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Ú V O D N Í

S L O V O

S dalším ročníkem jsme se odhodlali k některým změnám. Začaly nenápadně, avšak
přibývaly pak už samy od sebe mechanismem dominového efektu, a stejně jako velký úklid
končí výměnou ubrusu na jídelním stole, změnili jsme poněkud i design obálky.
Zahájili jsme tím, že jsme probrali aktivitu členů redakční rady a zkontaktovali, či se pokusili zkontaktovat, zejména zahraniční členy. Proto tedy od tohoto čísla v tiráži nenaleznete Dr. E. Dykstru (kterého si všichni dobře pamatujeme jako nadšeného, aktivního a charismatického organizátora kongresů PECEMS, z nichž jeden se konal v roce 1996 v Praze) –
před dvěma lety se rozhodl přesídlit do USA a ani tam o něm nemají kolegové žádné zprávy. Stejně tak jsme ztratili kontakt s Dr. G. Robertsem, ředitelem záchranné služby v hrabství
Essex. S prosbou, zda by nepřijali členství v redakční radě časopisu UM jsme však oslovili
Dr. Agnes Meulemans z belgického Leuvenu, která se k české urgentní medicíně chová velmi vstřícně, a Dr. Jeffrey Arnoldse, který se chová vstřícně ke všem z hlediska urgentní medicíny rozvojovým zemím. Logickým pokračováním rekonstrukce redakční rady bylo pak
kooptování dvou nových českých členů, primáře MUDr. Otakara Budy z centrálního příjmu
FN Motol a MUDr. Josefa Štorka, s bohatými zkušenostmi z oblasti krizového managementu. Všichni oslovení naši nabídku přijali, k našemu potěšení a jistě i ke zvýšení úrovně časopisu.
Po několika letech jsme se rozhodli i pro odložení méně konvenční formální úpravy a pro
zavedení standardního formátu odborného časopisu. Čtenáři tedy naleznou abstrakt v české a anglické verzi před vlastním článkem. Potenciální autory prosíme o prostudování pokynů pro autory, a hlavně o jejich dodržování, včetně dodání abstraktu, klíčových slov,
uvedeného seznamu literatury a kontaktu na autora, který bude zařazen na konci příspěvku pro rychlejší komunikaci se čtenáři. Věříme, že počet autorů, ochotných dodat příspěvek nepoklesne, ale naopak se zvýší, požadavky již odpovídají formě, ke které jsou vedeni kliničtí lékaři na svých pracovištích.
V diskuzní části, která obvykle zeje prázdnotou, jsou v dnešním čísle dva příspěvky primáře Knora, jeden je zamyšlením nad úskalími přenosu systému založeném na nelékařích,
druhý je emotivní reakcí na stoupající agresivitu vůči záchranářům. Tento druhý článek byl
určen do běžného tisku, a jak se dočtete v záhlaví, nebyl otištěn. Přesto, že je text určen
spíše neodborné veřejnosti, rozhodli jsme se po dohodě s MUDr. Knorem příspěvek otisknout, a já bych tímto ráda otevřela jakýsi virtuální kulatý stůl k oběma tématům. Jistě se
shodneme, že jsou závažná, diskuzi si zaslouží, a úhlů pohledu skýtají obě nesčetně.

Za redakci Vás zdravíme naposledy z Čech a Moravy, příště již z Evropy!
Jana Šeblová
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Zdravotnická záchranná sluba a krizový management
Josef TOREK

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
Oblastní støedisko ZS Pøíbram Územního støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje

Skuteènost, e transformace veøejné správy se dotkla citelnì
soustavy støedisek zdravotnických záchranných slueb, posunula nejen úroveò, ale i rozsah pøijímaných opatøení, které by
mìly zajistit poadovaný stav pøipravenosti poskytovatele
pøednemocnièní neodkladné péèe pro potøeby mimoøádných
událostí a krizových situací. Základní charakteristika poskytovatele PNP, tj. zdravotnické záchranné sluby, je urèena jeho
postavením zdravotnického zaøízení v systému zdravotní péèe,
s odbornou vazbou na ostatní zdravotnická zaøízení schopná
navázat neodkladnou péèí a poskytnout kompletní péèi o postienou osobu. Nejen z tohoto dùvodu je ZZS souèástí resortního systému krizové pøipravenosti a její pøipravenost podléhá
odbornému øízení resortu, který sleduje jednotnou zdravotní
politiku, zajiování zdravotní péèe, vèetnì PNP, a proto její zakomponování do pøipravenosti správních celkù nemùe jít mimo resortní koncept.
Klíèovým se tak stává krizový management resortu (KMR)
a jeho postavení v bezpeènostním systému Èeské republiky (viz
pøíloha è.1  schéma krizový management resortu a medicína katastrof).
Pøijetím ústavního zákona è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti
Èeské republiky, byly zahájeny práce na tvorbì národního bezpeènostního systému, jeho nezastupitelnou a nedílnou souèástí
je i systém poskytující zdravotní péèi, reprezentovaný resortem
zdravotnictví a dalími zdravotnickými systémy na území státu,
napø.v resortu obrany, vnitra, spravedlnosti atd.. Výstavba bezpeènostního systému je opatøena o soustavu správních úøadù a jejich pùsobnosti upravuje platná správní legislativa, doplnìná
o dalí, pøedevím zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení. Ve
smyslu tohoto zákona patøí do soustavy orgánù krizového øízení
sada bezpeènostních rad a krizových tábù.
V resortu zdravotnictví je orgánem krizového øízení ve smyslu zákona è.240 krizový táb resortu (K MZ ÈR).
Jedná se o úèelový nástroj ministra zdravotnictví pro pøímé øízení pøipravené krizové infrastruktury resortu k plnìní
pøipravených a pøijímaných opatøení v období mimoøádných událostí a krizových situací.
Stanovené a svìøené úkoly resortu  odvozené od platné
Bezpeènostní strategie a usnesení vlády, popø. Bezpeènostní rady
státu a jejích plánovacích výborù  jsou zajiovány resortním
systémem krizového managementu v rozsahu platné Koncepce
krizového øízení resortu, resp. krizové pøipravenosti resortu zdravotnictví.

