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2. Vývoj a dnení stav a perspektivy oboru urgentní medicína
 Jiøí Pokorný
Autor shrnuje vývoj èeské urgentní medicíny, která se zprvu rozvíjela v rámci oboru anesteziologie a resuscitace. V roce 1992 byla
zaloena Èeská spoleènost pøednemocnièní péèe a medicíny katastrof, zprvu jako sekce ÈSARIM (Èeské spoleènosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). Ve stejném roce vzniklo výukové pracovitì pro pøednemocnièní péèi a medicínu katastrof v rámci Institutu pro postgraduální vzdìlávání ve zdravotnictví, v roce
1994 se toto pracovitì zmìnilo v subkatedru a po vzniku samostatného oboru na katedru (2000). Samostatná nástavbová lékaøská specializace urgentní medicína a medicína katastrof existuje v ÈR od
roku 1998, nae republika se stala teprve sedmou evropskou zemí
s touto specializací. Do dneního dne má tuto odbornost pøiznánu 239
lékaøù a lékaøek. Kromì pozitivních stránek vývoje urgentní medicíny zmiòuje autor i problematické stránky, zejména zpùsob udrení
odbornosti a klinických dovedností lékaøù v terénu, nutnost zavedení
systému kontroly kvality pro srovnatelnost jednotlivých pracovi,
zajitìní výzkumu, zabezpeèení kontinuálního studia odborníkù.
3. Doporuèené postupy pøi plánování a rozvoji systému urgentní medicíny a pøednemocnièní neodkladné péèe v mezinárodním mìøítku  C. James Holliman
Autor pøedkládá své návrhy pro plánování rozvoje urgentní medicíny a pøednemocnièní neodkladné péèe v zemích, které jsou v poèáteèních fázích tohoto procesu a poskytuje základní vstupní informace pro èinitele, kteøí nejsou seznámeni s urgentní medicínou. Popisuje postupy a programy, které autor a jeho spolupracovníci pouívají v nìkterých zemích, které budují systémy urgentní medicíny.
Nìkteré aspekty rozvoje a budování systému urgentní medicíny jsou
aplikovatelné ve vìtinì zemí. Tvùrci zdravotní politiky musí navíc
respektovat specifické regionální podmínky. V nìkterých zemích je
rozvoj systému UM na samém poèátku, a proto nejsou k dispozici
publikovatelné studie o úèinnosti tìchto postupù. K prozkoumání
efektivity rùzných pøístupù k rozvoji UM jsou nutné dalí studie, zejména vztahu cost x benefit.
4. Cílený transport  organizaèní monosti  Pavel Urbánek
ZZS by mìla pacienty se závaným akutním postieným pøedávat
z terénu pøímo na specializovaná centra (angiolinky, spinální jednotky, traumacentra, ictové jednotky atd.) i za cenu delího transportu,
avak tento transport mùe vyøadit èást sil ZS v dané oblasti a ohrozit tak poskytování péèe dalím postieným. Autor rozebírá jednotlivé organizaèní monosti, jak tyto transporty zajistit (transport mùe zajistit pøímo zasahující tým, pøi zajitìní zálohy rùznými prostøedky, mùe být vyuita krajská LZS nebo krajský záloní vùz,
transport se dá realizovat RV systémem nebo mùe systém výjezdových prostøedkù být øízen z kraje, co pøedpokládá dokonalý systém
øízení a komunikace). Vechna øeení sice vyadují investice do sítì ZZS, avak jsou levnìjí ne provoz pracovi intenzivní péèe ve
vech okresních nemocnicích.
5. Faktory významné pro pøeití pacientù stiených mimonemocnièní náhlou zástavou obìhu a monosti jejich ovlivnìní
 Ondøej Franìk
Mezi faktory, významnì ovlivòující osud pacientù stiených náhlou zástavou obìhu patøí zejména: reakèní èas (do pøíjezdu ZS, pøípadnì do defibrilace v pøípadì KF), laická kardiopulmonální resuscitace pøed pøíjezdem ZS, vstupní EKG rytmus. Autor rozebírá monosti ovlivnìní tìchto faktorù  od organizaèních a technologických
podmínek èinnosti ZS pøes kvalitní práci operaèního støediska vèetnì vedení svìdka pøíhody k poskytnutí první pomoci (DLS = Dis-
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patch Life Support) a po vzdìlávání jak záchranáøù (vèetnì opakovaných nácvikù a kontinuálního vzdìlávání) a kontrolu kvality
vech èlánkù øetìzce. Základním kritériem úspìnosti KPR zùstává
proputìní pacienta bez významného neurologického deficitu, nikoli ROSC (návrat spontánní cirkulace) pøi pøedání do zdravotnického
zaøízení.
6. Záchranná sluba v Izraeli  Eilatu  Kristýna Höschlová
Autorka seznamuje ètenáøe se systémem záchranné sluby v Izraeli. Popisuje sloení výjezdových skupin, jejich kvalifikaci, vybavení vozù záchranné sluby, popisuje i èinnost výjezdového stanovitì v Eilatu, které navtívila. Významnou roli v pøípravì záchranáøù
má pøíprava na zvládnutí hromadného netìstí, kadé výjezdové vozidlo je vybaveno pro tento typ zásahu (títky pro triage, dokumentace, barevné vesty, neprùstøelné vesty).
7. Konference NAEMSP a kurz pro vedoucí lékaøe záchranných slueb v USA  Jana eblová
Autorka pøedkládá poznatky z kurzu pro vedoucí lékaøe záchranných slueb v USA, který absolvovala a popisuje jednotlivá témata
ètyødenního kurzu, ale i jednotlivé zpùsoby výuky vèetnì aktivního
zapojení frekventantù. Na kurz navazovala také ètyøi dny trvající výroèní konference NAEMSP (National Asssociation of EMS Physicians).
8. Drogy a infekce  Jiøina Hobstová
Autorka se zabývá infekèními riziky abúzu drog, která vyplývají
z nesterilní aplikace drogy, primární kontaminace drogy, z podmínek, ve které toxikomani ijí a ze sexuální promiskuity v této komunitì. Nejèastìjí infekcí jsou hepatitidy, v posledních letech stoupá výskyt hepatitidy C. Nesterilní aplikace zpùsobují infekce povrchové (kùe a mìkké tkánì), avak opakované vstupy do cévního øeèitì zvyují riziko trombóz. Mùe dojít ke generalizaci procesu
a vzniku septických komplikací. U toxikomanù je i riziko bakteriální endokarditidy vìtinou pravostranné, s plicní symptomatologií
(pneumonie, pleuropneumonie, plicní abscesy). Postiení plic patøí
z mnoha dùvodù u toxikomanù k nejèastìjím. Autorka popisuje
i úskalí léèby infekcí u této sociální skupiny.
9. Souèasné monosti a zásady profylaxe pøenosu HIV-1
 Ladislav Machala, Rudolf Èerný, Marie Staòková
Vzhledem k rostoucímu poètu invazivních zákrokù v souèasné
medicínì roste i riziko nakaení zdravotníkù infikovanou krví, nejzávanìjí takto získanou infekcí je HIV1. Autoøi rozebírají zásady a principy postexpozièní profylaxe, vèetnì hodnocení rizikovosti expozice i zdroje infekce. Rozhodnutí o nasazení a zpùsobu postexpozièní profylaxe by mìlo být v kompetenci specialisty, podezøelé pøípady by se mìla alespoò telefonicky konzultovat. Vechny pøípady profesionální expozice HIV+ podléhají povinnému hláení.
10. Akutní infarkt myokardu  skuteèné priority v PNP
 Pavel Urbánek
Autor rozebírá doporuèené postupy kardiologické spoleènosti pro
oetøení akutního infarktu myokardu s ohledem na reálné èasové
faktory zásahù v terénní praxi a polemizuje s nìkterými pasáemi
textu, ve kterých nebyla vzata v úvahu existence pøednemocnièní fáze oetøení. Autor na základì dat z brnìnské záchranné sluby odvozuje, e vèasným zásahem by se dalo zachránit 12%  21% vech
akutních kardiálních pacientù. Øeení vidí v modernizaci a posílení
sítì záchranných slueb a ve zdokonalené organizaci èinnosti, aby
bylo moné zajistit jak terénní zásahy, tak transporty do specializovaných center.
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2. Development and Current State and Perspectives of Emergency Medicine  Jiøí Pokorný
The author describes the development of Czech emergency
medicine which has developed as a branche of anaesthesiology and
resuscitation. The Czech Society for Prehospital Care and Disaster
Medicine originated in 1992 as a part of CSARIM (the Czech Society
for Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine). The
educational center for prehospital care and disaster medicine has
been established in the same year as a part of Institute for
Postgraduate Medical Education, and it became an independent
department in the year 2000 after the specialty of emergency
medicine has been established. The higher level specialization (in
a form of superspecialization) in emergency medicine has been
recognized since 1998 in the Czech Republic and we are the seventh
European country with formally recognized medical specialization in
emergency medicine. 239 physicians has reached this specialization
till now. The author names not only positive facts concerning
development of emergancy medicine in CR, but also some problems
to solve: how to maintain clinical practice and skills in physicians
working in the prehospital care and how to ensure continual medical
education for them, then the necessity of implementing quality
control, and last but not least the support of research.

training of EMTs. The criteria for succesfull CRCR are not only
ROSC (return of spontaneous circulation) at the moment of hospital
admission but discharge from hospital with minimal or none
neurological deficit.

3. The Process of Planning and Development of Emergency
Medicine and Prehospital Emergency Care form the
International Point of View  C. James Holliman
The author presents his system designs for development of
emergency medicine and prehospital emergency care in the countries
in the beginning of this process and he gives the basic essential
information for health care administrators who are not familiar with
emergency medicine. He describes the procedures and programmes he
and his co-workers use in some of the countries establishing
emergency medicine systems. Some aspects of development of the
system of emergency medicine are applicable in most countries.
Moreover, the health care administrators must respect specific regional
conditions. Some countries are just beginning to develop the system of
emergency medicine and therefore no published studies comparing
effectivity of these procedures are available. Further studies analyzying
effectiveness of different access to the problems of EM development
are necessary, especially studying the cost vs. benefit relations.

8. Drugs and Infectious Diseases  Jiøina Hobstová
The author writes about the infectious risks of drug abuse. These
risks are due to non-sterile application of the drug, to conditions in
which the drug addicts live and to sexual promiscuity in the drug
community. The most frequent diseases are hepatitis B and C and the
number of drug addicts with hepatitis C increases in the last years.
The non-sterile application of the drug causes inflamation of skin and
soft tissues but repeated i.v. access increases the risk of thrombosis.
Septic complications are also frequent. There is a risk of right-side
bacterial endocarditis in the drug addicts with pulmonary symptoms
(pneumonia, pluropneumonia, pulmonary abscess). Pulmonary
infections are of many reasons the most frequent. The author also
names some complications of treatment in this social group including
low compliance of the patients.

4. Direct Transport  Organizational Possibilities
 Pavel Urbánek
The Emergency Medical Service should pass the patients with
severe acute condition right to the specialised centers (PTCA,
traumacenters, spinal and burn centers, stroke units etc.) even if the
transport time is longer, but on the other hand this longer transport
can delay delivery of care to the other patients in the field. The author
discusses different organizational possibilities of this transport.
Investments for EMS are necessary for all types of proposed
solutions but all these investments are cheaper than operation of all
intensive care units in local hospitals.
5. Factors Important for Survival of Patients with Out-of-hospital
Cardiac Arrest and How to Affect Them  Ondøej Franìk
The factors important for the victims of cardiac arrest are, among
others: response times (time on scene, defibrillation time in the case
of ventricular fibrillation), CPCR provided by bystanders or first
responders before the EMS comes, initial ECG rhythm on scene. The
author analyzes the possibilities of influencing these factors  from
organizational and technological means and operation of the dispatch
centers including DLS (Dispatch Life Support) to education and
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6. EMS in Eilat  Israel  Kristýna Höschlová
The author describes the system of EMS and prehospital care in
Israel, especially the EMS in Eilat she had visited. Teams,
qualification necessary for work in EMS, equipment of the
ambulances are also described in the article. Preparedness for mass
casualty and disaster including acts of terrorism are an important part
of training of EMTs and paramedics in Israel and every ambulance is
equiped with documentation and devices and material to manage the
mass casualty and disaster.
7. The NAEMSP Annual Meeting and Medical Directors Course
 Jana eblová
The author presents the information from the Medical Directors
Course in USA she had attended and she describes the main themes
of lectures, plenary sessions and workshops of the course. Then she
had joined the NAEMSP (National Association of EMS Physicians)
Annual Meeting in Florida, USA.

9. Current Possibilities and Principles of HIV-1 Prophylaxis
 Ladislav Machala, Rudolf Èerný, Marie Staòková
The higher is the number of invasive procedures in modern
treatment in many branches of medicine the higher is the risk of
professional exposition to infectious blood. The most serious is the
HIV1 infection. The authors analyze the principles of postexposition
prophylaxis including the evaluation of risk of exposition and source.
The decision about indication and the way of postexposition
prophylaxis should be in the competence of specialists, suspicious
cases should be consulted in the AIDS Centers. There is obligatory
registration of all cases of professional exposition to HIV+.
10. Myocardial Infarction  Real Priorities in Prehospital Care
 Pavel Urbánek
The author discusses the cardiological guidelines for acute
treatment of acute myocardial infarction and he describes real
response and transport times in the prehospital care. Based on his
experience he discusses some parts of the guidelines in which there
is no concern about existing system of prehospital care. Based on
data from Brno EMS he deduces that 12% to 21% of lives of patients
with cardiac problems could be saved by early prehospital treatment.
The solution he sees in modern and effective organization of EMS
which should be able to secure both primary treatment and transports
to specialised centers.
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Tak už jsme zvládli historicky první akt přímé demokracie, týkající se vstupu do
Evropské unie. Eurooptimisté a euroskeptici se ještě dlouho budou na základě nepřesné
hry přesných čísle dohadovat, zda vlastně národ do unie chce nebo ne, tajnůstkáři budou dál mlžit své názory, realizované za plentou, nicméně v učebnicích dějepisu budou
zapsána procenta pro, proti, volební účast a nesporný výsledek. Existuje-li fiktivní naivní
osoba s očekáváním okamžitého ekonomického přínosu, bude zklamána stejně jako ten,
kdo v listopadu 1989 čekal, že dvě generace vychované socialismem, normalizací a posléze reálným socialismem s potěmkinovským nátěrem perestrojky se okamžitě změní v tolerantní demokraty, kteří respektují dohodnutá pravidla, přemýšlejí o názorech, které oni
sami nesdílejí a ctí cizí (nejen individuální, ale i firemní či státní či obecní) majetek. Stejně
jako je demokracie zatraceně tvrdá práce, i využití šancí, které širší společenství ostatních
národů nabízí, není bez úsilí a hlavně bez rizika. Ale co v životě je stoprocentně bezpečné?
Ve zdravotnictví je tolik oborů, tolik pohledů a tolik protichůdných zájmů, že odpově
na otázku, co EU přinese či vezme v oblasti profesionální, je vysoce individuální. Přesto
k mnoha změnám, aniž bychom je byli schopni přesně datovat, již došlo a dochází průběžně. Kontakty se zahraničními kolegy nemají vliv jen na úzce odborné medicínské otázky, ale mají mnoho vedlejších, avšak možná ještě důležitějších dopadů. Zvyšuje se jazyková vybavenost, nejen pasivní, ale především aktivní. Zjišujeme, že (jak nám říkaly babičky) „všude je chleba o dvou kůrkách“. Že i zdánlivě daleko vyspělejší země mají stejné problémy, jako my, že prošly podobným vývojem, řešily – a mnohdy stále řeší – stejné
kvadratury kruhu. Leckdy jsou jejich odborníci ochotni se o zkušenosti podělit a tím nám
ušetřit námahu slepých uliček. Díky stážím, stipendijním pobytům a možnosti práce v zahraničí vstřebává část lékařů různé, často kulturně podmíněné, přístupy k pacientům
– svět už nám nesahá jen od Šumavy k Tatrám, ale od New Yorku po Kábul. Možná mnohdy ztrácíme iluze, ale získáváme toleranci, zkušenosti a sebedůvěru. (Škoda, že nejsou
organizovány i stáže vybraných pacientů v běžných zahraničních zařízeních, možná by
to klima ve zdravotnictví ovlivnilo daleko zásadněji.)
Přineseme však i my něco do evropského společenství? Pravého Čecha hned napadne, že kromě široko daleko nejlevnějšího piva tak leda švejkování a věčné skuhrání,
často nad veskrze pozitivními věcmi. Přesto jsem přesvědčena, že většina zdravotníků
pracuje na srovnatelné evropské úrovni, se zájmem, který není daný finančním ohodnocením a společenskou prestiží, ale spíše navzdory obojímu, se schopností improvizace,
která leckdy v minulosti nahradila sofistikované vybavení a dnes, pokud se spojí se standardními postupy, zajišuje skutečně kvalitní péči. Pokud připojíme sebedůvěru – ne nafukovací ramena a ostré lokty, avšak reálné vědomí vlastních silných i slabých stránek
– nemůžeme se v Evropě ztratit, a už budeme pracovat kdekoliv – a především doma.
Hezké léto (a trochu deště) přeje za redakci
Jana Šeblová
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2003
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Vývoj a dnešní stav a perspektivy oboru
urgentní medicína
Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.,
katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
Úvod
Cesta k oboru urgentní medicína vedla od oboru anesteziologie
a resuscitace, který po vydání MO MZ ÈSR è.32, 33, 34 a 35 v roce 1974 byl povìøen organizováním sluby Rychlé zdravotnické pomoci pøi ARO.
V roce 1987 zøídil výbor ÈSAR Sekci pøednemocnièní neodkladné
péèe (PNP) pod mým pøedsednictvím. Díky aktivitì MUDr. Jaromíra Hrabovského, CSc., øeditele tehdejího VÚT byly uskuteènìny v Brnì 3 celostátní konference o PNP. V záøí 1989 byla uspoøádána v Pieanech konference o pøednemocnièní neodkladné péèi
a medicínì katastrof s mezinárodní úèastí.
Brzy poté se stal druhým pøedsedou sekce PNP ÈSAR MUDr. Jiøí
Klime.
V roce 1992, bìhem sjezdu sekce PNP ÈSAR v Prachaticích,
byla z iniciativy MUDr. J. Hasíka zaloena samostatná Èeská
spoleènost pøednemocnièní neodkladné péèe a medicíny katastrof ÈLS JEP a MUDr. Juljo Hasík se stal jejím prvním
pøedsedou.
Výuka urgentní medicíny a medicíny katastrof v ILF a IPVZ
Na zaèátku roku 1990 byla v Institutu pro dalí vzdìlávání lékaøù
a farmaceutù (ILF) zruena nìkterá výuková pracovitì, která ztratila své opodstatnìní, mezi nimi katedra spoleèenských vìd, katedra
váleèného zdravotnictví, katedra nemocí tropù a subtropù a dalí
subkatedry. Na bázi nìkdejí katedry váleèného zdravotnictví bylo
zøízeno výukové pracovitì pøednemocnièní neodkladné péèe
a medicíny katastrof (PNPaMK) s vedoucím MUDr. Pavlem
Getlíkem, tehdejím øeditelem praské Záchranné sluby. Po mém
odchodu do dùchodu v roce 1992 mne Dr. Getlík pøizval k pedagogické spolupráci na kolicích akcích jím vedeného pracovitì.
17. èervna 1993 byl po nabytí úèinnosti nového Statutu ILF zmìnìn dosavadní název Institut pro dalí vzdìlávání lékaøù a farmaceutù  ILF na výstinìjí Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví  IPVZ.
V roce 1994 bylo výukové pracovitì PNPaMK pøemìnìno na
subkatedru PNPaMK a zaèlenìno do katedry anesteziologie a resuscitace vedené doc. MUDr. Karlem Cvachovcem, CSc.
V listopadu 1996 mne tehdejí øeditel IPVZ MUDr. Antonín
Peèenka pozval k pøevzetí vedení subkatedry PNPaMK, co jsem
pøijal. V té dobì ji probíhala jednání s MZ ÈR o zøízení nástavbového oboru urgentní medicína, kterých se aktivnì úèastnili té èlenové výboru odborné spoleènosti PNPaMK.V závìru jednání poádalo MZ o informace, charakterizující stav oboru urgentní medicína
v zahranièí. Poté, kdy jsem získal a pøedloil ministerstvu zdravotnictví doporuèující dopisy od prof. Delooze, prezidenta Evropské
spoleènosti urgentní medicíny a prof. Gunna, prezidenta Svìtové
asociace pro medicínu katastrof a urgentní medicínu, zøídil ministr
zdravotnictví MUDr. Ivan David svým rozhodnutím ze dne
1. 10. 1998 nástavbový obor urgentní medicína s platností od
1. 1. 1999. Podle prof. Delooze byla Èeská republika sedmým státem v Evropì, ve kterém byla urgentní medicína uznána za samostatný lékaøský obor.
Tehdejí subkatedra pøednemocnièní neodkladné péèe a medicíny
katastrof se tím stala subkatedrou urgentní medicíny a medicíny katastrof katedry anesteziologie a resuscitace IPVZ. S ohledem na i-
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roký mezioborový zábìr a na poslání nového oboru byla na mou ádost a se souhlasem vedoucího katedry anesteziologie a resuscitace
subkatedra povýena s platností od 1.1. 2000 na samostatnou katedru urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. V roce 2002 mìl
IPVZ 83 pedagogických pracovi, z toho 29 kateder, 53 subkateder
a jeden kabinet.
Nynìjí stav
A dosud dosáhlo odbornosti urgentní medicína 239 lékaøek a lékaøù, z toho 12 ze Slovenské republiky. Pochvalu zkuební komise
získalo 59 uchazeèek a uchazeèù. Neúspìných pøi zkouce bylo 5.
Pøeváná èást odborníkù pracuje v ZZS, take statisticky pøipadají
prùmìrnì 3 odborníci na jedno okresní støedisko ZZS.
Povauji za nezbytné upozornit na specifické problémy dosahování, udrování a rozvíjení odbornosti lékaøù, kteøí jsou plným úvazkem zamìstnáni ve støediscích ZZS. V souèasné dobì jsou v nevýhodném postavení z hlediska potøeby jejich odborného rùstu  dosahování, rozvíjení a udrování jejich odborné kvalifikace. Bìhem
pracovní doby pøevánì èekají na výzvu k výjezdu, nìkdy výraznì
déle, ne trvá jejich styk s nemocným na místì postiení a bìhem jejich transportu do nemocnice a pøedávání do péèe zdravotnických
pracovníkù nemocnice. V dùsledku této skuteènosti mají s nemocnými v tìkém a kritickém stavu styk jen krátkou dobu pøi poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe, kdy mají podávat bezchybný výkon pøi diagnostice v terénu a pøi rychlém, spolehlivém
zajiování kontroly a podpory základních ivotních funkcí a poskytování dalích léèebných opatøení. Dalí neodkladné péèe o nì se
v nemocnici neúèastní, a to ani na oddìlení urgentního pøíjmu.
Rozdíl v dobì trvání styku lékaøe skupiny RLP s nemocným
a získáváním odborných zkueností je mezi jednotlivými støedisky ZZS výrazný v závislosti na míøe jejich vytíení ve spádovém
území výzvami k výjezdùm. Jsou-li intervaly mezi výjezdy v pomìru k trvání pracovní smìny dlouhé, nemá lékaø ZZS dostatek
kontaktu s nemocnými, který mu zajiuje získávání zkueností
a rozvíjení dovedností. Trvá-li tento stav déle, musí nutnì mít za
následek pokles dosaené odbornosti lékaøe a sniování úrovnì
poskytované pøednemocnièní neodkladné péèe. Nedostateèný kontakt s nemocnými a ranìnými v PNP nestaèí pokrýt potøebu roziøování zkueností a dovedností, které pøi péèi o postiené musí
být na co nejvyí odborné úrovni. Krátkodobé, èasto jednodenní,
návtìvy pracovi nemocnièní neodkladné péèe nemohou lékaøi
ZZS poskytnout pøíleitost k ádoucímu aktivnímu zapojení se do
poskytované péèe, zejména k úèasti na diagnostických a léèebných výkonech.
Z hlediska odborného rùstu oboru urgentní medicína je podle mého názoru naléhavì tøeba:
a) lékaøùm zamìstnaným v ZZS plánovitì a v pracovní smlouvì zajistit naléhavì potøebný pravidelný styk s nemocnými v tìkém
a kritickém stavu na oddìleních urgentního èi centrálního pøíjmu
nemocnic a na pracovitích nemocnièní neodkladné péèe, pøedevím na ARO a na oborových JIP nemocnic.
b) zdokonalit dokumentaci na pracovitích ZZS tak, aby bylo mono kontrolovat kvalitu poskytované péèe a aby bylo mono pracovat výzkumným zpùsobem ke zdokonalování odbornosti a k po-
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rovnávání dosaených výsledkù s dalími pracoviti na odborných
setkáních,
c) soustavnì studovat odbornou literaturu  nejsnáze èasopis
Urgentní medicína a odborné stránky katedry UMaMK na
Internetu. Adresa: www.ipvz.cz  výuková pracovitì  Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof  a v pravém horním rohu Informace pro odbornou veøejnost.
d) Zúèastòovat se co moná pravidelnì oborových vìdeckých akcí.
Mezi nimi zaujímá vedle odborných konferencí významné místo
soutì posádek vozidel ZZS Rallye  Rejvíz. Pøi odborných diskusích uplatòovat vlastní zkuenosti a názory.
e) Nevyhýbat se zahranièním kontaktùm a literatuøe. Zlepovat jazykové znalosti.
Vyuívání odborné knihovny katedry je mizivé.
Úèastnit se referování ze zahranièní odborné literatury, z navtívených odborných setkání.
Rozvíjet osobní kontakty se zahranièními kolegy.
Stránky Internetu katedry UMaMK zatím zajiuje doc.Drábková
 naléhavì potøebuje mladího spolupracovníka k pokraèování
a k rozvíjení soustavné referativní èinnosti v problematice urgentní medicíny a medicíny katastrof!
Naím významným úkolem byla ji od roku 1994 pøíprava
a nabídka kolicích akcí zamìøených na nácvik neodkladné resuscitace lékaøùm vech oborù a vech vìkových skupin. Na ná
návrh zøídil Institut v roce 1994 speciálnì vybavenou uèebnu kardiopulmonální resuscitace v budovì na Ruské 85, ve které byly
zahájeny kurzy Metodika a nácvik neodkladné resuscitace trvající 8 h (1 den). Kapacita uèebny pro nácvik je 10 osob.
Zaèátkem roku 1997 byla subkatedra rozíøena o mimopraská
støediska výcviku neodkladné resuscitace v Plzni, Ústí nad Labem,
Hradci Králové, Brnì a Ostravì, vybudovaná pøi Územních støediscích záchranné sluby. Odpovìdnost za spolupráci se subkatedrou
pøevzali jejich øeditelé MUDr. Zdenìk Koutecký, MUDr. Ilja Deyl,
MUDr. Jiøí tìtina, MUDr. Josef Mucha a MUDr. Roman Gøegoø.
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Pøed dvìma roky se pøipojilo té ÚSZS v Èeských Budìjovicích
s øeditelem MUDr. Janem Tuèkem. Vybavení uèeben cviènými pomùckami a cviènými loutkami bylo úkolem IPVZ a bylo doplòováno té ÚSZS. V souèasnosti hledá øeditelství IPVZ variantu spolupráce, která má pøi velmi ztíených ekonomických podmínkách udret kapacitu pro výuku a výcvik vech vyjmenovaných pracovi.
Významným a kapacitnì nesmírnì nároèným úkolem katedry je
organizování a realizace kurzù Lékaøská první pomoc pro lékaøe vech oborù pøed atestací 1. stupnì v nìkterém z 20 základních
oborù a kurzù Neodkladná první pomoc pro farmaceuty a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví. Probíhá na vech vyjmenovaných pracovitích. Má pøispìt k lepí pøipravenosti mladých zdravotníkùvysokokolákù k první pomoci. Tento úkol je plnìn od podzimu roku 2001. Výukovými a výcvikovými pracoviti katedry prolo v roce 2002 celkem 2375 úèastníkù kolicích akcí.
Ve spolupráci s 16 kolegy jsem mohl pøipravit a ji pøedat do výroby text pøíruèky Lékaøská první pomoc, která bude uèebnicí pro
úèastníky kolicích akcí. Umoní pøetvoøit skladbu pøednáek a kolicích zamìstnání smìrem k vyí úèinnosti.
Letos koneènì konèí v nakladatelství Galén pøíprava k výrobì
dlouho oèekávané monografie Urgentní medicína, na které se podílí 50 spoluautorù a která bude pro uchazeèe o odbornost základní
uèebnicí.
Vedením katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof jsem byl
povìøen po dobu uplynulých esti a pùl rokù. Bylo to období kladení základù novému oboru a budování katedry. Mìl jsem velké tìstí
na kvalitní a vìrné spolupracovnice a spolupracovníky. Lékaøi-uèitelé naí katedry i ze spolupracujících kateder IPVZ se osvìdèili jako spolehliví a kvalitní uèitelé, kteøí svou adaptací na velice rozdílnou pøipravenost posluchaèù dovedli uèinit svá témata srozumitelnými a zajímavými. Svému nástupci, prim.MUDr. Jiøímu Knorovi
odevzdávám katedru v dobrém funkèním stavu a se spolehlivými
pracovníky. Do dalích let pøeji jemu a vem spolupracovníkùm pøi
dalím rozvíjení oboru urgentní medicína vytrvalost, soustavnost,
dobré zdraví a úspìchy.

