromady vedlo ke vzniku maligní 
arytmie. Okamžitá neodkladná resuscitace byla neúspěš-
ná. DMAA zvyšuje nejen srdeční frekvenci, ale i  srdeční 
kontraktilitu a zátěž myokardu. 

Organizátoři prestižního a světově největšího Boston City 
Marathonu i organizace zajišťující jeho zdravotnickou asis-
tenci vydali na sociálních sítích důrazné prohlášení a výzvu, 
aby se závodníci zásadně vyvarovali předstartovního užití 
jakýchkoli přípravků, které slibují zvýšení sportovní výkon-
nosti. Nikdo však netušil, že závodníky v  Bostonu letos 
čeká zcela jiné nebezpečí.

Zdroj: Hill A. Claire Squires: Amphetamine stimulant „had 
role“ in runneŕ s fatal heart attack.
Guardian, January 30, 2013; www.theheart.org/ar-
ticle/1502293, 10/2/2013

VýVOJ PŘEžíVáNí SRDEČNíCh záSTAV V NEMOCNI-
CíCh

Incidence srdečních zástav v nemocnici je přibližně 1 až 5 
případů na 1 000 přijatých pacientů, z nichž navzdory pro-
váděné kardiopulmonální resuscitaci (KPR) přežívá pouze 
20 %. Výsledky KPR v nemocnicích se zlepšily v posledních 
letech velmi málo. Hlavní úlohu na mírném zlepšení prav-
děpodobně mělo důsledné zaměření na varovné známky 
nestabilního stavu myokardu a krevního oběhu i zavedení 
tzv. MET týmů k časnému resuscitačnímu zásahu.

Dosud nebylo v žádných metodických doporučeních pro 
KPR jednoznačně a  přesně určeno, jak dlouho je nutné 
provádět KPR před jejím ukončením v případě neúspěchu, 
tj. pokud nedojde k  obnovení spontánního a  účinného 
krevního oběhu (ROSC). Z dotazníků vyplynulo, že názory 
na trvání KPR jsou v různých nemocnicích různé.

Kliničtí lékaři, členové resuscitačních MET týmů nemocnic 
se většinou shodují v názorech, že čím déle KPR trvá, tím je 
prognóza přežití a  kvality dalšího života méně příznivá. 
Neúčelné prodlužování KPR většina lékařů považuje za 
marný a zbytečný postup. Empirické údaje pro toto kate-
gorické odsouzení déletrvajících KPR se však v nově prove-
dené studii nepotvrdily.

Studie a její výsledky
Multicentrická klinická studie s velmi početným souborem 
pacientů měla za cíl zjistit časové rozdíly v  prováděných 
KPR v různých nemocnicích USA a Kanady. Zaměřila se na 
rozdíly v délce prováděné KPR a na zjištění, nakolik delší či 
kratší KPR ovlivňuje výsledné přežití resuscitovaných, mož-
nost jejich propuštění z nemocnice a jejich neuropsychické 
výsledky.