Doporučené postupy pří plánování a rozvoji
systému urgentní medicíny a přednemocniční
neodkladné péče v mezinárodním měřítku
C. James Holliman, M.D., FACEP
Profesor urgentní medicíny Penn State University,
Penn State Milton S.Hershey Medical Center, Pensylvania, USA
Souhrn:
Cíle: Pøedloit návrhy pro plánovaní rozvoje urgentní medicíny
(UM) a pøednemocnièní nedokladné péèe v zemích, které jsou
v poèáteèních fázích tohoto procesu a poskytnout základní vstupní informace pro èinitele, kteøí nejsou seznámeni s UM.
Metody: Jsou zde popsány postupy a programy pouívané autory
a jejich spolupracovníky v nìkterých zemích, které budující systémy UM.
Závìry: Nìkteré aspekty rozvoje a budování systému UM jsou
aplikovatelné ve vìtinì zemí, tvùrci zdravotní politiky musí navíc respektovat specifické regionální podmínky. Vzhledem k tomu, e v nìkterých zemích je rozvoj systému urgentní medicíny
na samém poèátku, nejsou k dispozici publikované studie o úèinnosti tìchto postupù. K prozkoumání efektivity rùzných pøístupù
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k rozvoji UM jsou nutné dalí studie, zejména vztahu cost x benefit.
Klíèová slova: rozvoj urgentní medicíny; urgentní medicína v mezinárodním mìøítku; rozvoj systému; systémy pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP), zdravotnických záchranných slueb (ZZS).
Cíl sdìlení
Obor urgentní medicína (UM), který se nyní zaèíná rozvíjet v øadì zemí svìta, je pomìrnì mladým oborem i v zemích, kde ji je
dobøe rozvinut. Pro zemì, které uvaují o rozvoji UM a pro ty, které s tímto procesem ji zaèaly, nebyly dosud publikovány ádné doporuèené postupy ohlednì plánovaní na národní úrovni.
Tento èlánek si klade za cíl pøedloit obecná doporuèení pro plánování a rozvoj oboru UM, aplikovatelné pro kterýkoliv stát, který
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uvauje, nebo ji zaèal s rozvojem tohoto oboru. Organizátorùm
zdravotnictví v kterékoliv zemi doporuèujeme pouívat pøi budování systému pøednemocnièní péèe a urgentní medicíny postupné kroky.
Nae doporuèení vychází ze spoleèné zkuenosti pøi spolupráci
v budování systému urgentní medicíny ve zhruba 20 zemích.
Zdùrazòujeme, e vycházíme ze zkuenosti, nae názory nelze
podpoøit výzkumnými studiemi. Doufáme, e toto sdìlení bude
uiteèným pøínosem pøi rozvoji UM v dalích zemích a usnadní
zaèínajícím poèáteèní postup, zároveò pøedpokládáme, e nae
doporuèení pomohou organizátorùm zdravotnictví vyvarovat se
nìkterých chyb a nástrah, které se vyskytly pøi budování pracovi UM v zemích, kde tento obor je ji zakotven. Ná zájem
o rozvoj systému UM pramení ze snahy zajistit optimální neodkladnou péèi pro pacienty a vytvoøit kvalitní klinické vzdìlávací
programy v UM, není motivován snahou o prosazení konkrétních
národních systémù. Zde zmínìné prvky a úvahy jistì nebudou aplikovatelné nebo pøijatelné ve vech zemích.
Øada naich doporuèení je obecné povahy, vycházejí spíe ze
zkuenosti ne dat klinického výzkumu. Máme vak pocit, e tyto obecné teze nebyly vdy správnì pochopeny subjekty, které
mají zájem o rozvoj UM v dalích zemích. Nerespektování základních konceptù vede v nìkterých pøípadech ke zpomalenému, nepravidelnému, pøekotnému nebo neúplnému rozvoji
systému UM.
Východiska a cíle rozvoje
Vìøíme, e urgentní medicína jako lékaøský obor i jako základní
souèást státního zdravotního systému má co nabídnout obèanùm kteréhokoliv státu. Jsme si jisti, e i v rozvojových zemích s omezenými finanèními zdroji mùe mít UM zásadnì dùleitou funkci.
Dùvodem je epidemiologický posun spektra morbidity, který probíhá v øadì rozvojových zemí. Vlivem postupující urbanizace a narùstání hustoty obyvatelstva dochází ke vzestupu výskytu kardiovaskulárních onemocnìní a traumat z dopravních nehod. Souèasná urgentní medicína se zabývá právì managementem tìchto pøípadù.
Navíc vìtina státù zaívá nárùst poètu lidí vyího vìku a ti vyadují neodkladnou zdravotní péèi ve vìtí míøe ne mladá èást populace.
Vìtina lékaøù urgentní medicíny v dobøe etablovaných systémech tohoto oboru je pøesvìdèena, e jimi poskytovaná odborná péèe a její organizaèní systém napomáhá ke zlepení zdraví obyvatelstva a zvyuje efektivitu péèe o pacienta. Ke kodì vìci neexistuje
pro tato tvrzení dostatek publikovaných vìdeckých dùkazù. Systémy metodiky sbìru epidemiologických dat v mnoha zemích chybí, co je zásadní pøekákou pøi ovìøování efektivity rozvoje urgentní medicíny.
Pøi rozvoji UM je nutno zabývat se ètyømi okruhy problémù.
1) Zakládáním klinických oddìlení urgentní medicíny (emergency departments  ED); ve vìtinì systémù by se jednalo o pracovitì v nemocnicích.
2) Rozvojem specializaèních programù pro odborníky v urgentní
medicínì (napøíklad atestaèní programy pro lékaøe a definované vzdìlávací kurzy pro ostatní zdravotnické pracovníky).
3) Vybudování systému pro pøednemocnièní péèi a transport pacientù.
4) Rozvojem a uznáním oboru UM na akademické pùdì a problematikou jejího vedení.
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Rozvoj urgentní medicíny pro konkrétní zemì mùe pokraèovat
zdárnì, bude li se postupovat od okruhu 1 k okruhu 4, i kdy pøenesení na akademickou pùdu a vytvoøení základního lektorského sboru (core fakulty = výukového jádra) musí v daném procesu zaèínat pomìrnì záhy. Za prioritní povaujeme budování nemocnièních oddìlení a teprve následnì systému zdravotnické záchranné
sluby, pøestoe u ádné z organizaèních variant nejsou k dispozici
cost-benefit studie.
Obecnì lze posloupnost rozvoje oboru UM koncipovat takto:
1) vybudování zaøízení a infrastruktury pro neodkladnou péèi,
2) zajitìní vzdìlávání a standardizace klinické péèe
3) akademické uznání a koncepèní vedení oboru.
Zaloení klinických pracovi urgentní medicíny
Jeden z prvních krokù je vybudování sítì zaøízení urèených k poskytování neodkladné zdravotní péèe (oddìlení urgentní medicíny).
Nejèastìjím typem zaøízení neodkladné péèe v systémech s etablovanou UM jsou pracovitì urgentní medicíny umístìná v nemocnicích, je poskytují komplexní péèi. V nìkterých pøípadech je pøijatelné rozvíjet samostatnì situovaná pracovitì urgentní medicíny
(v souèasné dobì funguji v Èínì a Chorvatsku). Jiným funkèním
modelem jsou oddìlení UM, která v sobì zahrnují jednotky intenzivní péèe pro dlouhodobou léèbu kritických stavù (tento model je
úspìnì pouíván v Belgii) .
Urèení lékaøi UM by mìli pøevzít odpovìdnost za péèi poskytovanou pacientùm na oddìleních urgentní medicíny. Týmový pøístup
k péèi o pacienta vyaduje dostatek vykolených sester a dalího
zdravotnického personálu. Vysokou efektivitu péèe zajiuje dostupnost zdravotnického komplementu, zejména radiologie a biochemické laboratoøe. Materiální vybavení a jeho rozsah se bude liit
v závislosti na lokálním epidemiologickém výskytu jednotlivých
onemocnìní a na ekonomických monostech daného zaøízení. Samozøejmým minimem pro kterékoli oddìlení urgentní medicíny je
vybavení pro resuscitaci, kardiomonitor, defibrilátor, pomùcky k fyzikálnímu vyetøování (fonendoskop, otoskop, oftalmoskop). Vybavení k oetøení ran, pro spinální imobilizaci, sádrovou fixaci a nezbytná farmaka pro akutní kardiorespiraèní poruchy.
Oddìlení UM má mít systém triage (tøídìní) pro poèáteèní zhodnocení pøíchozích pacientù. Tento systém musí zaruèit rychlost a stanovení priority neodkladného oetøování pacientù, zejména v pøípadech, kdy se naplòuje kapacita zaøízení. Systém triage musí zajistit
oetøování pacientù nikoli podle poøadí pøíchodu na oddìlení UM
(co je bìnou praxi v mnoha zaøízeních), ale podle tíe akutního
stavu. Mìly by být vypracovány postupy pøedávání pacientù na jiná
oddìlení a jejích pøijetí do nemocnièního zaøízení. Personál oddìlení
UM koordinuje péèi o pacienty s ohledem na odborné poadavky jiných lékaøských oborù. V pøípadì fungování pøednemocnièní neodkladné péèe musí být oddìlení UM zajitìna komunikaèními prostøedky pro spojení s ZZS a jinými zdravotnickými zaøízeními.
Výcvik personálu oddìlení urgentní medicíny
Prvním krokem pøi zahájení vzdìlávacího systému výcviku na
akreditovaných pracovitích je sestavení lektorského týmu (tzv. výukové jádro  core faculty), jeho posláním je rozvoj UM. Tento
tým by se mìl skládat z lékaøù s klinickou praxí, kteøí mají zájem
o rozvoj oboru UM. Je velmi ádoucí, aby tito lékaøi chápali celý
rozsah oboru a snaili získat znalosti a dovednosti je zahrnuje ve-
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stranná praxe v urgentní medicínì. Je rovnì dùleité aby tito pracovníci vìdìli, e mají patøiènou zodpovìdnost, samostatnost a pravomoci k poskytování péèe pacientùm s neodkladnými stavy, stejnì
jako kompetence k øeení mezioborových sporù na oddìlení UM.
Vìøíme, e pro vìtinu zemí je odpovídajícím dlouhodobým cílem vytvoøení systému kontinuálního atestaèního vzdìlávání v oboru UM, aby se výhledovì zajistil trvalý pøísun lékaøù s potøebnou
kvalifikací. Pro kadý národní systém je dùleité plánování poètu
potøebných odborníkù vèetnì potøeby jejich pøirozené obmìny
v UM. Souèasný normativ v USA je 1 lékaø urgentní medicíny na
10 000 obyvatel. Pro názornost  pouijeme li výe uvedený pomìr
pro zajitìní území s 1 milionem obyvatel bude nutno mít 100 odborníkù UM. Setrvají-li v praxi cca 25 let, pak je nutno pøedpokládat meziroèní obmìnu 4 z nich. Systém atestaèního vzdìlávání
v tomto pøípadì musí kadoroènì zajistit 4 nové odborníky. V zemích, je s rozvojem oboru zaèínají, bude nutné rychlé personální
zajitìní novì vznikajících oddìlení, co se neobejde bez nutnosti
vychovat velký poèet lékaøù ji v prvních nìkolika letech a posléze
jejich roèní poèty redukovat. Nìkteré státy by mohly vystaèit s jiným pomìrem lékaøù UM k poètu obyvatel. Vdy je nutno brát
v potaz demografické rozloení populace, epidemiologické ukazatele a pøedpokládanou zátì novì vzniklých oddìlení. Tam, kde budou
tyto odborníky vyuívat k zajitìní oddìlení UM i ZZS, by teoretická potøeba kvalifikovaných lékaøù mìla být jetì vyí.
Ze zkueností v zemích, je s UM zaèínají, se ukazuje, e výukové jádro pracovi akreditovaných na výuku musí disponovat alespoò
2 odborníky, pøijatelnìjí poèet je 4  5. Toto prvotní výukové jádro
zodpovídalo za poskytování zdravotní péèe na oddìleních UM i za
realizaci atestaèních výukových a tréninkových programù v UM.
Výukové centrum (katedra) musí definovat základní osnovy
vzdìlání, vytváøet a shromaïovat didaktické výukové materiály.
Základem je stanovení struktury atestaèního programu (poèet let na
výcvik, rozsah pobytu na vybraných klinických pracovitích) a urèení kritérií pro pøijetí frekventantù do atestaèního programu. Vybírá
první skupinu lékaøù adeptù (mohou to být lékaøi ji provozující
praxi, nebo pracující lékaøi) a urèuje zpùsob hodnocení úspìnosti
absolvování atestaèního programu . Výukové plány a podoba uèebního programu a výcviku, které stanovilo nejvyí výukové centrum
(katedra) jsou stìejní záleitostí. Zajiují standardizaci na národní
úrovni. Toto centrum mùe rovnì odpovídat za modifikovanou
krátkodobìjí výuku urgentní medicíny pro lékaøe jiných specializaci, a zejména pro personál oddìlení UM.
Spojené státy a Spojené Království vyadují pro získání specializace minimálnì dvouletý výcvik s plným úvazkem na oddìlení UM. Tato minimální doba výcviku byla pøevzata Evropskou
spoleènosti urgentní medicíny. Ke dvouletému výcviku je nutno
pøipoèítat alespoò roèní praxi ve vybraných medicínských oborech.
Rozvoj pøednemocnièní neodkladné péèe
Zastáváme názor, e vybudování systému zdravotnické záchranné sluby je sloitìjí a nákladnìjí záleitostí ne vybudování oddìlení UM pøi nemocnicích, i kdy otázka cost-efektivity rozvinutého systému ZZS nebyla definitivnì vyøeena. V souladu s výe
uvedeným názorem se domníváme, e rozvoj systému PNP by mìl
následovat a po vybudování UM v nemocnièních zaøízeních.
V nìkterých zemích udìlali tu chybu, e zorganizovali velmi kvalitní systém PNP ani by zøizovali oddìlení urgentní medicíny.
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Pøítomnost vysoce kvalifikovaného personálu v pøednemocnièní fázi není opodstatnìná, pokud pøijímající nemocnice nebude
disponovat personálem a vybavením k zajitìní kontinuity této
péèe (nebude-li odstranìno pøíjmové vakuum). Nicménì
v systémech, kde se lékaøi urgentní medicíny pøímo podílejí na poskytování PNP, mohou být pøimìøenì sníeny personální kapacity
na oddìleních UM. Tento fakt nesmí být pøekákou pro zachování
priority rychlého transportu pacientù indikovaných k neodkladným
chirurgickým výkonùm. V zemích s omezenými finanèními zdroji
a nedostateènou infrastrukturou mùe sanitní transport v omezené
míøe suplovat policie a hasièi. Jsme pøesvìdèeni, e rozvoj urgentní medicíny v kterékoliv zemí musí zahrnout jak zaloení oddìlení
UM pøi nemocnicích, tak i vybudování systému PNP (ZZS).
Dùvodem je pøekrývání personálu a výcvikových programù v obou
slokách a zároveò zajitìní kontinuity poskytované péèe mezi fází pøednemocnièní a nemocnièní.
Dùleité je, aby personál obou sloek byl odbornì veden a kontrolován odborníky UM. Realistickým a dostupným poèáteèním cílem pro pøednemocnièní systém je poadovat od posádek sanitních
vozidel výcvik na úrovní amerických EMT-ambulance nebo
EMT basic, co pøedstavuje 100 a 180 hodin vzdìlávání. Tento typ
výcviku by mohl být uiteèný i v pøednemocnièních systémech je
pouívají lékaøe.
Zdravotní péèe poskytovaná personálem pøednemocnièní sloky
by mìla podléhat supervizi odborníkù urgentní medicíny a øídit se
standardy schválenými ministerstvem zdravotnictví. Externí lékaøi
poskytující pøednemocnièní péèe zøejmì nebudou muset absolvovat
výcvik na úrovní nemocnièních lékaøù urgentní medicíny, ale bylo
by vhodné vyadovat od nich absolvování vzdìlávacího kursu UM.
Typy a poadované vybavení sanitních vozidel musí podléhat supervizi správních orgánù. Musí být zajitìn komunikaèní systém, léèebné standardy a zásady spolupráce s ostatními tísòovými slokami (s hasièi, policií a armádou).
Urgentní medicína na univerzitní pùdì a koncepce rozvoje oboru
Do souèasné doby je málo zemí kde byla urgentní medicína uznaná jako samostatná lékaøská specializace na stejné úrovni jako jiné
tradièní obory. Nicménì, vzhledem k omezenému poètu lékaøù urgentní medicíny v zemích zaèínající s touto specializací, bude asi
praktiètìjí nebo politický prùchodnìjí doèasnì zaøadit obor jako
nástavbový. Napøíklad v Jordánsku UM zaèínala jako podobor rodinného lékaøství, ale od poèátku mìla za cíl stát se samostatnou
specializací, jakmile bude k dispozici dostateèný poèet kvalifikovaných lékaøù.
Snaha lékaøù UM o prosazení oboru v mateøské zemi musí být
provázena rozvahou i reálným uvìdomìním moných negativních
následkù tohoto vymezovaní, zejména vytváøení mezioborových bariér. Vìøíme, e dobøe etablovaná urgentní medicína mùe významnì napomáhat ostatním lékaøským specializacím. Pøítomnost lékaøù
urgentní medicíny umoòuje ostatním specialistùm soustøedit se vyslovenì na oblast svých zájmù a odborných znalostí, nevyaduje jejich stálou fyzickou pøítomnost v nemocnicích, co pro nì znamená
úsporu èasu a ulehèení pracovní zátìe.
Pro rozvoj oboru v kterékoli zemi je dùleité, aby oddìlení urgentního pøíjmu byla vedena lékaøi urgentní medicíny. Lékaøùm
ostatních oborù má být umonìno zapojit se do práce na oddìlení,
ale základní odborná a organizaèní pravidla mají být nastavena specialisty UM.
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Rozvoji urgentní medicíny mohou být v daném státì nápomocny
exekutivní orgány (napø. ministerstvo zdravotnictví). Odborníkùm
v UM by mìlo být umonìno vytvoøení vzdìlávacích a atestaèních
programù. Ministerstvo zdravotnictví by mìlo urèit úøedníka, který
bude zodpovídat za sledování a koordinaci národní zdravotní politiky v oblasti neodkladné péèe, a vybavit ho patøiènými kompetencemi. Ministerstvo zdravotnictví by na základì návrhù odborníkù mìlo kodifikovat standardy výcviku nelékaøského personálu pro pøednemocnièní péèi a oddìlení urgentní medicíny. Toté platí pro technické normativy sanitních vozidel. Nezastupitelnou úlohou státu je
vytváøení podmínek pro fungování IZS.
Rozvoji oboru UM mùe pomoci vèasné zaloení národní odborné spoleènosti urgentní medicíny. Do aktivit odborné spoleènosti by
mìl být zahrnut systém vzdìlávání, vytváøení výukových programù
a stanovení kvalifikaèních podmínek nelékaøského personálu. Samozøejmým poadavkem je vydávání vlastního èasopisu a navázání
mezinárodních kontaktù.
Klíèové prvky pro rozvoj urgentní medicíny, které lze povaovat
za dùleité pro vechny zemì, a jejích modifikace na základì lokálních specifik jsou shrnuty v tabulce è. 1.
Zdroje financování rozvoje UM
Na zavedení vzdìlávacích programù nejsou zpravidla nutné rozsáhlé investice, øada zemí ji má vytvoøenu znaènou èást infrastruktury.
Vycházíme z pøedstavy, e neodkladná zdravotní péèe má být dostupná vemu obyvatelstvu dané zemì. To se neobejde bez státní
podpory vèetnì úèasti na financování. Vybudování efektivního systému UM by mohlo umonit národnímu zdravotnímu systému redukovat náklady na zdravotní péèi omezením neindikovaných hospitalizací. Jako souèást plánování rozvoje oboru bude nutno detailnì
analyzovat pøedpokládané náklady, aby se mohlo záhy nastavit a zajistit financování.
Prvotní výukové jádro lektorù by se mohlo rekrutovat z lékaøù,
kteøí pracují v nemocnicích a ZZS.
Dalí vzdìlávání a výcvik tìchto lékaøù UM by se mohlo zajistit
následujícími zpùsoby:
1. Poøízením nebo zajitìním uèebních materiálù v písemné nebo
elektronické podobì ze zemí s ji existujícím systémem UM
(napø. velké mnoství didaktických materiálù je zdarma k dispozici na internetu).
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2. Úèastí na kurzech a konferencích ve státech s etablovanou UM.
3. Formou stáí v zemích s etablovanou UM.
4. Zajitìním zahranièních lektorù pro klinický nebo teoretický
výcvik.
5. Vytvoøením postgraduálního atestaèního tréninkového programu pro UM.
Financování nákladù na atestaèní vzdìlávání by se zajistilo za obdobných podmínek jako ostatní atestaèní programy.
Náklady na pøednemocnièní neodkladnou péèi ve vìtinì zemí
jsou relativnì nízké, protoe velký poèet nelékaøského personálu
mùe být vycvièen malým lektorským sborem (zde autor prezentuje americký pohled).
Monosti pomoci ze zemí s vyvinutým systémem UM
V souèasné dobì je k dispozici velké mnoství výukových materiálù se zamìøením na urgentní medicínu. Podmínkou je znalost angliètiny. Pro potøebu lektorù bude zøejmì vhodné poøídit pøeklady vybraných materiálù. Poøízení pøedplatného nìkterých èasopisù (k dispozici 12 amerických, 5 z Velké Britanie, 1 z Austrálie,1 z Hong
Kongu a 1 evropský) by zajistilo kontinuální informovanost o novinkách v oboru. Èasopis Annals of Emergency Medicine pravidelnì publikuje série èlánkù, popisující postavení oboru UM v rùzných
zemích a jsou v nich reference o úspìných projektech pøi øeení
systému.
Existuje velké mnoství dobøe zavedených výukových kurzù nedlouhého trvání na rùzné téma v oblasti UM, které by mohli absolvovat lékaøi z rùzných zemí. Podmínkou je opìt dobrá znalost anglického jazyka. Tyto kurzy mohou poskytnout kvalitní didaktickou
výuku v nìkterých specifických oblastech UM, ale nelze je povaovat za ekvivalent atestaèního (rezidentského) programu UM. Tyto
kurzy mohou poslouit národnímu lektorskému sboru UM k zaplnìní mezer v praxi nebo teorii a zároveò ho inspirovat pøi tvorbì
osnov vlastních výukových programù. Je rovnì moné, aby tuto teoretickou výuku v podání zahranièních lektorù absolvovali doma.
Tento pøístup je vìtinou ménì finanènì nároèný, ne posílání frekventantù na výcvik do USA. Seznamy tìchto kurzù jsou k dispozici u autora èlánku.
Nìkterá univerzitní pracovitì nabízejí lékaøùm z jiných zemí
monosti stáí v trvání jednoho mìsíce a roku. Tento druh výuky umoòuje lékaøi pozorovat práci na oddìleních UM a zúèastnit se lektorských konferenci a dalích univerzitních aktivit.
Z dùvodu nesplnìní licenèních podmínek se stáistùm ve vìti-
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nì pøípadù neumoòuje pøímé poskytování péèe. Pøesto je vìtina úèastníkù hodnotí jako velmi pøínosné. Vìtina tìchto programù vyaduje, aby mzdu a náklady na pobyt frekventanta hradila vysílající zemì.
Je rovnì moné, aby lékaøi z jiných zemí absolvovali plný rezidentský (atestaèní program) v zemích s etablovanou UM a vlastním
vyvinutým systémem rezidentury (atestace). Nevýhodou tohoto
postupu je, e lékaøi musí ovládat angliètinu, a vyaduje se od
nich 34 letý pobyt mimo svou zemi. Takový pøístup úspìnì
pouívaly nìkteré státy (napø. Island). V souèasné dobì vláda
USA èiní restriktivní kroky v rezidentských místech pro cizince.
Nabídka volných míst je mimo jiné limitována velkým poètem
vlastních uchazeèù.
Mezinárodní spolupráci mùe rovnì usnadnit pøièlenìní nebo
aktivní èlenství v nìkteré ze tøí amerických organizací zabývajících
se rozvojem UM na mezinárodním poli (Emergency International,
Society of American Emergency Medicine  SAEM International
Interest Group a American College of Emergency Medicine-ACEP
International EM Section ).
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Aktuální problémy rozvoje oboru
Tento èlánek není vìdeckou studií, je zaloen na názorech a zkuenostech autora a není podloen ádnou výzkumnou studií, ty nejsou k dispozici ani v USA, kde má obor masovou klinickou základnu. Pro dalí rozvoj oboru jsou standardní vìdecké studie velice
ádoucí, zejména ve vztahu k efektivitì systémù.
Závìry
Rozvoj oboru UM je dùleitý pro vývoj medicíny i zdravotnických systémù vech zemí. Tento rozvoj zahrnuje zajitìní financování, vybudování oddìlení urgentní medicíny, ustanovení lektorského sboru, vypracování vzdìlávacích programù, zajitìní vládní podpory a kontroly kvality poskytované péèe. Prvky plánovaní rozvoje
oboru UM lze uplatnit za úèelem rychlého vytvoøení efektivního
a kvalitního systému neodkladné péèe v kterékoli zemi.
Z èasopisu ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE,
roèník 2000  7 , str. 911-917
Pøeloil a upravil MUDr. Jose Dizon

Cílený transport – organizační možnosti
MUDr. Pavel Urbánek
Územní středisko záchranné služby Brno, p. o., ředitel MUDr. Josef Mucha
Specializované léèebné postupy, metody a monosti v oblasti traumatologie, kardiologie a neurologie, ale
i v mnoha dalích oborech se mílovými kroky vzdalují zbylé realitì ve zdravotnictví. Je zøejmým faktem, e prognóza pacientù s akutním, závaným zdravotním postiením uloených v nejbliím zdravotnickém zaøízení není stejná jako tìch pøedaných na specializovaném pracoviti v centru. Metodická opatøení ministerstva (traumacentra, spinální jednotky) a doporuèení odborných spoleèností (ÈKS) jednoznaènì hovoøí o potøebì pøedávat pacienty oetøené Zdravotnickou záchrannou slubou (ZZS) pøímo na tato pracovitì i za cenu podstatnì
delího transportu. Nikoho z nich vak zjevnì nezajímá, jak tìmto doporuèením dostát. ZZS je postavena pøed
 za souèasného stavu  takøka neøeitelný problém. Na mnoha místech republiky se doposud nepodaøilo naplnit 15 minutový dojezdový limit a výe zmínìné poadavky by vyadovaly pro tato místa jetì i zálohu.
Takovýto delí transport mùe podle reálných odhadù vyøadit
ZZS z èinnosti na 1, 2 a 3 hodiny, kdy na úkor co nejkvalitnìjího
oetøení jednoho ji zajitìného pacienta se ostatním nedostane urgentní péèe vùbec nebo na nesrovnatelné úrovni. V pøípadì polytraumat, kdy pacient pøedaný jinam ne do traumacentra, má jen minimální anci na pøeití, je delí transport obhajitelný a nezbytný.
V pøípadech pacientù s akutní koronární pøíhodou, kdy PCI vede prùkaznì k lepím výsledkùm léèby, ale není jednoznaènì limitující aktuální pøeívání, je tøeba na misky vah poloit míru funkènosti ZZS
v dané oblasti po dobu transportu na vzdálené, specializované pracovitì. Profit vzdáleného transportu iktových pacientù je jednoznaèný
jen v limitu do 3 hodin od vzniku a i v tìchto pøípadech pøedevím
s ohledem na pomìr pøivezených a opravdu trombolyzovaných pacientù (pøísná exkludující kritéria a ne 100% funkèní systém pøíjmù
na neurologiích), je tøeba odkrytí oblasti dùkladnì zváit. Opakuji, e
jde o pacienty zajitìné z pohledu vitálních funkcí jak v prùbìhu zásahu ZZS, tak následnì v nejbliím zdravotnickém zaøízení.
Ideálním øeením by byl jednoznaèný postup ministerstva døíve
a nyní ji i krajù, které by své metodické pokyny podloilo kroky vedoucími k jejich naplnìní  investováním prostøedkù získaných po-
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stupným útlumem oblastních zaøízení do vybudování robustní sítì
ZZS, schopné zajiovat bez problémù jak vèasnou péèi v terénu,
tak i následný transport do center, a to souèasnì. V mnoha regionálních zaøízeních se proinvestují znaèné finanèní prostøedky ve snaze
dostat péèi v daném oboru na slunou, ale nikoliv pièkovou úroveò.
Pøitom pièková úroveò je vzhledem k geosociálním danostem území naeho státu, a na úplné výjimky, snadno dostupná. Navíc stále
více obèanù péèi v centrech vyaduje, na úkor moderních regionálních zaøízení. Investice potøebné pro dobudování dostateènì dimenzované, krajské záchranné sluby schopné zajistit urgentní péèi v terénu, následný transport k specializovanému, definitivnímu oetøení
a v indikovaných pøípadech i zpìt k doléèení v oblastním zaøízení
(doléèování a rehabilitace by mìla být hlavním zamìøením tìchto
ústavù), by byly nesrovnatelnì nií ne jsou i jen provozní náklady
jedné èi nìkolika JIP okresních nemocnic. To ve vèetnì vyího
platového ohodnocení lékaøù ZZS, které by jistì napomohlo øeit jejich relativní nedostatek.
Vedeni snahou zajistit dostupnost adekvátní péèe vem obèanùm
i za stávající situace, musíme vyuít vech pøedevím organizaèních
moností a zmìn.
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Organizaèní monosti pøi zajitìní cíleného transportu pøímo
z místa vzniku poruchy zdraví:

i.
ii.

1. transport pøímo z terénu zasahujícím týmem a zajitìnou zálohou:
a. v oblastech s vìtím poètem výjezdových prostøedkù,
b. v oblastech se stálou funkèní zálohou,
c. v oblastech s mimoøádnì fungující vzájemnou spoluprací
okolních regionù,
d. vyádání zálohování LZS  ovìøení dostupnosti (letové poèasí),
e. vyádání zálohování krajským záloním vozem  ovìøení
dostupnosti (je-li postaven a i s ohledem na vzdálenost),

5. krajský systém øízení výjezdových prostøedkù ZZS:
a. jediné operaèní støedisko (poadavky i monosti celé oblasti
na jednom stole on-line),
i. práce se vemi dostupnými prostøedky,
ii. datové a telefonní propojení jednotlivých lokalit,
iii. jednotné radiové spojení zálohované mobilními telefony,
iv. identifikace polohy mobilních prostøedkù,
v. identifikace polohy volajícího,
vi. navigaèní systém pro vozidla ZZS,
b. ploný RV systém s dostateèným a vyváeným mnostvím
prostøedkù,
c. neexistující hranice pùsobnosti jednotlivých výjezdových
stanovi a regionù,
d. upravené rozmístìní výjezdových stanovi dle hustoty
osídlení, potøeb ploného vykrytí a vzájemného zálohování.

2. randez-vous LZS kraje:
a. pøímo z místa,
b. RV na krátkou vzdálenost,
c. RV na dlouhou vzdálenost,
3. randez-vous s krajským záloním vozem:
a. pøímo z místa,
b. RV na krátkou vzdálenost,
c. RV na dlouhou vzdálenost,
4. randez-vous systém s transportem posádkou RZP:
a. pøechod na RV systém s jednou a dvìma posádkami RZP,

oetøení a zajitìní pacienta pro transport lékaøem,
a na výjimky, transport pod dohledem SZP,

Nejvhodnìjím øeením by vak bylo propojení zmínìných moností v jeden funkèní celek.
Vechny monosti vyadují oprávnìné navýení prostøedkù, odpovídající oprávnìnému navýení poadavkù na èinnost ZZS.

Faktory významné pro přežití pacientů stižených
mimonemocniční náhlou zástavou oběhu
a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP – ÚSZS
prim. MUDr. Jiří Knor, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz
Náhlá zástava obìhu (NZO) je pøíhoda, bìhem které pacient bezprostøednì balancuje na hranì mezi ivotem
a smrtí. Incidence tìchto pøíhod se urèuje pouze nesnadno a odhaduje se, e postihuje cca 1  1,5 obyvatele na
1000 lidí a rok. Ne vechny NZO jsou ovem vèas spatøeny svìdkem a v øadì pøípadù jsou nalezeny obìti a po
delí dobì.
Z hlediska pøednemocnièní neodkladné péèe jsou zajímavé ty zástavy, o kterých se systém PNP dozví natolik vèas, e jetì nedolo
k nezvratným známkám smrti. Frekvence takových pøíhod odhaduji
z dostupných údajù i z vlastní zkuenosti na cca 1% ze vech výjezdù
zdravotnické záchranné sluby resp. asi na 0,4 / 1000 obyvatel a rok.
Z hlediska pùvodu je asi 75% NZO primárnì kardiálních, 25%
má jinou primární pøíèinu (hypoxie, otravy, mozkové pøíhody, kraniocerebrální traumata, hypovolemie, náhlá smrt kojencù a dalí) (1)
Úspìnost záchrany tìchto pacientù je jedním z klíèových funkèních parametrù, vypovídajících o fungování systému záchranné
sluby v daném regionu.
Pro sjednocení statistického vyhodnocování osudu pacientù stiených NZO, resp. pro vyhodnocení úspìnosti KPCR bylo v roce
1991 pøijato konsensuální doporuèení American Heart Association,
European resuscitation council, Heart and stroke foundation of Canada a Astralian resuscitation council, známé také pod názvem
Utsteinský protokol. (2)
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Základním kritériem úspìnosti resuscitace je pøitom povaována sobìstaènost pacienta pøi proputìní z nemocnice, tj.
pouhé znovuobnovení úèinného obìhu bez ohledu na pøedání èi
nepøedání pacienta do nemocnièní péèe nelze pro tyto úèely povaovat za úspìnou resuscitaci.
V posledních deseti letech se  mimo jiné právì díky systematickému sbìru dat  podaøilo analyzovat tisíce NZO a následných resuscitací a mimo jiné se podaøilo identifikovat ty faktory, které nezávisle na sobì ovlivòují osud pacientù stiených NZO.
Jsou to zejména:
l Reakèní èas (èas od vzniku zástavy do pøíjezdu záchranné sluby)
resp. defibrillation time (èas od zástavy obìhu do defibrilace
v pøípadì komorové fibrilace) (3)
l Pøítomnost svìdky na místì zástavy resp. KPR tímto svìdkem (4,5)
l Komorová fibrilace resp. komorová tachykardie bez hmatného
pulsu jako vstupní EKG rytmus + adekvátní postup pro defibrilaci. (1)
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MONOSTI OVLIVNÌNÍ KLÍÈOVÝCH FAKTORÙ
a) Reakèní èas a defibrilaèní èas

Základním pøedpokladem a klíèem k úspìchu je dostateènì dimenzované a kvalitnì fungující zdravotnické operaèní støedisko. To vyaduje jak technické a technologické podmínky, tak cílenì orientovaný program vzdìlávání a systematickou kontrolu
kvality práce ZOS.
Vzdìlávání spoèívá nejen v jednorázovém vykolení, ale také
v kontinuálním odborném vedení, periodickém opakovacím kolení,
semináøích s rozborem chybných postupù atd.
Aby mìly kontrolní mechanismy statisticky vypovídající hodnotu, je tøeba provádìt zpìtné vyhodnocení u 710% hovorù.
Technologické a organizaèní podmínky musí umonit dispeèerùm rychlou, pøesnou a co nejménì unavující práci. To si dnes nelze pøedstavit bez rozsáhlého nasazení výpoèetní techniky, která
ovem musí být dostateènì rychlá, spolehlivá a user-friendly tak,
aby neomezovala uivatele nucením do nepøirozených a zdlouhavých postupù.
Po technické stránce by mìlo ZOS umìt odeslat data o výjezdu
posádce bez nutnosti pøeruení hovoru s volajícím.
Velmi významný je vliv ergonomického uspoøádání pracovitì,
rozpisu a dostateèného personálního obsazení smìn a  u zatíených
ZOS  také zajitìní pøimìøené monosti odpoèinku a relaxace
v prùbìhu smìny.
Výjezdové týmy by mìly být schopné rychlé reakce (do 60 sekund), co  vedle dobré organizace, tréninku a káznì  vyaduje
jednak vhodné stavební uspoøádání stanovi a jednak zpravidla
elektronickou podporu pøi pøesné lokalizaci místa zásahu. Urèité
zlepení pøináí i trvalý pobyt posádek pøímo ve vozech, co je ale
racionální pouze ve velmi zatíených systémech a za podmínky relativnì èasté rotace pohotovostních a stand-by posádek.
Z hlediska organizace systému pomoci jako celku je klíèové
taktické a strategické rozloení týmù, schopných poskytnout èasnou
defibrilaci. Tyto týmy by mìly být organizované tak, aby území jako celek bylo za standardních okolností pokryto do 10 minut od pøijetí výzvy, pokud mono i døíve.
Jen velmi tìko (nákladnì!) lze tak husou sí zajistit na bázi èistì
profesionálních týmù zdravotnických záchranných slueb. Velmi
èasto jsou proto k tomuto úèelu vyuívány ostatní sloky záchranných systémù  zejména hasièi a policisté, tady sbory dobøe organizované a (relativnì) snadno vycvièitelné k vykonání základních, ivot zachraòujících úkonù. Úèinnost defibrilace tìmito first respondery  nezdravotníky za pouití AED je pøitom prokazatelnì stejná, jako u defibrilace kvalifikovaným zdravotníkem.
Je samozøejmé, e v tìchto systémech na místo vyjídí i osádka profesionálních zdravotnických záchranáøù, nicménì v øadì
pøípadù (napø. v Seattlu ve 2/5) jsou policisté resp. hasièi na místì první a mohou tak zkrátit defibrilaèní èas o nìkolik významných minut. (6,9)

b) KPR svìdkem

Reakce ZOS po pøijetí výzvy, z ní vyplývá pravdìpodobnost
NZO, by mìla vést po dvou liniích:
1) rychlá aktivace profesionálního záchranného týmu (viz výe)
2) morální a informaèní podpora svìdkovi události vedoucí k poskytnutí kvalitní první pomoci tímto svìdkem.
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Toto systematické vedení svìdka pøíhody k poskytnutí úkonù základní neodkladné resuscitace  v anglické literatuøe nazývané Dispatch life support (DLS)  prokazatelnì vede k výraznì
vìtí úspìnosti resuscitace osob s NZO. DLS neznamená pouze
základní pouèení nutnosti resuscitovat, ale skuteèné vedení zachránce krok za krokem a do doby, ne na místo dorazí první výjezdový tým. Rovnì DLS vyaduje systematické kolení a trénink
personálu a systematické vyhodnocování úèinnosti. Na druhou stranu dává personálu ZOS do ruky úèinný návod, jak se pøímo podílet
na záchranì pacienta. (12,13)
Aèkoliv by mìl DLS samozøejmì respektovat doporuèené postupy národních a mezinárodních organizací, dnes lze povaovat za
prokázané, e pøinejmením u kardiogenních NZO by mìl být dùraz kladen na nepøímou masá srdce, zatímco pokusy o dýchání
z úst do úst se jeví být v nejrannìjí fázi zástav spíe kontraproduktivní  nejen pro to, e vedou k pøeruení masáe, ale i proto, e poadavek na dýchání odrazuje velkou èást potenciálních zachráncù
od provádìní vùbec jakékoliv aktivity! (7,8)

c) Komorová fibrilace jako první rytmus resp. adekvátní postupy KPCR

Z výsledkù publikovaných studií je zcela jasnì zøetelné, e  bez
ohledu na traumatický èi netraumatický pùvod NZO  je prakticky
jediným reálnì resuscitovatelným rytmem komorová fibrilace.
Prognóza pacientù s jiným rytmem je bohuel vrcholnì nepøíznivá.
Naím cílem tedy je
 ve fázi základní KPR udret co nejdéle srdce ve stavu fibrilace komor (pokud se v nìm nachází) poskytnutím úèinné laické první
pomoci (viz výe)
 ve fázi rozíøené KPR provést úèinnou defibrilaci
Pro záchranáøe to tedy znamená samozøejmì a preciznì ovládat
postupy rozíøené KPR s dùrazem na minimální pøeruení masáe.
Pokud jde o defibrilaci, výsledky nìkolika studií z poslední doby
svìdèí pro vhodnost provádìní pre-resuscitace po dobu 1  3 minut
pøed prvním výbojem, pokud se defibrilaèní tým dostane k pacientovi déle ne 3  5 minut po zástavì. (10,11)

Co mùeme oèekávat od KPCR?

Pøes dnes ji relativnì standardizované metody sbìru dat (Utsteinský protokol) je celková úspìnost KPCR pomìrnì zavádìjícím èíslem, ovlivnìným øadou faktorù: napø. z hlediska nezahájení KPCR
je zcela jistì jiná situace v paramedických systémech ve srovnání se
systémy s lékaøem v PNP.
Výsledky jsou jistì také ovlivnìny individualitou jednotlivých paramedikù a lékaøù  a chceme nebo ne, existují takzvané spoleèenské resuscitace, slouící uklidnìní duí okolí, pøestoe zachráncùm je od poèátku zøejmé, e svùj boj s pøírodou tentokrát prohráli.
Z tìchto dùvodù se zpravidla pro vzájemné srovnávání úspìnosti KPCR pouívá pøeití u pacientù, u kterých je prvním zachyceným rytmem KF. KF jednak slouí jako alespoò pøiblinì srovnatelná startovní èára, a navíc statisticky je právì KF v podstatì
jediný relativnì nadìjnì resucitovatelný rytmus.
Souhrn:
Klíèové kroky, kterými lze pøímo ovlivnit aktivitou ZZS:
l Identifikace NZO pøi pøíjmu tísòové výzvy
l Rychlá aktivace záchranného systému
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DLS s dùrazem na nepøímou masá srdce
Èasná defibrilace ev. s pre-resuscitací

Záchranná služba v Izraeli – Eilatu
MUDr. Kristýna Höschlová
Eilat je mìsteèko v nejjinìjím cípu Izraele. Leí na 29. rovnobìce, tedy zhruba v úrovni Kanárských ostrovù. Je to jediné letovisko na pobøeí Rudého moøe, které patøí státu Izrael. Na západì sousedí Eilat s Egyptem, na Východì s Jordánskem a dále jihovýchodnì dohlédnete i do Saúdské Arábie. Kromì poutního klimatu, azurového nebe a tím azurovìjího moøe skýtá navíc jednu podmoøskou podívanou  v tìchto zemìpisných íøkách naprosto ojedinìlou. Pobøeí toti lemují korálové útesy a s nimi pak
nesèetnì rozmanitých ryb a rybièek nejpodivuhodnìjích barev a tvarù.
I tento jakoby zapomenutý konec civilizovaného Izraele má svoji výjezdovou základnu pro poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe. Díky mé bøeznové návtìvì Eilatu pøináím nìkolik postøehù pøibliujících práci izraelských záchranáøù.

vota je podobný znak; vprostøed modré hvìzdy je navíc vsazena
hvìzda Davidova a uvnitø ní pak filaria na jehle.
Telefonní èíslo tísòového volání v celém Izraeli má záchranná
sluba 101, policie 100 a hasièi 102.

Znak a tísòové volání

Výjezdové skupiny a kvalifikace

Budete-li v Izraeli vyhledávat zdravotnickou péèi, pak, neznáte-li
hebrejskou abecedu, se mùete zorientovat jen podle èervenobílého
znaku Davidovy esticípé hvìzdy. Obdobou naí modré hvìzdy i-
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Systém posádek je v celé zemi jednotný. Výjezdové skupiny odpovídají dvìma úrovním dle profesní zpùsobilosti. Hlavní zásahovou skupinu (Mobile Intensive Care Unit) tvoøí dva paramedici,
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resuscitaci a umìlou plicní ventilaci. Obsahuje kyslíkovou láhev
a miniaturní dýchací pøístroj s bazálním reimem UPV.
Struktura vybavení odpovídá pøevánì reimu scoop and run.