Do studie bylo zařazeno celkem 64 339 hospitalizovaných 
a resuscitovaných pacientů v poměrně dlouhém období 1. 
ledna 2000 – 26. srpna 2008 ze 435 nemocnic v USA, resp. 
z  537 nemocnic včetně kanadských, které hlásí všechny 
KPR do centrálního registru (Get With The Guidelines-Re-
suscitation registry). Do souboru nebyli zařazeni pacienti 
s KPR, která byla indikována na urgentním příjmu, na ope-
račních sálech, na intervenčních pracovištích, na akutních 
angiolinkách, na pooperačních JIP a rehabilitačních oddě-
leních. Kromě přežití byl sledován i neuropsychický výsle-
dek podle kategorizace GOS (Glasgow Outcome Score) při 
propuštění z nemocnice – domů, do následné postinten-
zivní péče, do zařízení sociální péče atd. Základním srovná-
vacím kritériem byla délka prováděné KPR a přežití včetně 
propuštění z nemocnice.
V hrubých číslech výsledky studie ukazují, že z celkového 
počtu resuscitovaných se v 31 198 případech (48,5 %) po-
dařilo obnovit spontánní krevní oběh a 9 912 (15,4 %) paci-
entů přežilo a mohlo být propuštěno z akutních lůžek ne-
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mocnic. U  přeživších pacientů byl medián trvání KPR 12 
minut (IQR 6 – 21), zatímco u nepřeživších byl delší, 20 mi-
nut (IQR 14 – 30 minut). Při srovnávání jednotlivých ne-
mocnic byla nejkratší KPR u nepřeživších rovna 16 minu-
tám (IQR 15 – 17). Nejdelší pokusy trvaly 25 minut (IQR 25 
– 28) a  byly spojeny s  vyšší pravděpodobností obnovy 
spontánního krevního oběhu (RR 1,12; 95 % CI; 1,06 – 1,18; 
p < 0,0001) a s příznivějším přežitím s možností propuštění 
(RR 1,12; 1,02 – 1,23; p = 0,021). Úvodním rytmem byla bez-
pulzová elektrická aktivita nebo asystolie u 51 415 pacien-
tů (79,9 %) a komorová tachykardie nebo fibrilace komor 
ve 12 924 případech (20,1 %). Medián trvání prováděné KPR 
byl v celém souboru 17 minut (IQR 10 – 26). Návratu spon-
tánního krevního oběhu – ROSC bylo dosaženo ve 31 198 
případech (48,5 %) a 33 141 (51,5 % ) resuscitovaných paci-
entů zemřelo s  ukončením neúspěšné KPR. U  přeživších 
byl medián KPR 12 minut (IQR 6 – 21), u nepřeživších resus-
citovaných pacientů byl 20 minut (IQR 14 – 30).

Kvalita života
V 88 % případů byli přeživší pacienti sledováni neurologic-
ky a u 80,6 % byl zjištěn příznivý neurologický a neuropsy-
chický výsledek; ten nebyl v korelaci a v přímé úměrnosti 
s délkou prováděné KPR. O použití mírné léčebné hypoter-
mie se studie nezmiňuje.

Prognosticky nepříznivé momenty
K pacientům, u nichž se neobnovil spontánní krevní oběh, 
patřili většinou ti resuscitovaní, kteří trpěli velmi závažný-
mi vyvolávajícími nebo přidruženými komplikacemi, zhor-
šujícím se celkovým klinickým stavem již před srdeční zá-
stavou: sepse, závažné trauma (polytrauma), velké „rescue“ 
výkony v  extrémně závažném klinickém stavu; patřily 
k nim i srdeční zástavy u pacientů léčených a monitorova-
ných v intenzivní péči. Obnovy spontánního krevního obě-
hu se v těchto případech nedosáhlo, ačkoli byla KPR prová-
děna 30 minut i déle.

Vliv úvodního srdečního rytmu
Delší KPR vytvořila příznivější podmínky pro ROSC při bez-
pulzové elektrické aktivitě nebo asystolii. Delší KPR rovněž 
vedla k příznivějším výsledkům krátkodobého přežití, ale 
nerozhodovala o  výsledné neuropsychické kvalitě přeži-
vších.

Neúspěšné KPR bez ROSC
Provádění KPR bylo ukončeno do 10 minut u 5 221 pacien-
tů (15,8 %) a do 30 minut u 25 382 (76,6 %) nepřeživších 
resuscitovaných. Délka neúspěšné KPR, tj. u nepřeživších, 
byla ve studii velmi rozdílná při porovnávání jednotlivých 
nemocnic. Časové limity mezi nemocnicemi se lišily až 
o 50 %.