Hromadná netìstí

vedlejí posádka (Basic Life Support Unit) pak sestává z jednoho
èlena s kvalifikací EMT (Emergency Medical Technician) a jednoho dobrovolníka  nezøídka mladího 18 let. Na stanoviti bývají
vìtinou pøítomny obì dvouèlenné skupiny. Vichni paramedici jsou
odlieni oranovým proukem na rukávì.
V Izraeli lékaøi do terénu ji témìø nevyjídìjí; nìkolik zbývajících lékaøských stanovi v zemi je postupnì eliminováno a vekeré úkony pøednemocnièní neodkladné péèe pøecházejí do pravomoci paramedikù.
Kvalifikace paramedika je následující. Výcvik trvá 18 mìsícù
s kadodenní docházkou (co v Izraeli znamená 6 dní v týdnu, od
nedìle do pátku). Po teoretické pøípravì absolvuje kadý adept
12 týdnù v nemocnici pod dohledem lékaøe a dále 6 mìsícù praxe
s posádkou zkuených paramedikù na výjezdovém stanoviti.
Takto vycvièený záchranáø má být schopen samostatné práce
i u závanìjích pøípadù jako je resuscitace, polytraumata, narkóza
+ intubace + UPV, ale i øeení hromadných netìstí (viz dále).
Záchranáø s kvalifikací EMT absolvuje ètyømìsíèní zdravotnický
kurs. Bìhem této doby by mìl dostát základních zdravotnických dovedností a mìl by být schopen ménì závané pøípady øeit samostatnì.

Vybavení

Celková vysoká úroveò výbavy odpovídá nejen dobré ekonomické situaci Izraele, ale i faktu, e vzhledem k opakovaným teroristickým útokùm posledních let je záchranný systém zemì stále více
podporován.
V hlavním zásahovém vozidle je vekerá výbava nejménì zdvojená. Z toho výbava urèená k vynesení z vozidla je práci v terénu
perfektnì pøizpùsobená. Napøíklad traumatologický kufr není jen
doplòující výbavou vedle základního kufru, ale obsahuje vlastní resuscitaèní sadu vèetnì lékù a intubace. Kromì tìchto dvou nosných
plastových skøínìk s uplíky je ve voze jetì batoh urèený pouze pro
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Ve výcviku i vybavení zdravotnických záchranáøù v Izraeli hraje
významnou roli øeení hromadných netìstí. Kadé vozidlo je vybaveno zvlátní branou, která obsahuje kromì títkù pro triage také
barevné vesty a signální svìtelné tyèky pro zasahující. Celé akci velí v rámci integrovaného záchranného systému policista, popøípadì
armáda. Vekeré zdravotnické náleitosti má na starosti první paramedik, který se dostaví na místo netìstí. Pro ostatní pøíchozí posádky se odlií nasazením svítivì zelené èepice.
Barevné tøídící títky jsou zdvojené, u kadého se schematicky
vyplòuje tabulka upøesòující stav poranìného; kopii si vedoucí paramedik nechává u sebe. Pro snadné uití je kadý títek vybaven
odtrhávacími prouky vech 4 barev. Tedy v pøípadì lehce zranìného odtrhne zasahující 3 zbývající barvy, zatímco mrtvý má na títku
vechny 4 prouky ponechány.
Pro vlastní bezpeènost jsou vechny posádky v zemi vybaveny
silnými vestami odolávajícími støepinám. Nìkterá vozidla disponují
i vestami neprùstøelnými.
Vybavení sanitek vedlejích výjezdových skupin (Basic Life Support Unit) zhruba odpovídá naím pøevozovým vozùm; ani zde vak
nechybí kufr s resuscitaèní výbavou.

Výjezdové stanovitì v Eilatu

Eilat èítá asi 40 000 stálých obyvatel, avak v sezónì se v nìm nachází a 100 000 lidí. Od Tel-Avivu jej dìlí 360 km cesty Negevskou
poutí. Øídícím operaèním støediskem pro Eilat je mìsto Be'er-eva
leící asi 100 km jinì od Tel-Avivu. Zde je také základna armádního vrtulníku slouícího pro transport nemocných. Eilat dìlí sice od
operaèního støediska 260 km, ovem i na tomto vcelku pustém území operuje dalích 5 výjezdových skupin úrovnì Mobile Intensive
Care Unit. Nejvzdálenìjí místo v Negevské pouti, kam posádka
z Eilatu zasahuje, je vzdáleno 100 km od stanovitì.
Bìné pøípady jsou v rámci Eilatu smìøovány do tamìjí nemocnice. Vichni závaní pacienti jsou ale prostøednictvím vrtulníku
transportováni na sever. Letecká pohotovost je nepøetritá, èas doletu z Be'er-evy se pohybuje okolo 30  40 minut.
Na závìr pøenechávám internetovou adresu izraelských paramedikù a pro pøípadný podrobnìjí zájem i jednu e-mailovou adresu.
Tento kontakt, stejnì tak jako zmínìné informace, mi nesmírnì
ochotnì a laskavì poskytnul paramedik z Eilatu, pan Amit Regev.
The Israeli Paramedics Association
www.paramedics.co.il, ipa-pr@paramedics.co.il
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Konference NAEMSP a kurz pro vedoucí lékaře
záchranných služeb v USA
MUDr. Jana Šeblová, ÚSZS SČK – ZS Praha – západ
ředitel ÚSZS MUDr. R. Zelenák, vedoucí ZSPZ MUDr. M. Havlíček
Stipendium, které jsem získala, bylo urèeno pøedevím na úèast v kurzu a na odbornou konferenci NAEMSP (National
Association of EMS Physicians). Obì akce se konaly v Panama City na Floridì v lednu 2003  4 dny kurz, 4 dny konference, oboje bylo zaøazeno do amerického systému kontinuálního vzdìlávání (doufám, e si okresní sdruení ÈLK pro Prahu západ
v Tøebotovì s certifikáty nìjak poradí). Vichni úèastníci dostali uèebnici Prehospital Systems and Medical Oversight, jejím
hlavním editorem byl Alexander E. Kuehl, MD, MPH, jeden z lektorù kurzu. K nìkterým pøednákám kurzu dostávali frekventanti dalí materiály v rùzné formì (CD, video, dalí uèebnice, ale i xerokopie potøebné pro zvládnutí urèité lekce). Drtivá vìtina
úèastníkù byla ze Spojených státù, 2 z Kanady (pro totonost systémù je berou Amerièané jako domácí), s dvìmi kolegy z Rakouska
jsme tvoøili malý støedoevropský ostrùvek  jetì nikdy mi nepøipadala Vídeò tak blízko a tak domácí. Èastý dotaz amerických lektorù i kolegù se týkal pøípadné vyuitelnosti informací a poznatkù z kurzu v praxi doma. Vzhledem k tomu, e ve se týkalo prvkù
systému záchranných slueb, byl kurz urèitì nejpøínosnìjí èástí mého stipendijního pobytu.
Kurz zahrnoval 44 hodin pøednáek a workshopù ve 4 dnech
a musím øíct, e pøes nabitý program nikdo neusínal  jednak mìli
pøednáející svá témata velmi hezky pøipravená, vèetnì audiovizuálních pomùcek, jednak se støídaly formy, vèetnì zatahování úèastníkù do dìje. V poledních a podveèerních hodinách byl vdy výbìr dvou témat podle vlastní volby frekventanta.
Pøi pøedstavování jednotlivých úèastníkù jsem s pøekvapením
zjistila, e vìtina frekventantù zastupuje tzv. non-fire based EMS,
na rozdíl od vité pøedstavy u nás doma, e hasièi a zdravotnický záchranáø jedno jsou. Navíc vìtina poskytovatelù PNP ve Spojených
státech pracuje na dobrovolnické bázi. Lékaø je v dané lokalitì, za
kterou zodpovídá, autorem koncepce záchranné sluby tak, aby byla itá na míru místním specifickým podmínkám. Z hlediska poskytované zdravotní péèe vytváøí protokoly, které jsou závaznými postupy pro pracovníky v terénu. Bìhem provozu je vykonavatelem
lékaøského dohledu, který je vìtinou nepøímý, tedy pøevánì na
základì dokumentace, málokdy pøímý  na místì, èi spíe on-line
 napøíklad je moná telefonická konzultace. V celých Státech je
pak obrovská rozdílnost jednotlivých systémù, co vyplývá z rozdílù politických, geografických, ale i finanèních moností jednotlivých lokalit.
V jedné z úvodních pøednáek byl zrekapitulován vývoj od
60. let, s tím, e jej nejvíce ovlivnily dvì neinfekèní epidemie
 vzrùst poètu dopravních nehod a obrovský nárùst kardiovaskulárních onemocnìní. Zprvu byl vývoj ivelný, metodou improvizací,
bìhem desetiletí se posouval k vyí efektivitì, jistì tomu napomohl i vznik organizované urgentní medicíny v 80. letech 20. století.
Jako èervená nit se celým kurzem táhlo to, e pøednemocnièní péèe je slubou veøejnosti  na to by se nemìlo zapomínat nikdy a nikde.
Zajímavá pro pochopení systému PNP v USA byla panelová diskuze o vztazích paramedikù a lékaøù. Je nutné si uvìdomit, e lékaø
urgentní medicíny, který provozuje svou praxi na Emergency
Department nemocnice, má zcela odliné problémy ne jeho podøízení v terénu. Pochopila jsem, e americký lékaø si respekt záchranáøù získává mnohdy jetì obtínìji ne v naem systému, kdy na
jedné lodi a ve stejných situacích jsme dnes a dennì a máme tudí
i stejné spektrum zkueností a záitkù. Povinnosti a èinnosti lékaøe
z hlediska jednotlivých prvkù systému záchranných slueb shrnul
velice hezky Dr. Raymond Fowler, a navíc dokázal dát jednotlivé
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prvky do souvislosti s konkrétními medicínskými otázkami. Pro pøehled uvádím, co ve by mìl vedoucí lékaø zajiovat: konzultace paramedikù, posuzování a hodnocení kvality, management rizik, právnì  medicínské aspekty èinnosti, být zodpovìdný za zdravotnickou
èinnost a výkony, autorizovat protokoly a závazné pokyny, autorizovat pouívané léky, být odpovìdný za provádìnou praxi a za ve,
co s výkonem praxe souvisí.
Rozbor fází reakce na tísòovou výzvu byl námìtem pøednáky
M. Gundersona, avak tyto fáze zaèínají daleko døíve, ne náhlá pøíhoda èi nehoda nastanou. Záchranná sluba má vycházet z potøeb urèité komunity, pro stanovení tìchto potøeb je nutné zaèít od sbìru
a analýzy epidemiologických dat. Významné jsou i èinnosti z oblasti vzdìlávání veøejnosti a preventivní programy, které se dají zahrnout pod programy veøejného zdravotnictví  to je oblast, na kterou
se progresivní záchranné sluby orientují s pøedpokladem, e mùe
mít vìtí efekt na zdravotní stav populace ne pouhé haení následkù (co v bìné èinnosti vichni èiníme). Tento úhel pohledu byl pro
mì velmi inspirativní. (Vztahem ZS a veøejného zdravotnictví se týkala i samostatná panelová diskuze v dalích dnech kurzu.) Ji
v pøednáce M. Gundersona, a pak zejména v samostatných blocích
o komunikaci a operaèním støedisku (Dr. Clawson) se vìnovala velká pozornost systematickému zpracování tísòové výzvy, s klíèovou rolí pracovníkù operaèního støediska pro zdárný prùbìh celé akce. Operaèní støedisko má pracovat podle protokolù, ideálnì formou
CAD = Computer Assisted Dispatch (blíe Dr. Franìk v dalím èísle Urgentní medicíny), protokoly zabezpeèí daleko lépe standardní
zpracování výzvy a identifikaci ivot ohroujících situací, ne sebelepí osvícení dispeèerù/dispeèerek. Souèásti protokolù je i systém
pouívání pre-arrival instructions, èili opìt standardizovaných pokynù operátora volajícímu, jak postupovat do dojezdu týmu na místo v urèitých pøípadech, kdy je pomoc laikù nezbytná (KPR, duení
dìtí a dospìlých, porod). Vychází se z premisy, e operátor je první
profesionální poskytovatel první pomoci v systému.
Ji první den zaèalo aktivní cvièení nazvané Carson County,
kadý den pak byla minimálnì hodina vìnovaná práci ve ètyøech
skupinách a prezentaci výsledkù. Vichni dostali mapku okresu a informace o stávajícím rozloení prostøedkù, systému pøebírání tísòových výzev atd. Pak se úèastníci zaøadili do skupin podle toho, zda
jejich oblastí bude: 1. pouze mìsto, 2. pouze okolí mìsta, 3. celé irí okolí vèetnì témìø neobydlených oblastí (ale v zimì hojnì nav-
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tìvovaných turisty), 4. celý kraj i s mìstem. Postupnì mìli úèastníci navrhnout optimální design záchranného systému pro danou oblast, dohodnout se, v jakých postupných krocích a v jakých èasových horizontech sjednotí a zefektivní dispeèink, jak vyøeí odebrání statutu traumacentra jediné místní nemocnici a celkový plán zmìny ZS. Kadý den pak kadá skupina prezentovala své návrhy a probíhala k nim diskuze. K práci na tématu byla pochopitelnì nutná dùvìrná znalost amerických reálií (mentalitou a psychologií poèínaje,
pøes systém úøadù a lokálních vazeb, znalostí legislativy státní a federální konèe), take jsem byla v jedné ze skupin jen pasivním pozorovatelem, avak celá pokraèující akce byla nesmírnì zajímavá.
Rozhodnì vydala za 10 hodin pøednáek o managementu.
Dalí pøednáky se týkaly modelování jednotlivých systémù a zejména prvkù, ze kterých se systém skládá, vztahem jednotlivých
prvkù a ceny, kdy ekonomická efektivita je definována jako schopnost produkovat více a lepí sluby za dosaitelné peníze. Akceptovat ekonomická kritéria je nutnost, kterou nemá smysl popírat nebo o ní mlèet. Také byla zdùraznìna nutnost výzkumu systémových
prvkù, výzkum, týkající se PNP, bývá èastìji soustøedìn na jednotlivé klinické problémy.
Lékaøským osvìením mezi manaerskými, ekonomickými
a systémovými termíny byl volitelný semináø o obtíných pøípadech (Dr. R. Fowler), s rozborem konkrétních kazuistik, avak s výstupy, jak odlinosti od bìného prùbìhu èi ménì bìné stavy oetøit v protokolech. Zábavné, ale nikoli oddechové, bylo i cvièení
z managementu kvality, kdy se jednalo o fiktivní rozhovor novináøe s lékaøem (z øad úèastníkù) o zázraku, který se stal za pøedchozí sluby, pøi bliím upøesnìní se zjistilo, e zázrak spoèíval
v tom, e paramedici, pøítomní na místì, konstatovali smrt a dotyèný (podchlazený) neboák pak skuteènì zázraènì oil za asistence
pohøební sluby. Zatímco lektoøi se vyívali v rolích paramedikù
(za výkony by na Rallye Rejvíz jistì dostali místního tradièního
Oskara), nebohý ák se potil mezi dotazy investigativního urnalisty a zbytek posluchaèù se bavil i byl nucen pøemýlet o kvalitním
stanovení protokolù a personálních dùsledcích pro podøízené, kteøí
tuto lamastiku zavinili. Mimochodem  strategii jednání s médii
byla té vìnována jedna z lekcí kurzu  i to patøí mezi dovednosti
vedoucího lékaøe! Jedna ze zlatých pouèek znìla: Vdy øíkat pravdu, ale bìhem 10 vteøin.
Blok o vzdìlávání se vìnoval zejména vzdìlávání personálu, tedy zákonitostem vzdìlávání dospìlých, kteøí oèekávají bezprostøední uiteènost informací na základì vlastní volby a minulých zkueností. Dnes je samozøejmì tìitìm výuky nikoli klasické uèení ve
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tøídách, ale vyuití poèítaèù a e-learning, co etøí èas a umoòuje
právì volbu èasu, ale je zde zas otázka kvality a kontroly obsahu
a provìøení efektivity nauèeného. Výhodný je té induktivní zpùsob,
tedy z øeení realistické situace odvodit obecnìjí zásadu. Diskutovalo se o i o technikách zvládnutí problémových typù ve tøídì tak,
aby byla zajitìna efektivita i kvalita výuky pro vechny.
Mezi dalími tématy bylo hromadné netìstí a práce týmu v této
situaci, propojení záchranných slueb, veøejného zdravotnictví a boje proti terorismu, tvorba ideálního záznamu o výjezdu z hlediska
vyuitelnosti dat pro management kvality a výzkum, budoucnost
a vyuití technologií vèetnì telemedicíny a semináø vìnovaný zásadám komunikace s politiky (kdybychom jej vichni absolvovali,
uetøili bychom si mnohá rozèarování). Velmi osobní a zajímavý byl
i panel o osobnostním managementu, tedy jakási rekapitulace lektorù ohlednì jejich vztahu k profesi a o cestách, jak si udret psychickou rovnováhu. Otevøenost a ochota jít s kùí pøed posluchaèe nebyla hraná, ale opravdová a zavazující.
V samém závìru mìl kadý øíct, co by rád na základì nových poznatkù zmìnil ve své vlastní záchranné slubì  osobnì mì zaujaly tøi
oblasti: standardizace práce operaèního støediska, kontrola kvality
a orientace na programy veøejného zdravotnictví. Pøinejmením první
dvì oblasti se èasto objevovaly i v odpovìdích amerických kolegù.
Po ètyøech dnech kurzu se sjeli dalí lékaøi ze vech koutù USA
a zaèala výroèní konference NAEMSP. Probíhala ve ètyøech sálech
paralelnì, kadé dopoledne a odpoledne bylo zahájeno hodinovou
pøednákou na nìjaké závané téma. První a úvodní pøednáku celé
akce pøednesl Dr. Arthur Kellermann a její název znìl: ance pro
záchranné sluby: jak zabránit urgentním situacím jetì pøed vytoèením tísòové linky a byla vìnována (opìt) vztahùm mezi ZS a veøejným zdravotnictvím  téma je, jak vidíte, opravdu aktuální. Projekty zahrnují jak výzkum (napø. dat o úrazech), tak i konkrétnì zamìøené preventivní programy (prevence úrazù a jejich následkù,
prevence pádù seniorù v jejich bydlitích, oèkovací programy zranitelných skupin, ale i vzdìlávání urèitých populaèních skupin, na kterém se mohou podílet i paramedici).
Jedna z dalích delích pøednáek E.M. Rachta mìla název Nejtìí rozhodnutí, kterým musí vedoucí lékaø ZS èelit  tyto výzvy
poèínaly návrhem systému, minimalizací chyb dobrým navrením
protokolù a konèily rozhodnutím o zpùsobu zajiování dýchacích
cest (v paramedickém systému je to opravdu jedno z nejtìích lékaøských rozhodnutí, za zpùsob, vtìlený do protokolu pak lékaø ne-
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se zodpovìdnost), péèí o akutní koronární systémy, zástavy obìhu
u traumat a u dìtí apod.
Zajitìní dýchacích cest byla vìnována i dalí prezentace o doporuèeném systému sbìru dat o pøednemocnièním zajitìní dýchacích
cest pro analýzu a standardizaci tìchto postupù (H.E.Wang) a o ventilátorech pouitelných v PNP (R. Branson).
V pøehlídce jednotlivých systémù se posluchaèi seznámili s EMS
v Charlottesville (Virginia), Conroe (Texas  pøednesl Jay Kovar,
který se svým týmem ji dvakrát vyhrál mezinárodní soutì RR)
a Vídeò (viz minulé èíslo UM 1/2003), zkuenosti s hromadným výskytem ranìných a s organizací reakce na teroristické útoky pøednesl Dr. Pinchas Halpern z Izraele.
V hodinové pøednáce se Bruce E. Roemmelt, bývalý hasiè a paramedik vìnoval emocím a emoènímu IQ, jeho významu, posouzení a hlavnì pozitivnímu efektu znalostí z této oblasti na týmovou
práci, na odliné styly vedení, pøièem kadý má v nìkteré situaci
své opodstatnìní a v jiné zas nevýhody. Robert E.O´Connor pøednesl téma Zajitìní kvality v záchranných slubách  model redukce
chyb. Chyby existují, pro jejich minimalizaci je vak nutná jejich
analýza a kategorizace. Mezi oblasti, ve kterých je èasto chybováno, patøí napøíklad: zajitìní dýchacích cest, smrtelné pracovní úrazy a nemoci, nehody sanitních vozidel, èinnost operaèních støedisek,
chybná diagnostika mìstnavého srdeèního selhání, chyby v medikaci, chyby v odebírání anamnézy, chyby ve smìrování pacientù, pøijetí negativního reverzu tam, kde to protokoly umoòují.
V blocích desetiminutových pøednáek se støídala nejrùznìjí témata, od èistì teoretických (matematická determinace 12 sv. EKG
z natoèeného tøísvodového) pøes klinické studie (napø. uití abdominálního USG vyetøení a pøenosu do nemocnice, epidemiologie

l ODBORNÉ

TÉMA

LÉKAŘSKÉ

pøednemocnièní anafylaxe) a po organizaèní otázky (napø. bezpeènost protokolù o ukonèení KPR v terénu, navrení modelu pro ideální rozmístìní AED ve venkovských oblastech, skladovací teploty lékù v sanitkách).
Zajímavá témata se irokým zábìrem se dala najít i mezi postery,
vìtinou velmi zdaøile graficky zpracovanými, kadý den se postery
vymìnily.
Souèástí konference byla samozøejmì i výstava firem a rùzné doprovodné akce.

Drogy a infekce
MUDr. Jiřina Hobstová, primářka Infekčního oddělení FN v Motole
Podle údajù hygienické stanice Hl.m. Prahy je prevalenèní odhad poètu uivatelù drog pro rok 2002 ve vìkové skupinì 15-64
let 4,8/1000 obyvatel, t.j. 34 300 uivatelù drog. Existují znaèné regionální rozdíly v distribuci, nejvyí prevalence je v Ústeckém
kraji s pøevahou uivatelù heroinu, dále v Jihomoravském kraji, ve kterém pøevaují uivatelé pervitinu a na 3. místì je Praha, ve
které pøevaují uivatelé heroinu.
kodlivé uívání drog s sebou nese významné riziko vzniku infekèních chorob, které se zvyuje s délkou drogové kariéry. Toto riziko vyplývá:
1) z nesterilní aplikace drogy (pouívání nesterilních jehel a injekèních støíkaèek, èasté vzájemné pùjèování pomùcek k injekèní
aplikaci)
2) z pøípadné primární kontaminace drogy (neznámé a nezaruèené
zdroje drog)
3) ze patných sociálních podmínek, ve kterých èasto toxikomani
ijí
4) ze sexuální promiskuity, která je v této komunitì bìná
Pøestoe výmìnné programy jehel a injekèních støíkaèek znaènì
sniují riziko krví pøenosných nákaz, tak nejenom, e tyto sluby
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nìkteøí toxikomani nevyuívají, ale velmi èasto pouívají k øedìní
drogy spoleènou lièku, i kdy jehly mají vlastní.
K nejèastìjích infekèním chorobám, které toxikomany ohroují
jsou virové hepatitidy (graf è.1). Incidence virové hepatitidy typu B
se díky oèkování rizikových skupin obyvatelstva a v poslední dobì
díky zavedení ploné vakcinace (a hlavnì vakcinace dvanáctiletých
dìtí) v ÈR sniuje a bude sniovat, ale v komunitì drogovì závislých je hepatitida B stále èastá. 2/3 nemocných ve vìkové skupinì
1544 let, kteøí onemocnìli v roce 2002 akutní virovou hepatitidou
B, má v anamnéze rizikové chování, vìtinou uívání drog, ale i sexuální promiskuitu. Na rozdíl od hepatitidy typu C, u které má pøenos sexuálním kontaktem význam zanedbatelný, má pøenos viru hepatitidy B nechránìným pohlavním stykem znaèný význam.
Bohuel tato vìková skupina není proti VHB vìtinou oèkována,
navíc vyhledávání kontaktù v této komunitì je obtíné a tak èasto
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i nejrizikovìjí kontakty unikají epidemiologickému dohledu a nemocní s anikterickou èi oligosymptomatickou formou hepatitidy íøí nákazu dál. Bìhem nìkolika let se i v této rizikové skupinì incidence sníí na minimum zásluhou oèkování dvanáctiletých dìtí.
Incidence virové hepatitidy A byla v roce 2002 na historickém minimu, na rozdíl od roku 1996, kdy epidemie VHA probíhala právì
v komunitì toxikomanù. V posledních 2 letech zøetelnì pøevauje
nákaza virovou hepatitidou C. Akutní formy této hepatitidy jsou
vzácné, vìtinou bývá tato infekce odhalena náhodnì pøi odbìrech
v léèebnách èi na detoxifikaèních stanicích a jako akutní VHC bývá
mylnì oznaèována ji chronická hepatitida C s výraznou hepatocelulární aktivitou. Na rozdíl od hepatitidy B je pøenos pohlavním stykem vzácný a hlavním zpùsobem pøenosu zùstává pøímý krevní pøenos pøi sdílení spoleèných jehel. Inkubaèní doba je 14150 dní, klinické pøíznaky akutní VHC jsou mírné a snadno pøehlédnutelné,
pøechod do chronicity je pozorován v 80% pøípadù. Nebezpeèí vzniku cirhózy, resp. hepatocelulárního karcinomu po 1020 letech trvání chronické hepatitidy je dùvodem pro zahájení léèby u nemocných
s doloenou roèní abstinencí od vech návykových látek. Dalí krví
pøenosnou infekcí je infekce HIV. V ÈR bylo do konce roku 2002
hláeno 601 HIV pozitivních jedincù, z toho pouze 22 byli buï aktivní uivatelé drog, èi mìli injekèní uívání drogy v anamnéze.
Nízká incidence HIV infekce mezi uivateli drog je jedna z nejniích na svìtì, ale její zvýení, v podstatì kdykoli, není nikdy vylouèené.
Nesterilní aplikace drogy je dùvodem pro èasté bakteriální nákazy v této komunitì. Obecnì je moné tuto skupinu infekcí rozdìlit
na povrchové a invazivní. Povrchové infekce jen málokdy zavedou
nemocného k lékaøi. Jedná se o koní infekce a infekce mìkkých
tkání. Èasto vídáme rozsáhlé impetigo, flegmóny a abscesy. Z ektoparazitù je to pøedevím scabies, pedikulosis capititis i pubis. Jedinci
s mnohaletou drogovou kariérou, kterým zbývá ji jen omezený poèet míst vhodných k i.v. aplikaci drogy, se uchylují k aplikaci do
v.jugularis, v.subclavia èi vena nebo arteria femoralis, popø si aplikují drogu intramuskulárnì. Opakované vstupy do tìchto velkých il
s sebou nesou riziko vzniku mikrotraumat, která rezultují v trombózy, s následnou ischemií okolních tkání, popø. v tvorbu abscesù.
K tvorbì trombù pøispívá i neèistota nebo rozpoutìdla, která vyvolávají uvolnìní norepinefrinu in situ, následný vasospasmus, lokální
pokození, popø. nekrózu intimy a tím dávají pøíleitost k vzniku infekce. Aplikace kokainu mùe zpùsobit vznik trombu i na vzdáleném místì od místa vpichu a koní infekce i infekce mìkkých tkání
mùe vyvolat kokain i po inhalaèním pouití. Kokain vak není
vzhledem k cenì v ÈR rozíøen. Jak z pùvodnì povrchových infekcí, tak z neinfikovaných trombóz mùe vzniknout invazivní nákaza
ve smyslu celulitidy, nekrotizující fasciitidy, myositidy, sepse, septické tromboflebitidy, traumatických arteriovenózních pítìlí,
hlubokých abscesù s intermitentními bakteriémiemi, osteomyelitidy,
apod. Závanou komplikací intravenózní toxikománie je vytvoøení
mykotického aneurysmatu. Nejde v pravém slova smyslu o pravé
mykotické aneurysma, jeho vznik je dùsledkem septických embolizací do vasa vasorum pøi infekèní endokarditidì. Jde o tzv. pseudoaneurysma, kde opakující se trauma periferní íly vede ke vzniku
zpoèátku sterilního perivaskulárního hematomu a pokození cévní
stìny. Ta se èasem infikuje, zánìt se íøí do okolí, vzniká absces èi
celulitida, posléze dochází ke komunikaci s arterií, ménì èasto ílou
a k vytvoøení pseudoaneuryzmatu. Takto jsou nejèastìji postieny

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2003

L É K A Ř S K É

femorální arterie (spíe vlevo, nebo je pøevaha pravákù), ménì èasto jsou postieny cévy na krku. Vánou komplikací je v tomto pøípadì ruptura. Obvyklými klinickými pøíznaky, které vznik mykotického aneuryzmatu provázejí, jsou bolestivost a pulzujícící resistence v dané lokalizaci, celkové pøíznaky zánìtu. Cenným pøíznakem
bývá ischémie dolní konèetiny, pøíznaky nervové komprese, vibrace
v místì rezistence popø. elest. V 95% pøípadù jsou bakteriální infekce vyvolány toxikomanù Staphylococcus aureus nebo Streptococcus pyogenes skupiny A. Obì uvedené bakterie jsou velmi dobøe citlivé na bìnou øadu antibiotik. Z antibiotik obvykle volíme protistafylokoková antibiotika, pokud je z mikroskopického vyetøení
punktátu podezøení na gramnegativní tyèky pøidáváme aminoglykosid. Chirurgická intervence je nezbytná, antibiotika podáváme po
dobu 46 týdnù. Izolace jiných bakterií ne výe uvedených z hemokultury je vzácná, vìtinou se jedná o dobøe citlivé gramnegativní tyèe. Na naem pracoviti jsme 1x hospitalizovali aktivního toxikomana se sepsí vyvolanou rezistentním kmenem Stenotrophomonas maltophilia, který nebyl nikde pøed tím hospitalizován, nebral
ádná antibiotika a zdroj infekce jsem nenali. Nebylo moné vylouèit ani primární kontaminaci drogy. Opakované nesterilní vstupy do
krevního øeèitì s sebou nesou nebezpeèí vzniku bakteriální endokarditidy, a to zejména pravostranné, lokalizované na trikuspidální
chlopni. Klinické pøíznaky pravostranné endokarditidy se projevují
pøedevím horeèkou, pøíznaky systémové infekce a plicní symptomatologií (pneumonie, pleuropneumonie, plicní abscesy apod.) v dùsledku septických embolizací do malého obìhu. Kardiální elest
u endokarditidy trikuspidální chlopnì nepatøí ke konstantním klinickým pøíznakùm. Literární zdroje hovoøí u pravostranné endokarditidy vyvolané citlivou flórou o dobré prognóze, ale bohuel nae zkuenosti takové nejsou. Nemocní k nám jsou zpravidla pøivezeni v tìkém horeènatém stavu, se známkami embolizace do plic a pøestoe
pravidlem bývá dobrá reakce na podaná antibiotika, zjiujeme ji
pokroèilé zmìny na postiených chlopních, které vedou k jejich dysfunkci. Tyto skuteènosti lze vysvìtlit prodlením ve stanovení diagnózy, nebo nechu toxikomana navtívit lékaøe je znaèná, vekeré potíe zahání zvýením dávky heroinu a tak èasto bývá pøivezen a
RZS v rozvinutém septickém stavu. Na èerném trhu se neobchoduje
pouze s drogami, ale také s antibiotiky. Vídáme, e si toxikoman sám
naordinuje antibiotika pøi vzestupu horeèky a tím nám znaènì komplikuje monost izolace vyvolávajícího agens. Infekèní endokarditida vyaduje 46 týdnù trvající baktericidní léèbu nejlépe dvojkombinací antibiotik, podávaných ve vysokých dávkách.
Zdroj septických plicních embolizací nemusí být jen v pravém
srdci, ale i ve vzdálené septické tromboflebitidì, napø. pánevních il.
Graf è. 1: Incidence virových hepatitid v ÈR
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Bohuel plicní postiení patøí u i.v. toxikomanù k nejèastìjím. Plíce
mohou být postieny drogou navozeným bronchospasmem, plicním
edémem, popøípadì talkovou granulomatózou. I.v. toxikomani jsou
obvykle silní kuøáci cigaret, mají naruenou samoèistící bronchiální
èinnost, také snadno dochází k aspiraci aludeèního obsahu pøi porue vìdomí. Vechny tyto faktory podstatnì pøispívají k propuknutí infekce. Vìtina infekèních plicních komplikací je vyvolána bìnými respiraèními patogeny, z bakterií je to napø. Streptococcus
pneumoniae, orální anaerobní streptokoky, H.influenzae, zlatý stafylokok, ale i Pseudomonas aeruginosa. U koinfekce s HIV je nutno
vylouèit i pneumonii vyvolanou Pseudocystis carinii. Plicní tbc zaèíná být problémem u HIV pozitivních toxikomanù v USA, kde jejich nespolehlivost v braní antituberkulotik vede k rozvoji rezistence a silný kael napø. u kuøákù marihuany nebo crack kokainu zvyuje epidemiologické nebezpeèí pøenosu. Na druhé stranì je tøeba si
uvìdomit, e pouze samo pøedávkování heroinem vede k rozvoji
plicního edému s horeèkou a leukocytózou, take ani diferenciální
diagnostika plicních onemocnìní u toxikomanù není jednoduchá.
Z ostatních orgánù bývá postieno oko a to nejèastìji endoftalmitidou, její subakutní prùbìh se manifestuje rozmazaným vidìním, bolestí a pùvodcem bývá èasto Candida spp nebo Aspergillus
spp.
Závìrem lze konstatovat, e opakované nesterilní vstupy do krevního øeèitì vystavují toxikomana riziku by krátkodobých bakteriémií s moností vzniku metastatického hnisavého loiska kdekoli
v tìle. Prùbìh infekèního onemocnìní, a tudí i diagnostika s sebou
nese v této skupinì obyvatel jisté odlinosti, nebo èasto pacienti
pøicházejí s pøíznaky syndromu z odnìtí drogy (abstinenèní pøízna-
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ky), které se manifestují artralgiemi, myalgiemi, tøesy, tachykardií,
leukocytózou a které mohou snadno imitovat akutní infekci. Ani horeèka nemusí být u toxikomana vdy jen projevem infekce, ale také
pouhou reakcí na neèistoty, které si intravenóznì aplikuje s drogou.
Zvlátní kapitolu tvoøí venerické choroby, které v této skupinì obyvatel nejsou vzácností.
Z naich zkueností vyplývá, e pravdìpodobnì nejobtínìjí je
udret toxikomana v léèbì tak dlouho, jak to vyaduje jeho onemocnìní a ne jak by si pøál sám. Øada nemocných odchází nedoléèena, pøedèasnì, a nedostavuje se ke kontrolním vyetøením. Tyto
skuteènosti mohou mít dopad nejenom na zdraví toxikomanù samotných, ale i na celou spoleènost, protoe se stávají zdrojem infekce pro ostatní. Toto ve je ale pouze dùsledkem jejich základního
onemocnìní, kterým je drogová závislost. Proto pøi kadém kontaktu s toxikomanem je mu zároveò s léèbou infekèního onemocnìní
nabídnuta i pomoc pøi léèbì jeho závislosti.
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Současné možnosti
a zásady profylaxe přenosu HIV–1
MUDr. Ladislav Machala1, MUDr. Rudolf Černý, CSc.2, MUDr. Marie Staňková1
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AIDS Centrum, FN Bulovka Praha, 2Neurologická klinika UK 2.LF
Trendem souèasné medicíny je stále rostoucí poèet nároèných invazivních zákrokù. Tato skuteènost sebou bohuel také
nese vyí riziko nakaení zdravotnických pracovníkù krví pøenosnými agens. Jejich typickým pøedstavitelem se zvlátì závanými dùsledky je virus HIV-1.
Základem ochrany pøed HIV infekcí je dùsledné pouívání
ochranných pomùcek a dodrování zásad bezpeènosti práce.
Z rozboru hláených pøípadù profesionálních nákaz HIV vyplývá, e nejèastìjí pøíèinou pøenosu nákazy je poruení tìchto zásad. Bohuel ale i pøi dùsledném dodrování bezpeènostních principù dochází a bude docházet k nehodám, pøi kterých
mùe k pøenosu HIV infekce z pacienta na zdravotnický personál dojít.
U infikované osoby je virus HIV obsaen pøedevím ve
dvou tìlesných tekutinách  krvi a sekretech pohlavního ústrojí (sperma a vaginální sekret). Dalími, ménì nebezpeènými,
ale pøesto potenciálnì infekèními materiály jsou, zvlátì v pøípadì kontaminace krví, mozkomíní mok, synoviální, pleurální, peritoneální a perikardiální tekutina a plodová voda. Vysoce nebezpeèným materiálem jsou napø. i tkáòové kultury, ve
kterých je HIV virus pìstován. V ostatních tìlesných tekutinách jako sliny, moè, slzy, apod. je virus pøítomen (pokud ne-

20

jsou masivnì kontaminovány krví) jen v minimálním mnoství, take pøípadné inokulum zøejmì neobsahuje dostateènou
infekèní dávku.
Virus HIV je dobøe citlivý na vìtinu bìnì pouívaných dezinfekèních agens, teplota 60°C jej usmrcuje ji po 10 minutách.
Obecnì lze øíci, e vechna opatøení, která mají zabránit pøenosu virù infekèních hepatitid (VHB a VHC) jsou více ne dostateènì úèinná v zábranì pøenosu infekce HIV.
Virus HIV neprostupuje neporuenou kùí. Branami vstupu
infekce jsou penetrující poranìní kùe (nejèastìji píchnutí injekèní jehlou), sliznice pohlavního ústrojí, ale i ostatní sliznièní
povrchy.
V pøípadì zasaení biologickým materiálem, u kterého je dùvodná obava, e obsahuje HIV, je indikováno zahájení postexpozièní
profylaxe (PEP), která je schopná riziko pøenosu výraznì redukovat.
Profylaxe má maximální úèinnost pøi nasazení bìhem 1  2
hodin, respektive 24 hodin po expozici. Po uplynutí více jak
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Tabulka è. 1: pøibliná rizika rùzných typù expozice HIV infekci:

72 hodin od expozice je ji profylaxe povaována za neúèinnou.
Pøi správnì provádìné profylaxi lze poèítat se sníením rizika pøiblinì o pøiblinì 90  95% (údaje o úèinnosti profylaxe se podle rùzných zdrojích lií, jsou zaloeny na empirických údajích a studiích
pøenosu SIV viru u opic). Úèinnost postkoitální profylaxe je veobecnì povaována za nií ne pøi pøenosu infekce krevní cestou (sniuje riziko o ménì ne 80%), pøesto je ale v øadì zemí antiretrovirová profylaxe standardnì doporuèována obìtem znásilnìní.
Pøi posuzování stupnì rizika pøenosu HIV infekce zvaujeme
dva hlavní rizikové faktory: rizikovost zpùsobu expozice a infekènost zdroje nákazy.
1) hodnocení rizikovosti expozice:
a) nízké riziko = kontaminace neporuené kùe èi sliznice malým
mnoství infekèního materiálu po krátkou dobu
b) støední riziko = kontaminace vìtím mnoství materiálu po delí
dobu na kùi èi sliznici, zvlátì za pøítomnosti moného mikrotraumatu kùe, povrchové poranìní (krábnutí, podkoní vpich)
kontaminovaným pøedmìtem (jehlou)
c) vysoké riziko = hluboký vpich kontaminovaným nástrojem,
zvlátì vpich pøímo do cévy, silná kontaminace nástroje, tlustá
dutá jehla.
2) hodnocení rizikovosti zdroje infekce:
a) nízké riziko = osoba v asymptomatickém stadiu HIV infekce
(vysoký poèet CD4+, nízká virová nálo), øadíme sem i pøípady, kdy zdroj biologického materiálu není znám (pohozená
jehla apod.).
b) vysoké riziko = osoba s pokroèilou fází HIV infekce èi s akutní
HIV infekcí (vysoká virová nálo, nízké hodnoty CD4+ lymfocytù).
K dalím faktorùm, které mohou ovlivòovat pøenos infekce
patøí biologické vlastnosti agens (napø. syncytia tvoøící kmeny
HIV jsou povaovány za více infekèní), znaèný význam má také obranyschopnost exponované osoby. Je vhodné zdùraznit, e
riziko pøenosu HIV pohlavní cestou výraznì stoupá, je-li souèasnì pøítomna nìkterá z pohlavních chorob.
Rozhodování v konkrétních situacích je vìtinou obtíné a indikovat zahájení PEP mùe pouze specialista. Koneèné rozhodnutí
pøedstavuje vdy konsensus mezi lékaøem a pacientem, který musí
být pøi vstupním pohovoru podrobnì informován o vech uvedených aspektech.
Kombinací rùzných stupòù rizika obou hlavních faktorù vzniká nìkolik modelových situací, které poskytují vodítko pro kvalifikované rozhodnutí  Tab. è. 2.
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Tabulka è. 2  doporuèení k provádìní PEP:

Na tomto místì je tøeba zdùraznit, e postexpozièní profylaxe (PEP) v ádném pøípadì nenahrazuje opatrnost pøi manipulaci s infekèním materiálem a nerizikové chování  tato
zásada platí jak pro pøenos krevní cestou (vèetnì experimentování s injekèní aplikací drog), tak pro pøenos sexuální.
K základním opatøení po kontaktu s infekèním materiálem
patøí rovnì oetøení místa expozice  zasaenou kùi se doporuèuje omýt vodou s mýdlem, sliznice opláchnout vodou. Aplikace dezinfekèních prostøedkù se nepovauje za vhodnou.
Vechny podezøelé pøípady doporuèujeme alespoò telefonicky konzultovat se specialistou ze spádového AIDS Centra
pøi infekèních oddìleních krajských nemocnic (Praha,
Plzeò, Èeské Budìjovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové,
Ostrava a Brno). Na tìchto pracovitích jsou antiretrovirové
preparáty trvale k dispozici.
Kromì hodnocení rizika pøenosu HIV infekce je také tøeba
vìnovat pozornost monosti pøenosu infekèních hepatitid a pøípadnì tetanu.
Kadý pøípad profesionální expozice HIV+ musí být øádnì evidován a podléhá povinnému hláení (registr je veden v AIDS Centru
FN Bulovka). V hláení uvádíme: datum a hodina poranìní, místo
a mechanismus poranìní, èinnost, pøi které dolo k poranìní, nástroj,
kterým dolo k poranìní, druh a odhadnuté mnoství biologického
materiálu, poruení integrity kùe, hloubku poranìní a viditelné krvácení, datum a hodina prvního oetøení, zpùsob dekontaminace, dostupné údaje o moném zdroji, doba zahájení a volba antiretrovirové
profylaxe. Nedílnou souèástí opatøení je také odbìr tzv. nulté krve na
sérologické vyetøení, aby bylo mono v pøípadì sérokonverze prokázat séronegativitu v okamiku poranìní (pro pøípadné øízení o uznání choroby z povolání).
V rámci základní PEP podáváme 2 nukleosidové inhibitory
reverzní transkriptázy (NRTI)  obvykle kombinaci zidovudinu
(ZDV) v dávce 2x 250 mg s lamivudinem (3TC) v dávce 2 x 150 mg
po. Ke zvýení úèinnosti PEP se doporuèuje aplikovat první
dávku ZDV intravenóznì. K dispozici je kombinovaný preparát,
který obsahuje v jedné tabletì obì sloky.
Neádoucí úèinky provází pøedevím podávání ZDV a zahrnují anémii, GIT obtíe, cefaleu, insomnii.
Pøi rozíøené PEP (2 NRTI + 1 proteásový inhibitor PI) k obìma výe uvedeným NRTI pøidáváme inhibitor virové proteázy
indinavir (IND)  vìtinou v dávce 3x dennì 800 mg p. o. Neádoucími úèinky IND jsou hepatotoxicita, dekompenzace diabetes mellitus, nefrolithiasa. V úvahu je tøeba také brát èetné lékové interakce proteázových inhibitorù. Alternativou IND je
nelfinavir (NFV) v dávce 3x 750 mg (hlavním neádoucím úèinkem je prùjem).
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Pouití jiných druhù antiretrovirotik je v rámci PEP indikováno jednak pøi pøedpokládané rezistenci na ZDV, 3TC a IND
u zdroje infekce (pøedevím u dlouhodobì léèených pacientù
s pokroèilou HIV infekcí, zvlátì mají-li vysokou virovou nálo
a nízké hodnoty CD4+ lymfocytù), jednak v pøípadì kontraindikace podání nìkterého antiretrovirového preparátu pro nebezpeèí výskytu závaných neádoucích úèinkù (napø. podání ZDV
by nebylo vhodné u osob s poruchou krvetvorby).
PEP podáváme obvykle 4 týdny, bìhem této doby je tøeba
opakovanì kontrolovat pøedevím krevní obraz, hodnoty jaterních enzymù, bilirubinu, ureu, laktát a glykémii.
Neádoucí úèinky se vyskytují a u 50 % osob s PEP, vìtinou se
jedná o rùznì závané gastrointestinální pøíznaky, pocit únavy, bolesti hlavy, nespavost. Je tøeba si uvìdomit, e pacient je v této situaci vystaven znaènému psychickému stresu a napìtí, co rovnì sniuje toleranci léèby. Psychoterapeutická podpora je proto nutnou
a dùleitou souèástí poskytované péèe. Citlivý pohovor pomùe vìtinou obtíe spojené s uíváním PEP pøekonat. Pøesto vak pøiblinì
ètvrtina osob uívajících PEP ji pro neádoucí úèinky pøedèasnì
ukonèí. Závané systémové neádoucí úèinky (anémie, tìí jaterní
léze, neuropatie) se vìtinou bìhem pomìrnì krátké doby profylaktického podávání neobjevují.
V pøípadech, kdy není známo zda osoba, od které pochází biologický materiál, je èi není anti-HIV pozitivní, ale je moné této osobì odebrat krev, mùe pomoci orientaèní vyetøení pøítomnosti sérových protilátek pomocí nìkteré rychlé bed-side
metody (napø. Determine Abbott). Tìmito metodami lze pøítomnost protilátek prokázat s vysokou spolehlivostí bìhem nìkolika
minut. Kadý pozitivní nález musí být samozøejmì ovìøen standardními testy v akreditované laboratoøi.
Cena PEP je nemalá  základní profylaxe stojí podle druhu
zvolených lékù pøiblinì 15000. Kè mìsíènì, rozíøená profylaxe stojí pøiblinì 33000. Kè za mìsíc.
Následná vyetøení na pøítomnost protilátek proti HIV se provádí po 6 týdnech a dále po 3 a 6 mìsících a pøípadnì po jednom
roce. Po dobu alespoò 3 mìsícù po expozici by mìly být dodrovány zásady bezpeèného sexu. K sérokonverzi dochází obvykle po
4 a 6 týdnech, v naprosté vìtinì pak do 3 mìsícù (pøípady sérokonverze po více jak 6 mìsících od pøíhody jsou výjimeèné).
Více podrobných informací o problematice terapeutického a profylaktického podávání antiretrovirových chemoterapeutik lze nalézt
napø. na adrese Center for Diseases Control and Prevention 
http://www.CDC.gov, nebo http://www.hivguidelines.org/public_html/center/clinicalguideines/pep_guidelines/pep_guidelines.htm,
v ÈR http://www.aidshiv.cz.
Pøes dosud pøíznivou epidemiologickou situaci HIV infekce
v Èeské republice, pøedstavuje toto závané onemocnìní, spolu s dalími krví pøenosnými infekcemi, závané profesionální riziko i pro
lékaøe prvního kontaktu. Pøispìt ke zlepení informovanosti zdravotnických pracovníkù, zejména v oborech urgentní medicíny, o této
problematice bylo proto hlavním cílem tohoto sdìlení.
Literatura:
1. Bartlett JG: The Johns Hopkins Hospital 2002 Guide to Medical
Care of Patients with HIV Infection, 2002, Lippincott Williams
and Wilkins, Baltimore.
2. Jeffries DJ: Occupational exposure and treatment options.
The Journal of HIV Combination Therapy, 1997;3:4447.
3. Bangsberg D, Goldschmidt RH, Henderson DK: Postexposure Prophylaxis for Occupational Exposure to HIV. JAMA,
1999;282: 16231624.
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Obr. è.1: Pøehledný algoritmus postupu pøi poranìní susp.
HIV+ materiálem

Provedení testu  krev
Na startovací pozici aplikujte pøesnou pipetou 50
mikrolitru vzorku krve.
Poèkejte a se krev
vsákne nebo 1 minutu.
Pak aplikujte na stejné
místo kapku nosného
pufru.
Poèkejte min. 15 minut (max. 60 min.) a pøeètìte
si výsledek.
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Akutní infarkt myokardu
– skutečné priority v PNP
MUDr. Pavel Urbánek
Územní středisko záchranné služby Brno, p. o., ředitel MUDr. Josef Mucha
Pohotovost v terénu, zajitìná dostupnost lékaøské péèe versus cílený transport k definitivnímu oetøení. Na první pohled neøeitelné dilema. Nejde vak o dilema, ale o oprávnìný poadavek na kvalitní péèi o pacienty s akutním infarktem myokardu
(AIM), nahlíený optikou souèasné medicíny. A je vìcí nejen zdravotnické záchranné sluby (ZZS), jak tento poadavek naplní.