Podklady pro jednoznačné doporučení o délce KPR a pro-
gnóze krátkodobého a dlouhodobého přežití neposkytují 

ani jiné světové studie. Pokud byla KPR kratší než 5 minut, 
přežilo 45 % pacientů. Pokud KPR pokračovala po dobu 
delší než 20 minut do ROSC, přežilo pouze 5 % resuscitova-
ných (Ballew, Arch Intern Med 1994). K podobným výsled-
kům dospěli i  autoři dalších studií (Bedell, NEJM 1983; 
Schultz, Resuscitation 1996; Jacobs, Resuscitation 2004). 
U  nepřeživších byla KPR s  neúspěšným výsledkem bez 
ROSC prováděna po dobu ≥ 30 minut pouze ve 25 % přípa-
dů. V 75 % těchto případů bylo o ukončení KPR rozhodnuto 
podstatně dříve.
Pokud asystolie během správně prováděné KPR trvá bez 
ROSC > 10 minut, došlo k náhlé zástavě oběhu bez svědků 
nebo KPR byla zahájena až s prodlením, je vysoce pravdě-
podobné, že se neobnoví spontánní oběh a pacient nepře-
žije (van Walraven, 1999).

Zdroj: Goldberger ZD, Chan PS, Berg RA, Kronick SI et al. Du-
ration of resuscitation efferts and survival after in-hospital 
cardiac arrest: an observational study. Lancet 2012;380:1473–
1481.

Fotografie: Anatolij Truhlář
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resuscitace – zpravodaj ČesKé resuscitaČní rady

Dne 12. 6. 2013 se v Clarion Congress hotelu Praha konalo 
již třetí symposium ČRR. Organizační rámec byl totožný 
jako v  I. ročníku, symposium bylo spojeno s  kongresem 
České společnosti intenzivní medicíny. Po dobrých zkuše-
nostech z prvních dvou ročníků zůstali pořadatelé u  jed-
nodenní akce s pečlivě připraveným programem zvaných 
přednášek, oproti loňsku tak ubyl blok volných sdělení. 

MUDr. Truhlářovi, který je duší symposia i ČRR, se podařilo 
i  napotřetí vybrat jednotící téma pro odborný program. 
V  prvním ročníku to celkem logicky byly nové postupy 
v kardiopulmonální resuscitaci, které se tehdy zaváděly do 
praxe, o rok později se prezentace soustředily na podrobné 
probrání potenciálně reverzibilních příčin srdeční zástavy 
„4H a 4T“ a letos dominovalo téma dovedností poskytova-
telů – technických i tzv. netechnických. Po polední přestáv-
ce byly dva bloky věnovány resuscitacím novorozenců 
a dětí a poresuscitační péči. Poklonu je třeba složit předná-
šejícím i  předsedajícím za dodržení času vymezeného na 
jednotlivé bloky – symposium tak končilo téměř na minutu 
přesně. Další třešničkou na dortu konference byla účast 
hvězdného hosta – profesorky Maaret Castrén, současné 
předsedkyně European Resuscitation Council (ERC). 

Úvodní blok byl věnován technickým dovednostem – od 
základních úkonů jako zajištění dýchání a provádění kom-
presí hrudníku až po využití nejmodernějších technologií 
či sofistikovanou kombinaci invazivních postupů v desig-
nu studie Prague OHCA. MUDr. Anatolij Truhlář se v první 
přednášce věnoval problematice zajištění dýchání během 
trvajícího gaspingu. Stanovení jasného a  jednotného po-
stupu je velmi obtížné nejen pro operátory na tísňových 
linkách, ale i ty v terénu. To, že gasping je známkou zástavy 
a nikoliv normálním dýcháním již snad vešlo do obecného 
povědomí, alespoň se to už několik let vyučuje, avšak ka-
zuistiky (jedna z nich dokonce v přímém přenosu ze zázna-
mu KPR v terénu) s gaspingem o vysoké frekvenci nastolu-
jí problém včasné identifikace zástavy oběhu a  zahájení 
resuscitace. 