Èeská kardiologická spoleènost (ÈKS) vypracovala a od roku
1998 publikuje i aktualizuje Doporuèené diagnostické a terapeutické postupy v kardiologii. Tyto tzv. guidelines jsou velice kvalitnì
vypracovány a pøipomínkovány odborníky v kardiologii, ale jen jimi a pouze jimi. S naprostou samozøejmostí zahrnují také èetná doporuèení pro pøednemocnièní péèi (PNP) týkající se vybavení, kvalifikace, pøipravenosti týmù a organizace èinnosti, které jednoznaènì øeí vyhláka o ZZS. Pøípadné nezbytné zmìny, mají-li být vynutitelné, je tøeba prosadit do novely této vyhláky èi do nového zákona.
DOPORUÈENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉÈBU AIM
(Q-typ // s elevacemi ST // s raménkovým blokem)  výpis:
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.

Pøednemocnièní etapa
Organizace pøednemocnièní etapy
Diagnostické postupy v pøednemocnièní fázi
Léèebná opatøení v pøednemocnièní fázi
Èasová doporuèení pro pøednemocnièní etapu
Rozhodovací schéma u nemocného s podezøením na AIM
Èasná nemocnièní léèba akutního infarktu myokardu
s elevacemi ST.
8.2. Rozhodování o zpùsobu reperfuzní léèby (primární PCI
nebo trombolýza).
12. Organizace péèe o nemocné s infarktem myokardu
Organizace pøednemocnièní etapy
13. Popis ideálního pøípadu léèby AIM
Je smutným faktem, e nebyla ke konzultacím pøizvána odborná
spoleènost Urgentní medicíny a medicíny katastrof, která by nìkterá
tato doporuèení pøiblíila reálným monostem a dala podnìty k nutným spoleèným krokùm smìøujícím k naplnìní vytèených cílù.
Nejlépe snad pøiblíím problém øeený v tomto mém sdìlení na
pøíkladu Popisu ideálního pøípadu léèby akutního infarktu myokardu (bod è. 13 doporuèení ÈKS):
1. 15 minut je vyhlákou daná dojezdová doba, ale skuteèný kontakt s pacientem mùe být rùznými okolnostmi na místì události oddálen,
2. 20 minut je oetøovací doba vèetnì defibrilace, zajitìní ilní
linky, medikace, natoèení 12tisvodového EKG a konzultace
s cílovým pracovitìm; zde je tøeba pøipomenout rozdíl mezi
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prací na pøíjmové ambulanci prostorovì i funkènì pøizpùsobené a v podmínkách PNP (prostor, pøíprava vybavení a opìtovné uloení, pøíprava pacienta na transport a samotný transport
do sanity),
3. 30 minut transport do nejbliího kardiologického centra,
schopného provést okamitì primární PCI: i zde je tøeba pøipomenout dalí èas strávený transportem ze sanity na lùko centra a pøedání (nejednou i èekání na lékaøe),
4. 30 minut návrat na výjezdové stanovitì prostøedku ZZS, pokud nezapoèteme èas pro návrat do vozu, úklid, doplnìní materiálu a skuteènost, e zpìtná jízda bez pacienta a tudí bez
majáku by asi nebyla stejnì rychlá,
5. 95 minut by trvala tato ideální akce v ideálním pøípadì,
6. 120 minut a více v reálném svìtì.
Nyní cituji ÈKS: Základem léèby infarktu myokardu v akutní fázi je souboj o èas. Èím døíve od zaèátku potíí se nemocný dostane
na koronární jednotku, tím lépe. V tomto bodì vak ÈKS pøeskoèila právì zmiòovanou etapu pøednemocnièní. Nejdùleitìjí z hlediska pøeití co nejvìtího poètu pacientù postiených AIM je co
nejèasnìjí kontakt s lékaøem ZZS, jak i v dalím textu ÈKS uvádí:
V prvních hodinách infarktu umírá v prehospitalizaèní fázi øada nemocných na maligní arytmie, které v nemocnici lze vìtinou bez
problémù zvládnout (pøedevím fibrilací komor). Tyto prehospitalizaèní komplikace je vak pøece nutné zvládnout prehospitalizaènì! Na jiném místì uvádí ÈKS, e prehospitalizaèní mortalita se
v prùbìhu posledních 30 let sníila jen mírnì a naproti tomu díky léèebným pokrokùm dramaticky klesla nemocnièní mortalita infarktu myokardu. Mezi nemocnými, kterým byla podána trombolytická
léèba, je to kolem 10%, a perkutánní koronární intervence sniuje
mortalitu takto oetøených nemocných na 3  5 % z celkového poètu hospitalizovaných (poèítáno nikoliv ze 100% AIM, ale bez zemøelých v prehospitalizaèní etapì). Nepøineslo by tudí v souèasné
dobì, kdy èasto velice drahé zdokonalování intervenèních metod zajistí jen minimální procentuální zmìny v nemocnièní mortalitì, nejvìtí profit pro pacienty výrazné posílení pøednemocnièní fáze?
Mortalita se zde dle rùzných zdrojù stále pohybuje mezi 12  30 %
vech osob postiených AIM  tak velký rozptyl je dán pøedevím
velice obtíným dohledáním a ovìøením skuteèné pøíèiny úmrtí mimo nemocnici a rùznì kvalitní pøednemocnièní péèí.
Ve statistikách ÚSZS Brno, kde prùmìrný dojezdový èas v roce
2002 je 8 minut (u kardiálních diagnóz jen 6 minut), jsme z celko-
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vého poètu 18 664 oetøili pro kardiální obtíe 3 729 pacientù (17 %).
Mezi pacienty s akutními koronárními obtíemi bylo 79 % diagnostikováno jako AIM, 9 % jako srdeèní zástava, 6 % jako náhlá srdeèní smrt, 4 % jako komorová fibrilace a 3 % jako komorová tachykardie.
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Graf znázoròující úspìnost resuscitace obìhové zástavy u pacientù s akutním koronárním postiením (ÚSZS Brno, 2002).

Graf znázoròující spektrum pacientù s akutním koronárním
postiením (ÚSZS Brno, 2002).

30 % tìchto pacientù mìlo pøi pøíjezdu ZZS obìhovou zástavu, 12 %
z nich bylo úspìnì resuscitováno, 9 % se zresuscitovat nepodaøilo a u 9 % nebyla resuscitace zahájena.
Graf znázoròující osud pacientù s obìhovou zástavou
(ÚSZS Brno, 2002).

Úspìnost resuscitace tìchto pacientù tak èinila 59 % a celková úmrtnost necelých 18 %.

24

Z výe uvedeného vyplývá, e za stávajících podmínek mùe
ZZS vèasným zásahem zachránit cca 12 % a 21% vech akutnì kardiálnì postiených pacientù, co je v absolutních èíslech
nìkolikanásobnì víc, ne dokáe jakékoliv dalí zkvalitnìní péèe u pacientù pøivezených do speciálních center a nemocnic.
Dalí investice do této oblasti, tudí zlepená dostupnost PNP,
by mohla toto procento jetì zvýit.
K podobným závìrùm doli angliètí lékaøi pøi srovnávání prospìnosti a významu defibrilace a fibrinolytické léèby pøi zvládání akutních koronárních pøíhod, kteøí zpracovali materiál studií UKHAS a SHARP (3 972 pacientù). V obou studiích bylo 80
% ivotù zachránìno resuscitací a 20 % fibrinolýzou. V 36 %
zachránìných resuscitací v první a v 39 % ve druhé studii dolo
k zástavì obìhu v PNP (zdroj: Lancet 359:1515, 27 April 2002).
A nyní se vracím k tomu hlavnímu, co tíí vechny odpovìdné pracovníky ZZS. V ádném pøípadì nechci zpochybòovat
profit specializované péèe v centrech, ale souèasnì pøipomínám
onen ideální pøípad, kdy tým ZZS opustí svoji spádovou oblast na cca 90 a 120 minut. Pokud neexistuje plnohodnotná náhrada, pak není tento dlouhodobý transport s odkrytím terénu
v domovské lokalitì obhajitelný. Bylo by tudí nanejvý ádoucí ve spolupráci s ÈKS, ale i s traumatolgy a neurology, kde je
potøeba èasného a cíleného transportu do centra stejnì naléhavá,
upozoròovat pracovníky ministerstva a státní správy i samosprávy na výraznì zmìnìnou situaci v oblasti péèe o závané
akutní stavy. Pøed ZZS jsou tak kladeny úkoly, se kterými ji zastaralá  a pøesto ne vdy naplnìná  právní norma a koncepce
vùbec nepoèítá. Nejde jen o splnìní 15timinutové dojezdové
normy v pøísnì ohranièené spádové oblasti, ale o koncepènì øeené vykrytí, vzájemné zálohování a centrální øízení v celé spádové oblasti center. Varianty moných øeení jsou rozebrány
v jiném sdìlení.
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K problematice centrálního
anticholinergního syndromu
Doc. MUDr. Bořivoj Dworacek, Csc.
V èasopise Urgentní medicína è.2/2002 byl uveøejnìn mùj pøíspìvek Centrální anticholinergní syndrom (CAS) v urgentní medicínì. Svým pøíspìvkem jsem chtìl lékaøe Urgentní medicíny veobecnì seznámit s moností CAS u urgentních nemocných a upozornit na snadnou pomoc podáním fyzostigminu, který v krátké dobì mùe obnovit cholinergní transmisi v centrální nervové soustavì (CNS).
V è.4/2002 Urgentní medicína byl uveøejnìn pøíspìvek
MUC. Romana Skøipského: Centrální anticholinergní syndrom
(CAS) a zneuívané psychotropní látky. Ve veobecném popisu
CAS autor uvádí jako projevy CAS pøíznaky, které jsou typické
pro periferní úèinky tropanových alkaloidù. I kdy výrazné periferní projevy tropanových alkaloidù upozoròují, e i CNS mùe
být postien a je tøeba myslet na souèasný CAS, je tøeba pøipomenout, e periferní projevy, kromì hyperpyrexie a event. dechových obtíí, nejsou vyvolány cholinergní blokádou v CNS, ale dùsledkem periferních úèinkù anticholinergik. Jiná anticholinergika,
ne tropanové alkaloidy, nemusí vyvolávat podobné periferní pøíznaky, a proto diagnoza CAS musí vycházet ze zmìny chování
postieného a nikoliv z pøítomnosti periferních projevù. Na trhu
jsou parasympatikolytika s periferním úèinkem jako atropin, která ale obsahují v molekule ètyømocný dusík, a proto do CNS nepronikají. Nemohou proto vyvolat CAS. Pøíkladem je brommethylatropin, nebo glykopyrronium (Robinul).
Autor správnì uvádí, e k obnovení cholinergní transmise v CNS
je tøeba inhibitor cholinesterázy, který proniká hematoencefalickou
bariérou, tj. fyzostigmin. Jak bylo opakovanì prokázáno, je tøeba respektovat optimální dávku, tj. 0,04 mg/kg hmotnosti, bez ohledu na
stav postieného, nebo vìk. Rozdíl v celkové dávce je tím dán a není proto na místì udávat odliné dávkování pro dospìlé a dìti.
Fyzostigmin je v organizmu metabolizován bìhem jedné hodiny,
a proto tam, kde anticholinergikum do té doby nebylo z organizmu
vylouèeno, je tøeba dávku po této dobì opakovat, bez celkového èasového omezení (kupø. u otrav tricyklickými antidepresivy).
Protoe diagnóza CAS je moná pouze klinickou rozvahou, je tøeba vycházet z optimální dávky, má-li být správnost diagnózy potvrzena, tj. e chování postieného se do 20 minut normalizuje. Mení
dávka, jak ji MUC. Skøipský uvádí, nezaruèuje obnovu cholinergní
transmise v CNS a její opakování jen podpoøí nejasný výsledek.
Rovnì je zbyteèné øedìní fyzostigminu do 150 ml F1/1 a podávání
po dobu 15 minut, tím se jen oddaluje efekt. Komerèní preparáty obsahují 1 mg v 1 ml. Veobecnì se jen doporuèuje, aby 1 mg byl nitroilnì podáván bìhem 1 minuty, aby se pøedela nauzea. Nitrosvalové podání je také moné, kupø. u dìtí, kde nitroilní pøístup není snadný a je èasovì nároèný. Odpùrci fyzostigminu, jak se MUC.
Skøipský o nich zmiòuje, nemìli monost seznámit se s rozsáhlými
pracemi fyziologù a farmaceutù, kteøí po polovinì 19. století, kdy fyzostigmin (eserin) byl v Evropì k dispozici, provedli stovky testù
o úèincích tohoto novì objeveného rostlinného toxinu. Harnack
a Wítkovský v r.1876 shrnuli na 190 tìchto prací, ve kterých bylo mimo jiné dokázáno, e fyzostigmin není toxický pro myokard.
Uvádìt neostigmin (syntostigmin) jako moný inhibitor cholinesterázy v CNS není zcela na místì. Neostigmin obsahuje ètyømocný
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dusík, a proto v ádném pøípadì nemùe projít hematoencefalickou
bariérou. Èeským anesteziologùm je znám inhibitor cholinesterázy
galantamin (Nivalin), který byl pouíván k ukonèení kurarizace periferních pøíènì pruhovaných svalù. Galantamin proniká hematoencefalickou bariérou, a proto souèasnì s periferním úèinkem mùe
obnovit cholinergní transmisi v CNS. Fyzostigmin se vak jeví výhodnìjím: reaguje více s pravou cholinesterázou, která je v nervové tkáni, a ménì s cholinesterázou plasmatickou, která je v pøíènì
pruhovaných svalech. Úèinná dávka v CNS je prakticky neúèinná ve
svalech. Proto mùe být fyzostigmin podán i bìhem celkové anestézie s relaxací pøíènì pruhovaných svalù, ani by tuto ruil a tak potom, event. souèasnì, musí být tato pøeruena plnou dávkou neostigminu.
Poznámka, e fyzostigmin mùe ochránit pøed otravami irreverzibilními inhibitory cholinesterázy, odpovídá pravdì. Vysvìtluje se
tím, e fyzostigminem obsazené receptory ji nepøijmou dalí irreversibilní inhibitory. Mìlo by to význam nejen za váleèných podmnínek, ale i v zemìdìlství, kde se vak pouívají irreversibilní inhibitory cholinesterázy proti kùdcùm rostlin. Praktické vyuití je
vak nereálné.
Mimoøádnì zajímavá je kazuistika, jak se odehrála v r. 2001 na
Oddìlení centrálního pøíjmu dospìlých Fakultní nemocnice Motol.
Pøipomíná událost, která se pøihodila v Praze pøed 140 lety (1864).
Tehdy pøi úklidu vìzeòské oetøovny pìt vìzòù nalo objemnou láhev, obsahující údajnì alkohol. Vìzni ji svornì vypili a v krátké dobì upadli do hlubokého bezvìdomí. Obsahem láhve byl toti koncentrovaný alkoholický roztok atropinu. Bìné oetøení otrav, vèetnì výplachù aludku, nevedlo ku zlepení stavu, který hrozil ztrátou
ivota vech pìti. Tehdejí mladý vìzeòský lékaø, Ludvík Kleinwachter, vyprávìl o nehodì svému pøíteli, oftalmologovi. Oftalmologové v té dobì dostali nový úèinný lék k oetøování glaukomu,
který mìl zcela opaèný úèinek, ne atropin. Byl to odvar kalabarských bokù, obsahující fyzostigmin (eserin). Klenwachter se rozhodl, e antiatropinový úèinek odvaru vyzkouí u otrávených. Odvar
mu pøipravila ústavní lékárna Veobecné nemocnice a Kleinwachter
jej instiloval do aludkù otrávených. Ti se v krátké dobì probudili
z hlubokého bezvìdomí, byli zachránìni. L. Kleinwachter celou
událost podrobnì vypsal a (do 14 dnù po události!) publikoval
v Berlin.Klin.Wochenschrift. Tím se stal prvním, kdo dokumentoval
antiatropinový úèinek fyzostigminu v dobì, kdy jetì nikdo netuil
existenci transmisí v CNS a jeho práce byla zaøazena do výsledkù
testù s fyzostigminem, publikovaných v r.1876.
Postiení, pøijatí ve Fakultní nemocnici v Motole v r. 2001, nemìli tìstí, e by jim byl podán fyzostigmin. Avak dnení intenzivní péèe je pøevedla do stadia, kdy vylouèili spontánnì toxické látky,
bez ohroení svého ivota. Bylo by zajímavé, kdyby ekonomové

25

P O L E M I K A
propoèítali, kolik stála ona intenzivní léèba a pøirovnali ji k úspoøe, kterou by znamenalo podání fyzostigminu pøi pøijetí do nemocnice, s rychlou normalizací vìdomí (poèítáno spíe na minuty ne hodiny) a vyadující po té nejvýe rychlou normalizaci vìdomí nenároènou observací a do doby, kdy by postiení spontánnì vylouèili toxické látky. Nehledì na zbyteèné obsazení lùek
intenzivní péèe a subjektivní ulehèení pocitu trvajícího tristního
stavu postiených, i kdy pro CAS je typická amnezie na dobu jejího trvání. Byl by tento ekonomický rozdíl podnìtem pro ústavní lékárny, aby zahájily výrobu injekèního fyzostigminu pro své
ústavy, jak to dìlají v Nizozemí, aby uetøily zdravotnické náklady? Nebo, aby výroba léèiv v Èeské republice si uvìdomila, e
zastavení výroby levného fyzostigminu sice uetøilo registraèní
poplatky, ale na druhé stranì zatíilo zdravotnické rozpoèty v pøípadì, e by ampulovaný fyzostigmin musel být dováen ze zahranièí?
Anesteziologùm je odjakiva známo, e volba vhodného anestetika pro neobvyklé stavy u nemocných nezávisí tolik na jeho vlastnostech, popsaných v prùvodním letáèku, ale na zkuenosti anesteziologa s tím kterým anestetikem. A to platí tím spí pro lékaøe urgentní medicíny pro stanovení diagnózy CAS a jejího oetøení fyzostigminem. Je proto nutné, aby lékaøi urgentní medicíny navázali styk s nejbliím anesteziologickým oddìlením, které má zkuenosti s diagnózou a oetøováním CAS. Není pravda, jak uvádí uèebnice anesteziologie Larsena, e po anestéziích se vyskytuje CAS
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jen asi v 1 procentu. Celá kapitola o CAS v Larsenovì anesteziologické uèebnici je velmi nejasná, jak jsem kritizoval v èasopise
Anesteziologie a neodkladná péèe è.6/2002. Svìdèí o tom, e autor
nemìl sám zkuenost s diagnózou CAS a nesledoval sympozia, která byla vìnována CAS a jeho oetøení fyzostigminem. Podle tìchto
jednání je tøeba poèítat s výskytem po celkových anestéziích pøinejmením v 10 procentech, po místních anestéziích se sedací asi
ve 3 procentech. Po propofolu (i.v.anestézie) vyskytuje se euforie,
která reaguje okamitì na fyzostigmin (je to tedy CAS), a ve 45
procentech.
Literatura:
B. Dworacek, J.Ruprecht: Physostigmine: short history and its impact on anasthesiology of present days.
V: The History of Anaesthesia
Eisevier 2002
Str.8793
E. Harwack, L.Witkowski: Arbeiten aus dem laboratorium fur experimentelle Pharmacologie
Zu Strassburg, 12. Pharmacologische Untersuchungen uber das
Physostigmin und Calabarin.
Archiv fur Experiment. Pathol. Pharmacol. V.Bd (1876) 402  454.
L. Kleinwachter: Beobachtung uber die Wirkung des Calabarextracts gegen Atropin-Vergiftung Berl.Klin.Wochenschr. 1 (38)
(1964) 369  371.

Jízda s použitím výstražných znamení
– přínos nebo riziko ?
MUDr. Jana Šeblová, ÚSZS SČK – ZS Praha – západ
ředitel ÚSZS MUDr. R. Zelenák, vedoucí ZSPZ MUDr. M. Havlíček

Motto: Z nìjakého dùvodu vìtina z nás nerada hovoøí o nehodách sanitních vozidel  aèkoliv vìtina z nich
je odvratitelná. Je nepochybné, e nejvìtí legální riziko, kterému èelí personál záchranných slueb,
jsou právì nehody sanitek.
Jim Page, právník a vydavatel Journal of Emergency Medical Services
Téma dopravních nehod sanitních vozù je  bohuel  stále aktuální, nìkdy se obejdou bez zranìní osob, jindy mají tragické následky. Ze zahranièních pramenù jsem zpracovala dostupné informace, studie a návrhy, kdy jsem zkrácenou verzi následujících øádek pøednáela na konferenci SZP v Jesenici u Prahy v únoru t.r., kuloární ohlasy byly poèetné a souhlasné, i nadále vak pøetrvává
postoj, který pøesnì vystihuje motto v záhlaví. Jako bychom se báli èernou skøíòku naich vlastních dopravních nehod otevøít. Jene
kdo, kdy ne my?
Pouívání výstraných znamení (jak svìtelných, tak zvukových),
bývá povaováno za jednu ze základních komponent reakce na tísòovou výzvu jaksi historicky, nicménì je to praxe, která v sobì nese znaèné riziko. Nejzávanìjím rizikem je nehoda, zpùsobená samotným vozidlem ZS, kdy má závané dùsledky jak pro posádku
vozidla, ale i pro ostatní úèastníky provozu, a znamená zpodìnou
reakci na tísòovou výzvu samotnou a tím ohroení pacienta, kterému vùz jel pomáhat (Auerbach ji v roce 1987 prokázal v prùmìru
desetiminutový odklad péèe následkem nehody sanitního vozu).
Zranìní nebo úmrtí pacienta pøi dopravní nehodì sanitního vozu je
jednoznaènì iatrogenní pokození nebo iatrogenní úmrtí. Ani v zahranièí není zatím systematický sbìr dat o nehodách vozù ZS, sbìr
dat je fragmentovaný, nesystemizovaný, v USA jsou povinnì hláe-
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ny pouze nehody se smrtelným zranìním. Na druhé stranì vak nejsou publikovány ani analýzy, které by prokazovaly úèinnost výstraných znamení na zkrácení dojezdových èasù, nebo jetì lépe na
zlepení pøeití pacientù. V izolovaných publikovaných studiích se
èasová úspora pøi jízdì s výstranými znameními pohybovala kolem
1 minuty (2). Je evidentní, e jejich pouití není nezbytné pøi kadé
jízdì a transportu. Znaèná èást výjezdù by se dala zahrnout mezi výjezdy s nií prioritou. Pøesto se ve veøejnosti i mezi pracovníky
udruje mýtus o nutném spìchu k pacientovi a pak o rychlém
transportu, aby se zachránil ivot. (1)
V USA registrují zvyující se poèet nehod, které zpùsobily znaèný poèet zranìní a úmrtí, finanèní ztráty, zahrnující nejen pokození
majetku, ale i pojistné krytí a v dùsledku i zvýení samotného po-
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jistného, které se promítá do ceny výkonù. Jsou opakovanì vedeny
soudní pøe kvùli zranìní nebo úmrtí díky nehodì sanitky (více ne
kvùli pochybením v péèi o pacienta), avak zatím v celých USA nebyla do dnení doby registrována ani jedna pøe kvùli pomalé jízdì.
V nìkterých státech USA je pouití výstraných znamení zpoplatnìno rozhodnutím federálního úøadu Health Care Financing
Administration. (1)
Mezi výstraná znamení jsou zahrnovány svìtelná znamení, akustická výstraná znamení a dále sem patøí i znaèení, barva a celkový design sanitních vozù. Zásadní pro odvrácení nehody je
schopnost ostatních øidièù zpozorovat a bezpeènì se vyhnout
blíícímu se sanitnímu vozidlu. 90% vjemù u motoristù je zrakových, klíèová jsou tedy výstraná znamení optická, ale i ostatní optické faktory jako barva, velikost sanitky, monost zámìny
za uitkové vozidlo, kontrast daného vozu a pozadí, odlesky, nebezpeèí oslnìní. Èervené blikající svìtlo nemusí být dostateènì
úèinné (i kdy èervená má signalizaèní význam nebezpeèí, spolu
se lutou barvou). Viditelnìjí je svìtlo bílé, dále zelené, luté.
Nejménì viditelné jsou èervené záblesky. Veobecnì se blikání
oproti stálému svìtlu povauje za výhodnìjí, ale záblesky kratího trvání ne 0.2 vteøiny nemusí být okolními øidièi zaregistrovány. V ádné studii nebyl potvrzen vznik køeèí u fotosenzitivních
jedincù pøi pouití majákù (4).
Doporuèuje se pouívat pro sanitky citrónovì lutou barvu, pøípadnì krémovou nebo bílou. Nejhorí viditelnost v provozu mají
èervené a èerné vozy. Pro lepí viditelnost ve tmì se doporuèuje zvýraznit obrysy sanitky reflexními polepy. (4)
Zvuková výstraná znamení mají primárnì varovný smysl, zlepují reakci na optická výstraná znamení. Je nutné si uvìdomit, e
akustická výstraná znamení znaèí ádost o uvolnìní prùjezdu,
avak tento prùjezd nezaruèují! (2) Ve mìstì byla prokázána jejich pomìrnì malá úèinnost pro varování ostatních úèastníkù silnièního provozu, slyitelnost sirény je bez ohledu na typ akustického
výstraného znamení jen 8  12 metrù! Slyitelnost ovlivòuje dostateèné frekvenèní spektrum a hlasitost, ale i odhluènìní nových vozù,
pouívání autorádií, ventilace apod. Na druhé stranì byla ve 4 studiích prokázána zhorení sluchu u personálu exponovanému výstraným znamením.
Na nutnosti standardizovat nìjakým zpùsobem zpùsob reakce
na tísòovou výzvu se shodují mnozí autoøi (1,3,4). Asociace lékaøù, èinných v oblasti záchranných slueb, vydala v roce 1994
jakési programové prohláení k tématu. V mnoha ohledech po-
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vauji následující body za inspirativní a pøinejmením zèásti
pøenosné do naich podmínek.
Návrh NAEMSP, publikovaný v r. 1994, se zabývá nìkterými
aspekty pouití výstraných znamení a slouí jako pomùcka pøi
vytváøení standardù pro jejich uívání: (1)
l Vedoucí lékaø ZS by se mìl podílet na tvorbì doporuèených postupù, které se týkají zpùsobu jízdy vozù ZS jak pøi dojezdu k pacientovi, tak pøi jeho transportu. Mìl by být zahrnut pøínos pro pacienta, zlepení kvality poskytované péèe, bezpeènost posádky,
management rizik.
l Pouití výstraných znamení by se mìlo øídit standardizovanými
protokoly na základì zhodnocení situace a stavu konkrétního pacienta. Protokoly by mìly vymezovat, kdy uít výstraná znamení
pøi jízdì na místo a kdy bìhem transportu. Mìla by pøedcházet
analýza, identifikující situace, kdy zkrácení doby dojezdu nebo
zkrácení transportu má prokazatelný pøínos pro pacienta. Protokol
by mìl vycházet z vyhodnocení konkrétních podmínek té které záchranné sluby. Mìlo by se zamezit neoprávnìnému pouívání výstraných znamení.
l Operaèní støedisko by ve spolupráci s vedoucím lékaøem ZS mìlo
vytvoøit systém dispeèerských priorit a identifikovat, které výzvy
si zasluhují uití výstraných znamení. Na základì stanovení tíe
stavu pacienta vyle dispeèink odpovídající tým a stanoví, nakolik
je zásah urgentní. V ideálním pøípadì by výstraná znamení mìla
být vyhrazena jen pro stavy, kde byl prokázán efekt zkrácení dojezdových nebo transportních èasù na zvýení nadìje pacienta na pøeití: napø. zástava obìhu, bezdeí, cizí tìleso v dýchacích cestách, extrémní dunost, polytrauma, porod v bìhu, patologické tìhotenství, tonutí, úraz elektrickým proudem. Nìkde je nutný rychlý dojezd (zástava obìhu), jindy rychlý transport
(porod koncem pánevním). Vymezení situací pro jízdu s uitím
výstraných znamení by se mìlo provést na základì výsledkù výzkumných projektù.
l S výjimkou pøedpokládaného ohroení ivota nebo netìstí s mnohoèetným výskytem postiených není zpravidla nutné vysílat více
ne jeden vùz ZS.
l Pouití výstraných znamení musí být omezeno jen na jízdu k pacientovi a transport, nepøípustné je uití pøi jízdu na základnu èi jinam.
l Vichni provozovatelé ZS by mìli zavést vzdìlávací programy pro
dokolení øidièù vozidel s právem pøednosti v jízdì. Vstupní ko-

27

P O L E M I K A

–

D I S K U Z E

Mìly by být provedeny a ovìøeny výzkumné studie, které zhodnotí efektivitu uití výstraných znamení za jednotlivých okolností.
l Mìly by se vytvoøit celostátní standardy pro bezpeènou jízdu s uitím výstraných znamení a mìly by zahrnovat i stanovení odpovídajících rychlostních limitù pro jízdu k pacientovi v mìstských
a venkovských oblastech a pro situace s mimoøádnými okolnostmi (dopravní, klimatické, týkající se pøístupových cest atp.) Navrhované standardy (ZS ve spolupráci se státními vládními úøedníky): ZS by nemìla pøekroèit rychlostní limit ve mìstì vùbec, ve
venkovských oblastech maximálnì o 15 km/hod a zásadnì by mìla zohlednit stav silnice/cesty, dopravní situaci a klimatické podmínky (ve 1).
Jedna z mála publikovaných studií si vímala fenoménu sekundárních nehod. lo o retrospektivní dotazníkovou studii, dotazník
vyplnilo 30 paramedikù mìstské záchranné sluby v Salt Lake City
a 45 paramedikù z okolního regionu, take byly zahrnuty mìstské,
pøedmìstské i venkovské oblasti s asi 650 000 obyvateli. Tato studie
prokázala existenci sekundárních dopravních nehod (60 DN sanitek,
255 sekundárních, pomìr 1:5,3 ve mìstì, 1:3,5 mimo mìsto). V diskuzi se rozebírá nepøesnost retrospektivních dat, to, e mohlo jít nikoli o pøíèinnou sekundární dopravní nehodu, ale o paralelní, bez
kauzální souvislosti, nebyl zaznamenám reim, ve kterém sanitka jela  nicménì data bezpochyby podnìcují k zamylení. (2)
Dalí z pramenù pøímo nazývá jízdu s majáky a s pouitím sirény
ohroením veøejného zdraví, roèní odhad dopravních nehod sanitek
je ve Spojených státech 15 000 a 25 000, èím splòuje kritéria epidemie. Navíc  na rozdíl od naich podmínek  se v USA odkodné
pøi kadé nehodì pohybuje v milionových èástkách (v USD, samozøejmì). (3)
Pøi pouití dispeèerských protokolù pro charakter jízdy poklesl poèet DN sanitek o plných 78%!! To jasnì dokazuje nutnost pøehodnocení, kdy, kde, jak a proè jsou výstraná znamení nutná a uiteèná. (3)
Srovnejme mylná pøesvìdèení, nepodporovaná dostupnými daty,
a prokázaná fakta na druhé stranì: viz. tabulka na str. 29.
l

lení i kontinuální vzdìlávání musí zahrnovat instruktá o bezpeèné a pøimìøené technice jízdy, znalosti a prokázané dovednosti
jsou pøedpokladem bezpeèné jízdy v bìném silnièním provozu.
Peèlivý výbìr øidièù, jejich vzdìlávání a dùsledná kontrola (nìkde
uívají tzv. èerné skøíòky, registrující pøekroèení rychlosti, nebezpeèné zatáèení, náhlé brdìní a ostatní øidièské nevary) mùe vést
ke sníení poètu nehod a k vytvoøení standardnìjího pøístupu
v praxi k provozu vozidla ZS. Øidièi by mìli být zaøazeni do systému kontroly kvality. Dodrování standardù bezpeèné jízdy jednak
sníí riziko pro zamìstnance i pacienty, jednak prodlouí ivotnost
vozidel.
l Vekeré nehody vozù ZS by mìl zhodnotit i øeditel a vedoucí
lékaø ZS, a to z hlediska správného vyhodnocení tísòové výzvy operaèním støediskem, stavu pacienta na místì a na zaèátku transportu a pøípadného výsledného stavu pacienta. Mìly
by být registrovány i nehody, kdy vùz ZS není pøímým úèastníkem, ale jeho jízda nehodu nepøímo vyvolala  sekundární
(na základì pøedbìných studií, napø. v Salt Lake City se odhaduje pomìr a 1:5). V USA je registrace pouze nehod s úmrtím. Napø. v roce 199091 bylo dokumentováno 303 nehod,
711 ranìných a 78 mrtvých.
l Mìlo by být zavedeno povinné hláení a registrace nehod vozidel
ZS tak, aby bylo moné srovnání v rámci celého státu. Navrhovaná data ke sledování: prevalence, okolnosti, pøíèiny nehod, zranìní, úmrtí. Hláení nehod by mìlo být povinné jak pro státní, tak
pro soukromé sluby.
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Dopravní nehody jsou ve Spojených státech vedoucí pøíèinou
smrtelných pracovních úrazù, pøípadnì nemocí (5). Retrospektivní
epidemiologický prùzkum ze tøí rùzných statistických zdrojù provedl analýzu profesionálního rizika, pøièem celkové riziko úmrtí
v souvislosti s profesí bylo stanoveno u záchranáøù 12.7 na 100 000
pracovníkù. Toto riziko je srovnatelné s policisty (14.2 na 100 000)
a hasièi (16.5 na 100 000), pøièem oproti federálnímu prùmìru je
zhruba dvojnásobné (5.0 na 100 000). U dopravních nehod je pro záchranáøe riziko nejvyí 9.6 oproti 6.1 u policistù a 5.7 u hasièù (jde
o nehody jak pøi jízdì, tak o ty, kdy byl záchranáø sraen autem pøi
oetøování na silnici).
Poøadí a poèty pøíèin celkem 114 úmrtí registrovaných v souvislosti s prací jsou následující:
1. dopravní nehody sanitních vozù = 67 (58,7%)
2. nehody LZS = 19 (16,6%)
3. kardiovaskulární pøíèiny (AIM, CMP) = 13 (11.4%)
4. vrady, vìtinou zastøelením = 10 (8,9%) (vìtina obìtí byly eny)
5. ostatní pøíèiny = 5 (4,4%)
V diskuzi autoøi zdùrazòují, e práce na záchranné slubì je mnohem rizikovìjí, ne za jakou je povaována. Jako jeden z moných
 a ovlivnitelných  faktorù zmiòují i nedostatek spánku, daný rozpisem smìn. Dále zdùrazòují, e na prostor pro pacienty je nutné nahlíet jako na vysoce rizikové pracovitì, jiným dotazníkem bylo
zjitìno, e 50 % paramedikù nepouívá v tomto prostoru bezpeènostní pás. (5)
Jiná studie analyzovala poèty nehod vrtulníkù za pìtileté období
od roku 1997 do roku 2001. Na celém území USA bylo 47 nehod,
se 40 mrtvými a 36 zranìnými, v 70% byla pøíèinou chyba pilota (6).
Nepovauji za nutné výe uvedená fakta a názory rozmìlòovat
zbyteènými komentáøi, jen bych si dovolila pøipojit pár nesouvislých
poznámek.
Chování úèastníkù silnièního provozu v USA tak, jak jsem mìla
monost ho vidìt, je daleko pøedvídatelnìjí, ne na èeských silni-
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cích. Procento motoristù dodrujících pravidla silnièního provozu
vèetnì rychlostních limitù se blíí 100, a navíc nejsou ostatními povaováni za idioty.
V noci na amerických silnicích pravdìpodobnì není kadý druhý
a tøetí øidiè pod vlivem alkoholu.
Záchranná sluba je slubou veøejnosti, jejím obsahem je
poskytnout kvalifikovanou zdravotnickou pomoc na místì náhlého ohroení ivota èi zdraví v limitu do 15 minut od tísòové výzvy. To lze pouze v pøípadì, e na ono místo posádka dojede. V opaèném pøípadì zahltí záchranný systém v celém irém okolí.
Adrenalinové sporty se mají provozovat mimo pracovní dobu,
pøípadnì za úplatu.
Literatura:
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Srovnejme mylná pøesvìdèení, nepodporovaná dostupnými daty,
a prokázaná fakta na druhé stranì:
1. Motoristé nás slyí.
2. Motoristé nás vidí.
3. Motoristé nás ignorují a nedbají o nás.
4. Osvìtou mùeme dosáhnout, aby nám uhnuli.
5. Rychle znamená bezpeènì.
6. Kadý umírá (fáze dojezdu).
7. Co my víme, jak je na tom pacient (fáze transportu).
8. Jsme kvalifikovanìjí ne dispeèer k rozhodnutí o pouití majákù (dojezd).
9. Jsme kvalifikovanìjí ne personál urgentního pøíjmu (transport).
10. Majáky a sirény varují efektivnì.
11. Jízda s majákem uetøí znaèný èas.
12. Nikdy jsem nebyl úèastníkem nehody, tudí ani nikdy nebudu.

1. Výstraná znamení neznamenají signifikantní úsporu èasu.
2. Ve vìtinì situací neznamená èas mnoho a v nìkterých témìø
nic.Vìtina výjezdù není z hlediska èasu urgentní.
3. Jízda s majáky je znaènì rizikovìjí.
4. Uitím dispeèerských protokolù lépe identifikujeme mení
skupinu pacientù, kde èas je kritickou velièinou.
5. Stejnì tak pouitím protokolù urgentních pøíjmù identifikujeme
ty pacienty, kteøí tìí z rychlého transportu do nemocnice.
6. Pokrokové sluby odpovídaly ji delí dobu na èást výzev bez
majákù.
7. Neexistují spodní spory kvùli nepouití majákù.
8. Veøejnost neoèekává vdy rychlou jízdu.
9. Èást DN sanitek nastala pøi riskantní jízdì k triviální situaci.
10. V pouití výstraných znamení jistì neplatí jedno pravidlo pro
vechny situace.
11. Výcvik øidièù vozidel s právem pøednosti redukuje poèet kolizí.
12. Uití èerných skøínìk je uiteèné.

(Pozn.: Výe uvedená tvrzení platí pro paramedický systém, v naem systému s lékaøem na místì rozhoduje o zpùsobu transportu lékaø, navíc je èasto stav pacienta díky pøítomnosti lékaøe ji stabilizován na místì a tím se nutost riskantního transportu èasto jetì sniuje).
Ilustraèní fotografie MUDr. Michaela Wíchová, ilustrace MUDr. Kristian Vrhel
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V. BRNĚNSKÉ DNY
PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE NEODKLADNÉ PÉČE
Brno, 17. a 18. dubna 2003,
MUDr. Pavel Urbánek
Snahou kadého organizátora podobných akcí je zvolit co nejaktuálnìjí témata, pøi jejich projednávání
získají posluchaèi co nejjednoznaènìjí odpovìdi na odborné otázky, které je zajímají a tíí. Je nepøehlédnutelným faktem, e obory jako kardiologie, traumatologie a postupnì i neurologie dosahují velkých medicínských úspìchù s pouitím nejmodernìjích vyetøovacích a léèebných prostøedkù. Finanèní nároènost
a pøedevím podmínka vysoké odborné erudice jsou hlavní pøíèiny nutné centralizace této superspecializované péèe. V naí republice je sí tìchto pracovi natolik hustá, e jsou zcela pochopitelné snahy vech odborníkù a organizátorù zajistit srovnatelnou péèi vem obèanùm bez ohledu na jejich adresu èi místo vzniku zdravotních obtíí. Problémem zùstává, jak naplnit poadavek na nepøetritou vèasnou péèi v terénu a indikované transporty do center, a to obojí souèasnì. Nové nemocnièní léèebné postupy tak pøináejí i nové úkoly v pøednemocnièní péèi. K øeení existujících otazníkù mìla napomoci témata o potøebné návaznosti
neodkladné péèe o pacienty s infarktem, iktem a závaným traumatem. Výrazné zmìny ve státoprávním
uspoøádání pøedurèily i zaøazení bloku pøednáek, zabývajících se novì vzniklou situací a jejím dopadem na
práci ZZS.
První den a první blok konference, kde úèast pøijali pøední
odborníci v oboru kardioangiologie i spoluautoøi doporuèení
pro léèbu akutního infarktu myokardu, pøinesl velice kvalitní
pøednáky vèetnì oèekávaných doporuèení pro pøednemocnièní etapu. Byl pøedstaven návrh koncepce péèe o akutní koronární syndromy. Souèasnì byly prezentovány výsledky
pøednemocnièní péèe o pacienty s akutním infarktem myokardu (AIM) z oblastí s rozdílnými monostmi a byl vyzdvien
význam co nejèasnìjí defibrilace pro pacienta s obìhovou
zástavou. Z následné debaty vyplynuly jednoznaèné závìry
ohlednì profitu pacientù s AIM z perkutánní koronární intervence (PCI) a do 12 hodin od vzniku. V otázce smìrování pacientù s AIM z terénu pøímo do centra za vech okolností k úplné shodì nedolo. Byla vak konstatována naléhavá potøeba
pøizpùsobit monosti (posílit a reorganizovat ZZS) novým poadavkùm a potøebám návazných oborù.
Druhý blok prvního dne konference byl vìnován potøebám,
monostem a souèasným výsledkùm vzájemné spolupráce
ZZS s iktovými jednotkami neurologických klinik. Vedoucí
tìchto pracovi doloili prospìnost trombolytické léèby
u pacientù pøijatých do 3 hodin od vzniku ischemické pøíhody. Souèasnì byla diskutována otázka ne zcela jednoznaènì
postavených exkludujících kriterií rùzných pracovi a potøeba zlepení organizace jak v oblasti pøednemocnièní péèe
(PNP), a tak pøi pøíjmu pacientù. Bylo té zkonstatováno, e
 na rozdíl od péèe o pacienty s AIM  je otázce iktových pacientù vìnováno, v rozporu se srovnatelnou a moná jetì
vìtí závaností problematiky (invalidita, úmrtnost na komplikace), zcela neoprávnìnì mnohem ménì pozornosti na
vech úrovních.
Poslední dva bloky prvního dne pøinesly pøíspìvky, ve kterých se autoøi zabývali organizaèními dopady, které si vyá-
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dala zmìna zøizovatelù ZZS. Byly prezentovány výsledky
a nedostatky tohoto transformaèního procesu i s ohledem na
redukci LSPP. Padly návrhy na monou reorganizaci øízení,
zmìnu struktury a systému výjezdù právì s ohledem na výe
zmínìné zmnoené a pozmìnìné poadavky na èinnost ZZS.
Druhý den konference byl vìnován traumatologické problematice a na jeho náplni se podíleli vedoucí pracovníci cílových pracovi Úrazové nemocnice a popáleninového centra.
Stejnì jako pøedelý den i zde byla vedoucím mottem vèasnost a plynulá návaznost PNP a superspecializované péèe.
Speciálnì v pøípadì polytraumat, ale i jiných závaných traumat a popálenin je tøeba velice peèlivì hodnotit moný pøínos
stabilizace v nejbliím zdravotnickém zaøízení oproti nepochybnému profitu jen málo delího transportu pøímo do
specializovaného centra. Opodìné pøeklady závaných stavù,
by realizované LZS, jsou nejvánìjím nedostatkem rozhodovacího procesu.
Na závìr programu byla odborná veøejnost jetì upozornìna na mnoící se pøípady letálních komplikací pøi zneuívání
butanu pøedevím u dìtí.
Myslím e konference naplnila zámìr a oèekávání organizátorù, kdy v rámci vystoupení odborníkù ze pièkových pracovi jednotlivých oborù padlo mnoho jasných doporuèení
ohlednì léèby a organizace návaznosti pøednemocnièní etapy
na specializovanou péèi. Co vak nebylo zcela v intencích
pøedstav organizaèního týmu, byla ne zcela pøesvìdèivá, pøedevím pak aktivní úèast a zájem kolegù z rùzných èástí republiky, kontrastující se zájmem oslovených odborníkù jiných
oborù. Stejnì tak naprostý nezájem mnoha pozvaných zástupcù ministerstva a kraje neodpovídá závanosti øeených otázek a není v souladu s jimi proklamovaným zájmem o problematiku PNP na stránkách tisku i v ostatních médiích.
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Mezinárodní konference
„Lékaři proti teroru“
Izrael, Jeruzalém 26.2. až 28.2. 2003
MUDr. Dana Hlaváčková, ÚSZS Středočeského kraje, ZZS Mělník.
Ve dnech 26.2. a 28.2.2003 se v izraelském Jeruzalémì uskuteènila mezinárodní konference Lékaøi proti teroru, kterou kromì odborných pøednáek doplnilo nìkolik doprovodných akcí. Pøednáejícími byli izraeltí odborníci na problematiku zdravotnických následkù obìtí terorismu a celá konference probíhala pod zátitou izraelského parlamentu a za velké mediální pozornosti. Zahranièní
úèast byla reprezentována odborníky z USA, Nìmecka, Ruska a Èeské republiky. Konference probíhala za pøísných bezpeènostních
opatøení, jejich cílem byla ochrana úèastníkù jednání, a za nevedních povìtrnostních podmínek, nebo v dobì konference pøepadl
historické mìsto Jeruzalém nebývalý pøíval snìhu, který zde nepadal ji nìkolik desítek let.
Blok pøednáek prvního dne zahájil zástupce jeruzalémské policie, který pøedstavil styèné body spolupráce této sloky se zdravotníky. Jeruzalémská policie disponuje pro pøípady mimoøádných událostí i pro bìný provoz 40 psychology a ètyømi lékaøi. Tito policejní zdravotníci také oetøují zranìné zajitìné teroristy, léèí je ve
vìzení, a lékaøská etika a vysoká odbornost poskytované zdravotní
péèe za celé dva roky intifády a doposud nebyla pøedmìtem stínosti z palestinské strany.
Hned ve druhé pøednáce se posluchaèi mohli seznámit se systémem zdravotnické záchranné sluby v Izraeli. Dr. Fajgenberg, vedoucí lékaø Centra rychlé zdravotnické pomoci v Tel-Avivu, informoval nejenom o èinnosti výjezdových týmù Israeli National E.M.S.,
o pøípravì a vzdìlávání jednotlivých èlenù posádek, ale také o zkuenostech ze zaèátku intifády, je vedly organizátory pøednemocnièní
neodkladné péèe k plonému rozmístìní týmù ji v letech 1994
 1996, bez ohledu na skuteènost, zda operují v hustì osídlené aglomeraci èi na venkovì. Dùleitá je dostupnost a stejná ance pro kadou potenciální obì terorismu. Lékaøi vyjídìjí k pøípadùm z místních nemocnic, v místech, kde nemocnice nejsou, vyjídìjí nejprve
systémy s paramediky. Celý systém zajiuje 6,2 miliónovou populaci. 50% pøípadù souvisí s postiením kardiovaskulárnícho systému, 4
a 7% jsou resuscitace, 3  5% tvoøí pediatrická problematika a 10
a 15% traumata. Stejnì jako v evropských podmínkách stoupají z roku na rok poèty pacientù pøijatých do nemocnic po úspìné KPR v terénu (a 40% v roce 2001). Procento pøeivích vak zùstává v posledních letech konstantní (kolem 11  12%). Izraleská záchranná sluba je centralizovanì øízená, má 11 dispeèinkù, 450 sanitních ambulancí ve mìstech a 280 sanitních vozidel v osadách, disponuje 1200 zamìstnanci a 7000 dobrovolníky, z nich více ne polovinu tvoøí dorost.
K problematice zajitìní zdravotních následkù teroristických útokù bylo sdìleno:
Kritéria pro akceschopnost k oetøení traumatu jsou taková, aby
první pomoc byla na místì do 10 minut, co splòuje zatím více ne
polovina výjezdù, ostatní sledované dojezdy vak jsou v prùmìru kolem jedenácti minut. Nejkratí èas pøi hromadném netìstí byl 4,8 minuty, poslední vùz byl na scénì za 27 minut. Nejkratí evakuace první obìti byla 13 minut, nejdelí evakuace poslední obìti byla 52 minut. V dobì poslední intifády bylo zaznamenáno 60% støelných poranìní, 18% poranìní explozí a 6,5% bodných poranìní. Na místì
bylo 526 obìtí mrtvých a 4.425 ranìných. Ztráty byly i na stranì
zdravotnické záchranné sluby. Zranìno bylo 11 záchranáøù a znièeno 78 sanitních vozidel. Celkem intifáda pøinesla v Izraeli 39 hromadných úrazù.
Dalím èlánkem v záchranném øetìzci pøeití je péèe poskytovaná v nemocnicích. Prof. Kljuger, øeditel trauma centra nemocnice
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Ichilov v Tel-Avivu, pøednesl skvìlou, pøehlednou a komplexnì rozsáhlou problematiku o následcích bombových útokù v rámci terorismu. Pøipomeòme si, e bombové útoky tvoøí více ne 90% vech teroristických útokù na svìtì. Zmiòované trauma centrum roènì oetøí
40 tisíc vech traumat, z toho je 2400 traumat pøijato k hospitalizaci.
Dalí oblast boje proti terorismu byla vìnována tématu psychosociální podpory. Dr.Vardi, specialista na dìtskou psychiatrii
Izraelského rehabilitaèního centra Levintìjn, prezentoval problematiku psychického pokození obìtí terorismu a jejich blízkých. Vìnoval se rovnì otázce, jak chránit pøed psychickými následky zachránce, jak provádìt psychoprofylaxi a prezentoval, jak dopadly výzkumy preferencí cílových skupin. Upozornil, e pacienti ne vdy
dokonèí léèbu a nìkdy ji dokonce ani nezahájí. Zdùraznil èasté recidivy psychických potíí s dopadem na sociální existenci jednotlivcù,
rodin i komunit. Zdùraznil rozdíly mezi psychickými potíemi dìtí
a u dospìlých následkem proitku teroristické akce (by i nepøímému). Na závìr shrnul zkuenosti z útoku na newyorské obchodní
centrum dne 11. záøí 2001, kdy jsou u úèastníkù tohoto teroristického ataku zjiovány velké deprese v 8,4%, PTSD u 10%, generalizovaná anxieta u 10,3%, separaèní anxieta u 12,3%. Dále je zaznamenán u úèastníkù a svìdkù útoku zvýený výskyt agorafobie, predispozic k panice, abusu alkoholu atd. Izrael má t.è. vypracován screeningový a léèebný program PTSD pro dìti po teroristickém útoku.
Holistický pøístup a týmová spolupráce pøi péèi o obìti terorismu, kontinuita a equita péèe byly opakovanì zdùrazòovány nejenom
odborníky z medicínské a psychologické oblasti, ale také odborníky
z oblasti sociální èi následné rehabilitace. Jediným cílem je vyøeení
otázky kvality ivota a kvalitního proití ivota s pøípadnými poúrazovými komplikacemi. V tomto bloku byla velice zajímavá pøednáka Dr. Ilany Treger o alternativních postupech a léèbì bolesti. Její
pøednáku o komplementární úloze alternativní medicíny jako doplòku konvenèní medicíny poslouchali s velkým zájmem pøedevím
pøítomní izraeltí praktiètí lékaøi. Prezentované výsledky a úspìchy
metod jako akupresura, akupunktura, joga, technika Reiku, reflexologie, chiropraxe, nutrièní terapie a dalích, je jsou navázané
a propojené s rehabilitaèními a psychosociálními technikami, jsou
nesporné a byly v pøednáce velmi pøesvìdèivì dokladované. Úplnì
na závìr byl prezentován projekt Centra Lapid (= pochodeò), je má
svùj cíl vetknut v heslu Sanus  Ingenius  Felix. Prezentovaný
projekt budoucnosti by mìl pomoci návratu a zapojení nemohoucích
a imobilních obìtí terorismu do normálního ivota pomocí telemedicíny, telepsychologie a vzdìlávání na dálku.
Souèástí konference byly rovnì, jak jsem zmínila výe, nìkolik
doprovodných akcí. Jednak setkání zahranièních úèastníkù konference s nìkolika mladými lidmi, je se stali obìtí teroristických akcí
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a jsou tìce zdravotnì postieni. Bìhem setkání se diskutovalo v pokojích pacientù jedné z izraelských nemocnic o mechanismu úrazu
u tìchto postiených, o jejich proitcích bìhem úrazu a léèení a o jejich plánech do budoucna. Musím zdùraznit, e vichni pacienti dávali najevo odhodlání bojovat o pøijatelný zpùsob svého dalího ivota, poèítali s podporou rodiny a zdravotnického personálu a s podporou státu, je má zákonem vytvoøeny sociální fondy pro obìti terorismu. Jejich stateènost byla o to obdivuhodnìjí, oè bylo jejich poranìní závanìjí. Mladá studentka navdy pøipoutaná k invalidnímu
vozíku, mladý voják s amputovanými dolními konèetinami i kvadruplegický mladík po prùstøelu krèní páteøe získali obdiv a úctu vech
pøítomných úèastníkù setkání, z nich mnozí byli poprvé v ivotì
konfrontováni s tím, co znamená terorismus v ivotì obyèejných lidí. Po tomto nevedním setkání se konala tisková konference, kde
pøítomná média projevila velký zájem o dùvody úèasti èeské delegace na konferenci s problematikou boje proti terorismu.
Dalí doprovodnou akcí bylo vystavení velkoploné tabule s chronologicky seøazenými teroristickými akcemi ve svìtì v roce 2001.
Stála jsem pøed ní dlouho se snahou vechnu tu hrùzu spoèítat a sumovat. Celkem bylo tìchto atakù v loòském roce 98  Gaza, Hebron,
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Mombasa, Betlém, Netanja. Nejvíce obìtí bylo právì v Netanje dne
27.3.2002 pøi výbuchu bomby v Park hotelu, kdy zahynulo 29 lidí
a 14 jich bylo tìce zranìno. Druhým nejvìtím útokem byl teroristický útok na kavárnu v centru Jeruzaléma 9.3.2002, který si vyádal
11 mrtvých a 54 zranìných obìtí.
Snad nejemotivnìji, nicménì vkusnì a velmi pùsobivì byly
hrùzy terorismu prezentovány na doprovodné výstavce obrázkù
Dìti proti teroru. Byly zde vystaveny obrázky malované dìtmi,
které bìhem teroristických útokù zahynuly, byly zde namalovány
jejich sny a pøedstavy o ivotì, jejich nejblií v rodinì, kamarádi ve kole. Autoøi výstavky, kteøí vìtinou znali dùkladnì osudy
onìch dìtských autorù, mi vyprávìli o psychických problémech
pøeivích rodin a kamarádù malých obìtí terorismu, diskutovalo
se o výchovì malých dìtí Palestiny k sebeobìtování a o pacifistickém pøístupu nìkterých státù Evropy k problému Blízkého východu, vesmìs byl oceòován postoj Èeské republiky k problému
terorismu. Snad nejlepím shrnutím a výstupem této konference
jsou slova poslance izraelského Knesetu, která pronesl na závìr
konference a kterými odsoudil terorismus bez ohledu na jeho pùvod èi jiná epiteta.