MUDr. Bronislav Klementa pokračoval přednáškou o druhé 
stěžejní komponentě KPR, o zajištění kvality kompresí, od 
minimalizace přerušení přes analýzu vlivu podložky na je-
jich účinnost k rozboru poranění způsobených zachránci. 
Přednáška shrnovala dostupné údaje, ale vzhledem k pro-
fesně heterogenní skupině posluchačů do programu urči-
tě patřila. 

Další tři přednášky se věnovaly využití moderních techno-
logií všeho druhu. MUDr. Škulec přehledně probral vý-
znam ultrasonografie pro diagnostiku některých typů sr-
deční zástavy i  pro prognózování na místě (např. pro 

rozhodování o pokračování KPR po delší době při přítom-
nosti alespoň minimálních kontrakcí myokardu). Popsal 
standardizované způsoby vyšetření během zástavy a  se-
známil posluchače s výsledky resuscitací s podporou toho-
to vyšetření, kdy z 20 pacientů byla diagnostická shoda ve 
100 % a u 30 % vedla ultrasonografie k indikaci specifické 
léčby. MUDr. Trenkler přednesl přehled využití moderních 
technologií hlavně pro výuku, kde je význam nesporný – 
od aplikací pro „chytré“ telefony a iPady až po využití počí-
tačových simulací pro výcvik jednotlivců i týmů s využitím 
komplikovaných scénářů. Blok uzavíral MUDr. Bělohlávek, 
který referoval o Prague OHCA (out-of hospital cardiac ar-
rest) studii, kterou zhruba před rokem zahájila ZZS hl. m. 
Prahy ve spolupráci s kardiocentrem VFN. „Hyperinvazivní“ 
přístup zahrnuje hypotermii pomocí přístroje Rhino-Chill 
během zástavy, použití mechanizované srdeční masáže 
(přístroj LUCAS), invazivní diagnostiku a  léčbu (koronaro-
grafii nebo perkutánní angioplastiku) a  extrakorporální 
membránovou oxygenaci. Minimalizace časových ztrát 
vyžaduje i  dokonalou logistiku a  organizační zajištění, 
nicméně velmi předběžné výsledky jsou nadějné, ze 67 
pacientů přijatých do nemocnice přežilo do propuštění 54 
% a 42 % přežilo s CPC 1 – 2. ECMO bylo použito u 7 paci-
entů, z těch zatím nepřežil nikdo. 

Druhý přednáškový blok věnovaný netechnickým doved-
nostem byl ještě rozdělen na dvě poloviny. Přednášky 
první části se zaměřovaly spíše na lidské faktory a schop-
nost vedení týmu a  zajištění souhry během resuscitace, 
navazující přednášky a panelová diskuze se věnovaly psy-
chologickým aspektům resuscitace. 

Úvod bloku opět obstaral MUDr. Truhlář s  přehlednou 
přednáškou shrnující výklad pojmu „netechnické doved-
nosti“ u KPR. Jelikož je resuscitace skutečně týmová práce, 
závisí její kvalita nejen na individuálních znalostech a vý-
konu jednotlivce, ale především na schopnosti sladit práci 
všech členů týmu, udržet celou dobu přehled o  situaci 
a  vnímat i  časový průběh resuscitace. Důležité je i  přijetí 
role v týmu (pro některé členy se role může v průběhu jed-
né resuscitace dynamicky měnit s příchodem dalších pra-
covníků), správnost rozhodovacích algoritmů či schopnost 
rozdělovat úkoly a delegovat ji na ostatní. Klíčová je komu-
nikace, která i  ve vypjaté situaci musí být jasná, adresná 
a nesmí postrádat zpětnou vazbu a ověření, zda byl pokyn 
nejen vyslechnut, ale také pochopen a proveden. 