Problematika urgentních příjmů v přednášce
Dr. Agnes Meulemans, zástupkyně vedoucího
lékaře oddělení urgentního příjmu katolické
univerzity Leuven, Belgie
MUDr. Dana Hlaváčková, ZZS Mělník ÚSZS Středočeského kraje
Problematika budování urgentních pøíjmù se krátce objevila v odborných kruzích na konci devadesátých let minulého století v souvislosti s aktivitami výboru odborné spoleènosti urgentní medicíny.
Tehdy vypracovaný konsenzuální dokument, jeho autory byli delegovaní èlenové Èeské spoleènosti UM a spoleènosti ÈSARIM, byl
pøedloen odboru zdravotní péèe Ministerstva zdravotnictví ÈR, byl
prezentován a obhájen na katedøe koly veøejného zdravotnictví
IPVZ Praha a diskutován na pùdì Èeské lékaøské komory. Pomìrnì
obsáhlá problematika a zejména mnoství pøekáek pøi implementaci tohoto typu odborné zdravotní péèe do systému èeského zdravotnictví, nejasné pøedstavy pøedstavitelù dotèených oborù a odborností, ale zejména aktuální problematika transformace veøejné správy
ve zdravotnictví, potlaèily problém budování urgentních pøíjmù a
do souèasné doby. Pouze díky iniciativì a aktivitì Ing. Jana Macha,
øeditele obchodní spoleènosti Mediprax Èeské Budìjovice, je se
dlouhodobì zamìøuje pøedevím na problematiku technického a materiálního zajitìní pøednemocnièní neodkladné péèe u nás, mohla
odborná èeská veøejnost v Èeské republice pøivítat Dr. Agnes Meulemans z urgentního pøíjmu Katolické univerzity v Leuvenu a vyslechnout její pøednáku o problematice zavádìní provozù urgentních pøíjmù jednotlivých typù do evropských nemocnic. Pøednáka
se uskuteènila dne 24. dubna 2003 v kongresovém sále nemocnice
Na Homolce a v auditoriu usedli kromì odborníkù rùzných oborù
a vedoucích pracovníkù nemocnic a záchranných slueb také prof.
MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc. a senátor Parlamentu Èeské republiky
a pøedseda zdravotního výboru Senátu MUDr. Tomá Julínek. Oba
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tito èlenové èestného pøedsednictva zdùraznili význam kvalitní návaznosti pøednemocnièní neodkladné péèe na neodkladnou péèi nemocnièní a podpoøily zavádìní oddìlení urgentních pøíjmù do podmínek èeského zdravotnictví jako jednu z priorit státní zdravotní politiky v oblasti zajitìní Listinou deklarovaného nároku obèanù na
záchranu ivota a zdraví.
Pøednáku zahájila Dr. Meulemans srovnáním provozù a úèelu
oddìlení urgentního pøíjmu a provozù pøíjmových ambulancí jednotlivých oborù, dále srovnáním s poliklinickým typem zaøízení a zdùraznila, e zásadní odliností od tìchto provozù je skuteènost, e na
urgentním pøíjmu pøichází lékaø za pacientem, nikoli naopak. Pacient v souèasné dobì oèekává nejenom kvalitní odbornou pomoc,
ale také polyvalentní, multidisciplinární slubu, která je rychlá, kvalitní a 24 hodin dostupná. Èas je pro dneního pacienta vysoce dùleitý, je jednou z nevyích priorit. Navíc pacient oèekává, e lékaø nemá právo na chybu a e zdravotnictví zajistí i øeení nìkterých dalích populaèních problémù, jako je zajitìní péèe o stále
vìtí skupinu starých lidí ve spoleènosti, zajitìní obìtí kriminálních èi teroristických èinù, zajitìní zdravotní péèe na úrovni komunit. Aby mohl zdravotnický systém tato oèekávání plnit, musí
znát dokonale poptávku po tìchto slubách a jejich kvalitì a rozsahu ve veøejném sektoru. Proto je nutné na základì prùkazného zpracování validních a reliabilních dat vypracovat a neustále zpìtnovazebnì korigovat krátkodobé i dlouhodobé strategie budování provozù urgentních pøíjmù, pøi èem je potøeba míti na pamìti, e to,
co je dobré pro urgentní pøíjem, není dobré pro nemocnici, a tedy
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neexistuje jediné a jedineèné øeení tohoto problému a je potøeba
vycházet z údajù v rámci dané lokality a komunity a podmínek té
které nemocnice.
Vekeré urgentní pøíjmy jsou speciální a unitární,
protoe jsou ideální reflexí potøeb komunity a jejích zdrojù !!
V dalí èásti byly prezentovány jednotlivé moné typy z hlediska
disciplinarity. Otázku tzv. prahovosti povauje Dr. Meulemans za
nepodstatnou pro kategorizaci provozù urgentních pøíjmù. U jednotlivých typù urgentních pøíjmù byly uvedeny jejich výhody a nevýhody, pøi èem dle ubývajících negativ a s pøibývajícími pozitivy øadí tyto typy od nejménì vhodných po nejvhodnìjí z pohledu pacienta, jeho potøeb a výe uvedených poadavkù na zdravotní sluby:
 urgentní pøíjmy jednotlivých odborností (tj. kadý primariát má
svùj urgentní pøíjem)1
 monodiciplinární urgentní pøíjem (model Emergency Department
v USA )
 pluridisciplinární urgentní pøíjem (s urèitými výhradami lze podobnì systematizovat napø. Centrální pøíjem ve FN Motol )2
 multidisciplinární urgentní pøíjem (model ED v Belgii).
 Byla zdùraznìna role odborníka urgentní medicíny pro odbornou
péèi a organizaèní zajitìní provozù urgentních pøíjmù v USA
i Evropì.
V dalí èásti se Dr. Meulemans zabývala vztahy zdravotnické záchranné sluby a urgentního pøíjmu s odkazem na systémy tìchto
provozù v Evropské unii. Zdùraznila zájem zemí EU na monitoraci
a vyhodnocování dat od subjektù poskytujících pøednemocnièní neodkladnou péèi a péèi na urgentních pøíjmech. Dle tìchto výstupù
jsou modelovány pro jednotlivé zemì tzv. výrobní linky péèe, která se odehrává v 56 streets and squares linkách:
 malý chirurgický problém
 velký chirurgický problém (polytrauma, spinální poranìní, popáleniny)
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 interní problém
 neurologický problém
 psychiatrický a psychosociální problém.
Tyto problémy jsou øeeny v zemích Evropské unie pøedevím
v rámci tzv. horizontálního mezioborového (multi a interdisciplinárního) pøístupu 3.
V závìreèné diskusi paní doktorka objasnila typy podpor pro implementaci urgentních pøíjmù v EU, zejména nezastupitelnou roli
exekutivy pøi vytváøení legislativní podpory urgentních pøíjmù, roli
nemocnic pøi implementaci tohoto typu péèe a roli odbornosti urgentní medicína pøi odborném zázemí léèebnì preventivní péèe na
urgentních pøíjmech vèetnì podpory a garance vìdy a vzdìlávání
v tomto oboru.
Na otázku, jak je to s financováním tohoto typu péèe v Evropì,
odpovìdìla paní doktorka zcela upøímnì, e rovnì ve vyspìlých
zemích Evropské unie je zpùsob úhrad zdravotní péèe urgentních
pøíjmù ohavný, nebo je nesmírnì komplikovaný a kombinovaný
v rámci výkonových úhrad, úhrad za lùko, za diagnózu, z veøejných
zdrojù atd.
Závìrem
Nìkolik hodin vymìøených vystoupení paní doktorky Meulemans
velice rychle uteklo a zdaleka nebylo øeèeno ve, co by si èetí posluchaèi jetì pøáli vyslechnout. Proto bude úplný pøeklad textu
pøednáky vydán v samostatné pøíloze èasopisu UM spolu s dalími pøíspìvky na téma urgentních pøíjmù.
(Poznámka autorky)
1
Zatím nejèastìjí pøípad v ÈR.
2
Poznámka autorky.
3
Srovnej naopak vertikální jednooborový, pøípadnì jetì vysokoprahový pøístup v èeských nemocnicích.

Rallye Rejvíz 2003
22. – 25.5.2003
MUDr. Jiří Danda
Zlaté Hory, Jeseník, ji po sedmé.
Tento roèník byl pøece jen trochu výjimeèný. Paní ministrynì
Marie Souèková vyslala svého zástupce a nad akcí pøevzala zátitu.
Organizátoøi si opìt zjednali u nejvyích instancí ideální poèasí,
kdo umí, umí.
Soutìe se zúèastnilo 53 posádek, 28 v národní a 25 v mezinárodní èásti.
Den první:
Virtuální hromadné netìstí, sál kina mìsta Jeseník.
Legenda: Letadlo se 120 pasaéry na palubì, témìø prázdnou
nádrí a zaseklým podvozkem se pokouí dosáhnout letitì.
Pilot chybnì spoèítal spotøebu paliva a je nucen pøistát nouzovì
v teréu. Trup letadla a køídla byla pokozena. Trosky se nacházejí v okruhu cca 150x75 m. Nehoda vyústila v poár letadla.
Místo netìstí je pøístupné pouze mokrou a zablácenou polní
cestou.
Panelová diskuse øeila 2 varianty. První optimální a druhou pravdìpodobnou, tudí neúspìnou.

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2003

Den druhý:
Teï ji jde do tuhého, soutì zaèíná

Národní soutì a její úkoly.
D1.
KPR podchlazeného dítìte a dospìlého
Pøi pøíjezdu nachází zasahující tým dìdeèka s vnouèkem v bezvìdomí, figurantkababièka sdìluje, e dìdeèek právì teï dochroptìl.
Správný postup vyadoval rozdìlení týmu, s vyuitím horské
sluby, a rychlou monitoraci vitálních funkcí obou postiených.
Pouila-li posádka pádla i kabely zároveò, mìla první past za sebou.
Oba fibrilují, ale past druhá, dìdeèek právì teï, vnuk ji delí dobu.
Defibrilace dìda je po prvním výboji 200J monofáze èi 120 J bifáze
úspìná, obnovuje se sinus, spontánní ventilace a vìdomí. Po podání analgézie se mùe posádka plnì vìnovat dítìti. Zmìøí-li tìlesnou
teplotu, která je 30°C je jasné, e defibrilace nebude úspìná do
ohøátí tìlesného jádra na 35°C. Je tedy nutné pokraèovat v KPR dítìte do zdravotnického zaøízení, kde je bude moné ohøát, nejlépe
pomocí mimotìlního obìhu.
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Za samozøejmé se povaovalo: zabránìní dalím ztrátám tepla
u obou, NEPODÁNÍ medikace dítìti, které je tìce podchlazené,
kanylace periferní íly, OTI a rozhodnutí o kontinuální KPR do
ohøátí dítìte.
D2.
Pøekotný porod v terénu  koncem pánevním
Figuranti oèekávali posádky v nádraní èekárnì. Tìhotná ena ve
vysokém stupni tìhotenství doprovázená manelem a nezbytný opilec, který se motá, vemu rozumí a do veho zasahuje.
Nastávající maminka udává silné bolesti a pravidelné kontrakce.
Za plentou v druhém koutì èekárny je pøipraven porodnický model.
Na soutìících je: zklidnit rodièku, vést porod, oetøit novorozence a pacifikovat opilého naruitele. Vìtina se zhostila zásahu s bravurou. Celý fígl byl v rozhodnutí rodit na místì a nesnait se o transport porodu v chodu. Porození dítìte koncem pánevním bylo na
tomto modelu hraèkou, oproti reálu, ale pøesto se jedné posádce
podaøilo novorozence dekapitovat.
D3.
Výlet  pád ze skály, lom
Soutìící nalézají po pøíjezdu do lomu pacienta pøi vìdomí, nicménì lehce dezorientovaného s dominujícím poranìním páteøe a míchy. Udává typické pøíznaky a diagnóza i oetøení je proto nasnadì,
ale! Tým vak musí vyhledat dalí poranìné, kteøí byli opravdu dobøe ukryti.
Figurant vak vypovídá pouze o jednom. Jedná se o dítì s kraniocerebrálním traumatem a tudí i zde se musí posádka rozdìlit a pracovat na dvou poranìných zároveò. Tøetí zranìný, mrtvý, je témìø
neviditelný za velkým kamenem. Nenael jsem ho, stejnì jako vìtina posádek, pøestoe jsem stál od nìj jen pár centimetrù.
Mezi denní etapy byly zaøazeny tøi vsuvky.
První byla ji tradièní jízda zruènosti, tentokrát couvání podle navigace spolujezdce.
Druhá pøedstavovala zasaení øidièe neznámou chemikálií.
Tøetí pøipravili hasièi, kteøí provìøili fyzickou zdatnost soutìících pøi oetøení pacientky po pádu s otevøenou zlomeninou DK a jejím následném transportu pøes øeku.
Noèní etapy:
N1.
Dvì osoby zasaené bleskem
Skvìle nalíèení figuranti, ena a mu, èekají na pøíjezd posádek
pod zlomeným stromem a jejich výkon je opravdu profesionální.
Lesník zpraví soutìící o bouøce a blescích a tak by rozhodnutí
o diagnóze a terapii mìlo být snadné. Mu je mrtvý se známkami
posmrtné ztuhlosti, ena s poruchou vìdomí. Pøi vyetøení lze nalézt
proudové známky, vstup  pøikvaøený øetízek i výstup  zèernalý
prst s prstýnkem. Úkolem bylo provést základní vyetøení eny, monitorace vitálních funkcí, zajitìní ilního vstupu a rozhodnutí o cílovém smìøování pacientky.
Dále se hodnotil správný administrativní postup pøi prohlídce
zemøelého mimo zdravotické zaøízení.
N2.
Bezvìdomí
Místo události je asi èernou mùrou nás vech. Malá chatièka plná
opilých adolescentù, kteøí prudili opravdu realisticky. Pøi pøíjezdu je
ji postiená pøi vìdomí, ale extrémnì bledá, má hypotenzi a klíèo-

34

S E R V I S

vý dotaz tkví v gynekologické anamnéze. Pøi fyzikálním vyetøení je
jasná palpaèní bolestivost v oblasti podbøiku. Vyetøit postienou
dívku a stanovit diagnózu nebylo v tomto prostøedí opravdu snadné,
nato ji pøes usilovný odpor transportovat. Pøesto se o vyetøení
a øádnou anamnézu nìkteøí ani nepokusili a celou situaci bagatelizovali: Vichni jste zfetovaný, oralí a to máte z toho! Nìkteøí naopak telepaticky diagnostikovali extrauterinu ode dveøí.

Mezinárodní soutì a její úkoly.

D1.
Bezvìdomí v garái, intoxikace CO + diabetické koma
Pøi pøíjezdu nala posádka pootevøené dveøe garáe v nich leela mladá ena v bezvìdomí. V garái bylo nastartované osobní auto.
Zdánlivì jasná diagnóza, ale! Nae studenty uèíme, e pøi vyetøení
pacienta mají pouít ve, co mají ve výbavì vozu. Pøesto vìtina
soutìících usuzovala pouze na otravu CO. Ta vak byla následkem,
ne pøíèinou. Tou byla hypoglykémie.
Správný postup vyadoval jetì vypnutí motoru, vyvìtrání garáe, vynesení pacientky ze zamoøeného prostoru a prohledání auta.
A to jetì nebylo vechno. Na zadním sedadle bylo dítì bez známek
ivota. Tedy opìt dìlení posádky a KPR malého dítìte.
D2.
Záchrana tøí obìtí sráky motorových èlunù
Na bøehu pøehradního jezera leí osoba bez zámek ivota, pøedstavovaná resuscitaèním modelem. Èlenové vodní záchranné sluby
vynáejí ve stejném okamiku dalí dvì postiené dívky pøímo z jezera. Jedna z nich mìla tìkou poruchu vìdomí, druhá byla bez zjevných známek poranìní, pouze kalala. Správný postup vyadoval
 pøivolání dalí výjezdové skupiny (LZS), rozdìlení posádky a zapojení vodních záchranáøù. Oetøení pacientù: KPR a fantomu, zajitìní vitálních funkcí dívky s poruchou vìdomí, ale i druhé zdánlivì lehce postiené dívky.
D3.
Meningitis u dítìte
Hlavním aktérem úlohy je chlapec pøedkolního vìku. Pøi pøíjezdu posádky je chlapec pøi vìdomí, bazálnì orientovaný, s posádkou
spolupracuje. Matka sdìluje tuto anamnézu: chlapec léèený epileptik, byl v bezvìdomí a mìl køeèe, nyní udává bolesti hlavy. Ale tentokrát byl záchvat odliný od pøedchozích. Posádka mìla za úkol
provést zevrubné fyzikální vyetøení a identifikovat meningeální
symptomatologii. Svùj úsudek o moné meningitidì mohla posádka
podpoøit zmìøením tìlesné teploty; jak mohla být diagnóza snadná!
Noèní etapa kopíruje úkoly D2 a D3 z národní soutìe.
Den tøetí:
Vyhláení výsledkù a hodnocení soutìe
Na námìstí v Jeseníku byly za napjatého oèekávání vyhláeny
vítìzné posádky obou soutìních kategorií. Následná spanilá jízda byla v celé trase hojnì lemována pøihlíejícími. V podveèer
zhodnotily výkony soutìících rozhodèí jednotlivých úkolù.
A veèer byl èas na oslavy a zábavu. Nìkteøí pak zpytovali svìdomí.
Celá soutì byla výbornì pøipravena a provìøila znalosti, dovednosti i fyzickou zdatnost posádek opravdu dokonale. Jednou za rok
zase hodnotil nai práci nìkdo, kdo jí opravdu rozumí a také dìlá
a to potøebujeme jako sùl!
Hodnì zdaru a nashledanou pøítí rok.
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Redakce se omlouvá autorùm èlánku z èísla 1/2003 UM Veøejný pøístup k defibrilaci MUDr. Vítu Mareèkovi, MUDr. Jiøímu
Pokornému a MUDr. Bronislavu Klementovi, e vinou technické chyby pøi výrobì nebyl seznam pouité literatury úplný. Uvádíme
zde vechny literární zdroje k uvedenému èlánku.
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