Druhou přednášku měl další zahraniční host, nizozemský 
lékař Oliver Jung. Přednášel podrobněji o týmové dynami-
ce, zdůraznil i to, že během pregraduálního studia se těm-
to aspektům nevěnuje vůbec žádná pozornost. Velký vliv 
na výsledný stav pacientů mají lidské faktory, samy o sobě 

iii. symposium ČesKé resuscitaČní rady 
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vysoce nepředvídatelné, je proto třeba se zaměřit na dodr-
žování a upevňování standardních postupů a jejich nácvik. 
V  tomto kontextu vyzdvihl význam simulačních nácviků 
s pomocí počítačových technologií.

Profesorka Castrén dále rozvíjela téma lidských faktorů 
v  resuscitaci a  uváděla své zkušenosti ze zkoušek sester 
pomocí klinických scénářů (OSCE´s = Objective structured 
clinical examinations) – rozdíl ve výkonu nebyl ve znalos-
tech a obsahu vzdělávacích kurzů, ale odvíjel se od schop-
nosti vedení týmu a  schopnosti efektivně komunikovat. 
Proto ERC dbá na to, aby nácvik vedení týmu byl integrální 
součástí všech kurzů resuscitace. Při komunikaci v kritické 
situaci se dle některých výzkumů až pětina informací ztratí 
a rizikové okamžiky jsou ty, kdy se mění složení ošetřující 
skupiny. V diskuzi se probíraly různé aspekty vedení týmu, 
např. od kolika členů může vedoucí pouze koordinovat 
a nezasahovat do vlastní zdravotní péče. 

Druhá část „netechnického“ bloku byla věnována psycho-
logii resuscitace. První přednáška MUDr. Šeblové byla za-
měřena na poskytovatele, jejich názory a komentáře, které 
vyplynuly z  poměrně rozsáhlého výzkumu názorů zdra-
votníků ZZS a urgentních příjmů – psychologické aspekty 
během let praxe nabývají pro profesionály na významu, 
což pravděpodobně souvisí se zvládnutím oněch „technic-
kých“ dovedností. Zajímavým výsledkem bylo většinové 
odmítnutí přítomnosti příbuzných u  resuscitace deklaro-
vané podstatně více pracovníky urgentních příjmů. PhDr. 
Humpl pak pokračoval přednáškou o  možnostech inter-
vence pro pozůstalé; ZZS Moravskoslezského kraje má asi 
jako jediná ZZS v ČR vyškolené interventy pro tyto situace 
a  zhruba roční zkušenosti jsou jednoznačně pozitivní. 
V následné panelové diskuzi pak jedna z interventek, jinak 
sama záchranářka, přiblížila podstatu podobných zásahů 
na konkrétní kasuistice. Dalším pohledem, tentokrát z ne-
mocničního prostředí, pak přispěla docentka Drábková. 

Celý tento blok byl velmi zajímavý, neboť se týká všech 
poskytovatelů, od laiků až po dlouhodobou následnou 
péči a snad si některé podněty k zamyšlení odnášeli i po-
sluchači. 

Odpolední program se vrátil blíže k medicíně, první odpo-
lední blok byl vyhrazen resuscitaci dětí. MUDr. Straňák 
shrnul zásady KPR novorozenců a MUDr. Blažek ostatních 
dětských pacientů, oba se zaměřili na praktické tipy a od-
lišnosti v resuscitování dětských pacientů. MUDr. Mixa se 
věnoval poměrně podrobně úskalím zajištění dýchacích 
cest dětí. MUDr. Djakow přiblížila posluchačům systém 
vzdělávání tak, jak probíhá v  kurzech PALS (Paediatric 
advanced life support). MUDr. Koppl zevrubně probral 
téma, které hraničí s právem a etikou, ale o kterém se spíše 
diskrétně mlčí – o tzv. „end-of-life decisions“ dětských pa-
cientů a  o  zapojení rodičů do rozhodovacího procesu, 

o posuzování kvality života ve srovnání před a po KPR. 

Poslední blok byl věnován poresuscitační péči, která je 
nedílnou součástí resuscitace. Docent Kasal shrnul její stav 
k letošnímu roku, profesorka Castrén zrekapitulovala sou-
časný pohled na terapeutickou hypotermii. Další dva pří-
spěvky se týkaly hranice mezi úspěšnou resuscitací a neú-
spěšnou. MUDr. Pařízková představila zásady 
prognózování po KPR tak, jak jsou obsahem mezioborové-
ho konsensuálního stanoviska. Zdůraznila, že zatímco roz-
hodování o zahájení či nezahájení je dominantní otázkou 
pro přednemocniční poskytovatele, v nemocnici je potře-
ba v bezpečném časovém horizontu rozhodnout o úrovni, 
resp. intenzitě poskytované péče. Rozhodovací kritéria se 
opírají o neurologické klinické vyšetření, zobrazovací me-
tody a  biomarkery. Samo prognózování by mělo nastat 
nejdříve 72 hodin po obnovení normotermie. Velký vý-
znam ve stanovení prognózy má m.j. EEG monitorování 
tam, kde je dostupné. Závěrečná přednáška MUDr. Svitáka 
seznámila posluchače s  algoritmem postupu při dárcov-
ství orgánů v návaznosti přednemocniční péče a možného 
dalšího postupu na úrovni nemocniční emergency. 

I  v  letošním roce byla náplň symposia velmi zajímavá 
a skladba přednášek dokázala, že i v tak zdánlivě jednodu-
ché činnosti jako je resuscitace, je stále co objevovat 
a o čem debatovat. 

Jana Šeblová



56

informaČní servis

Izraelská záchranná služba Magen David Adom (MDA), jež 
patří k  nejlépe propracovaným službám tohoto typu na 
světě, pořádá ve dnech 24. – 29. listopadu 2013 již III. me-
zinárodní seminář na téma „Emergency Response“ pro 
lékaře, zdravotní sestry a záchranáře. Pětidenní akce bude 
zahrnovat mimo jiné přednášky o  historii MDA a  její roli 
v současné izraelské společnosti; setkání s odborníky a lé-

kaři MDA; práci v  terénu – přímo v ordinaci či ambulanci 
MDA. Seminář probíhá v  angličtině. Účastníci si hradí le-
tenku a pojištění. Ubytování je již zahrnuto v účastnickém 
poplatku, který činí 950 $. 

Pro více informací nás prosím kontaktujte na:  
abraham.bucek@gmail.com nebo vickia@mda.org.il

seminář magen david adom
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Ilustrační fotky k článku ze str.14. Ilustrační fotky k článku ze str.54. (Foto: Jan Mach)



58

inzerce



59

průtokoměr
MEDIFLOW ULTRA  II

• vestavěné redukční ústrojí zajišťuje velmi stabilní a přesný
   průtok nezávislý na tlaku v rozvodu nebo v tlakové lahvi

• plynulý průtok v poloze mezi jednotlivými hodnotami,
   v případě poškození mechanismu nedojde k přerušení
   dodávky medicinálního plynu

• snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední
   a boční čtecí okénka

• 360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení
   kanyly nebo masky (lze předejít zkroucení hadičky)

• kombinace vstupních a výstupních připojení nabízí ucelený
   sortiment a různé možnosti pro veškeré zdravotnické
   použití, od neonatální péče až po resuscitaci

• vyšší počet průtoků zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota
   25 l/min je vhodná pro resuscitaci, hodnota 7 l/min
   je určena pro nebulizaci

• ergonomické a moderní provedení

• odolný proti nárazu

®

360°

průtokoměr
MEDIMETER

• dávkování kyslíku nebo vzduchu pacientům

• rovná plocha plováčku umožňuje jednoduché
   a bezpečné čtení hodnot uživatelem

• ergonomický tvar

• jednoduchá údržba a čištění

• vstupní fi ltr mechanických nečistot

• varianty s přímým konektorem a hadicí a připojením
   na lištu, duo verze
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