Institut krizového managementu resortu
Výstavba krizového managementu resortu respektuje organizaèní uspoøádání resortu, úrovnì øízení a pùsobnosti jednotlivých
poskytovatelù zdravotní péèe. V souèasné dobì je dvouúrovòová.
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I. Úroveò MINISTERSKÁ
a. Ministerstvo
Vedení ministerstva  krizový táb ministerstva a jeho sekretariát = odbor bezpeènosti a krizového øízení;
b. Soustava pøímo øízených organizací
Øeditelství ZZ  krizový táb ZZ a jeho sekretariát = útvar krizového managementu podle charakteru poskytovatele zdravotní péèe.
 NEM  útvar krizového managementu
 OVZ  zástupce KH pro krizový management
 OZZ  krizový manaer odborného ústavu
II. úroveò KRAJSKÁ
a) krajský úøad  vedoucí odboru zdravotnictví a registraèní místo (RM) nestátních provozovatelù zdravotní péèe
b) ÚSZS  øeditel a jeho øeditelství  krizový táb ZZS a jeho sekretariát = krizový útvar a krizová logistika
c) NEM krajské  øeditel a jeho øeditelství  krizový táb a jeho
sekretariát = útvar krizového managementu nemocnice a krizová logistika nemocnice,
d) krajský orgán ochrany veøejného zdraví  øeditel KHS a jeho
øeditelství  krizový táb øeditele a jeho sekretariát = zástupce
KH pro krizový management ochrany veøejného zdraví a krizová logistika OVZ.
Krajské zdravotnictví a krajský bezpeènostní systém
a) Napojení zdravotnictví na krizové orgány krajského úøadu
 Bezpeèností rada kraje (BRK) a Krizový táb kraje (KK)
zajiuje pøítomnost øeditele ÚSZS v BRK podle § 7 Naøízení vlády è. 462/2000 Sb., ve znìní naøízení vlády
è. 36/2003 Sb., obdobnì smìrem ke KK, v postavení zástupce zdravotnictví kraje. Z tohoto postavení vyplývá jeho role pøi
pøenosu úkolù krizové pøipravenosti kraje na zdravotnictví
kraje prostøednictvím odborného útvaru krajského úøadu  odbor zdravotnictví. Tímto útvarem je zabezpeèována základní
funkce správního úøadu v odvìtví zdravotnictví za plného vyuití dostupných nástrojù legislativy nejen krizové, ale i resortní, smìrem k jednotlivým poskytovatelùm zdravotní péèe
a zdravotnických slueb.
b) Z postavení øeditele ZZS  základní sloky IZS  je v podmínkách zákona è. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, nositelem úkolù i v oblasti pøipravenosti na záchranné a likvidaèní práce v prostorech mimoøádných událostí a jejich odborné napojení na ostatní zdravotnická zaøízení (ostatní sloky IZS), ale i v problematice
pøipravenosti zdravotnictví správního celku na fungování za
podmínek navozených mimoøádnými událostmi a krizovými
situacemi.
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pùsobností (celkem na území státu 205 obcí s rozíøenou pùsobÚsek krizového managementu ZZS
ností od 1.1.2003).
a) Ve smyslu resortních zásad je krizový management (KM) soub) Po své aktivaci krizový management (krizový táb se svým
støedìn na øeditele ZZS a jeho øeditelství, kde je i krizový
sekretariátem) posiluje øízení ZZS prostøednictvím ZOS ZZS
útvar (podle vyhláky 434/1992Sb., v platném znìní) se svou
pro zvládání likvidace následkù hromadného postiení osob
funkcí sekretariátu krizového tábu øeditele, a jmenovaný kria podporu záchranných prací, koordinaci postupu ZOS s ostazový táb s postavením øídícího prvku za podmínek krizovétními ZZS správních celkù a slokami IZS. Za tímto úèelem
ho øízení (krizové stavy, nebo aktivace krizových orgánù pøi
zajiuje spojení s OIS IZS, útvary krizového managementu
zvládání mimoøádných situací) správního celku pøísluným
souèinnostních institucí a to pro pøípad potøeby podpory opatsprávním úøadem.
øeními krizové pøipravenosti.
Za vyuití pravomocí a pùsobnosti krizového tábu bude
c) Prvoøadým úkolem krizového útvaru pøi realizaci opatøení
støedisko ZZS plnit vynucený rozsah úkolù pøi provádìní zápøipravenosti ZZS je zajitìní pøímého a stálého spojení s místchranných a likvidaèních prací, pøi poskytování nezbytné
nì pøísluným správním úøadem a jeho orgánem krizového øízení; v dalím doprava zdravotnického a ostatního materiálu,
PNP, výjezdovými skupinami (RLP,RZP,DRNR) jednotlivých
tzv. startovacích dávek, na místo výskytu hromadného postiestanovi v rozsahu PNP podle vyvolávající pøíèiny masivníní osob za výjezdovými skupinami  øízenými ZOS ZZS.
ho postiení osob.
Pøímá odpovìdnost za pøipravenost kadého výjezdového
stanovitì spoèívá na vedoucím stanovitì ( = taktická úroveò
Rozsah èinností KM v podmínkách PNP kraje
øízení záchranných a likvidaèních prací), pod vedením ZOS ve
Krizový management resortu (KMR) v podmínkách zdravotsmyslu rozhodnutí K ZZS (= operaènì-taktická a operaèní
nictví kraje zajiuje v plném rozsahu platné legislativy podíl
úroveò øízení uvnitø ÚSZS) v rámci opatøení KK, popø.K
zdravotnictví kraje na bezpeènosti ÈR a to v rozsahu: traumatoMZ ÈR ( = operaèní, popø. strategická úroveò øízení).
logické, havarijní a krizové pøipravenosti.
Za tìchto podmínek významnì stoupá postavení a pùsobnost
Ve smyslu zásad KMR je tvoøen vedoucími pracovníky
ZOS ZZS, a proto je nezbytné v èele ZOS mít zdravotnického
zdravotnictví kraje, v èele s vedoucím odboru zdravotnictví
pracovníka s erudicí zvládat øeení HN  vedoucí lékaø ZOS
správního úøadu a èleny KM, kterými jsou øeditel ÚSZS,
ZZS s atestací v oboru UM  a pravomocí zástupce øeditele
NEM a KHS (viz pøíloha è.2  krizový management krajského
ZZS pro zdravotní èinnosti (rozíøená pùsobnost vedoucího úsesprávního celku).
ku zdravotnických èinností).
Plní úkoly dané platnou legislativou a v rámci pøijímaných opaPøi struktuøe støedisek ZZS v kraji, kdy úlohu krajského
tøení v pùsobnosti správních úøadù zajiuje podporu záchrannému
ZOS plní ZOS ZZS v krajském mìstì (ve Støedoèeském krasboru, resp. nasazovaným výjezdovým skupinám ÚSZS, a to v poji v Kladnì), je problematika KM koordinována øeditelstvím
sloupnosti míry závanosti vzniklé události, resp.navozené situaÚSZS, které mimo jiné sleduje úkol zajistit souèinnost a spoce (viz pøílohu è. 3a  schéma rozvinování kapacit):
lupráci na krajské úrovni  KØ HZS a OIS IZS kraje, KØ
PÈR, BRK,KK, ale i resortní pøíslunost  MZ ÈR a K
Pøehled rozsahu opatøení:
MZÈR, resp. OBØ prostøednictvím krizoÈinnost vedoucího lékaøe krizového útvaru
vého manaera ÚSZS = vedoucí krizovéPøed vznikem mimoøádné události
Zpracování a aktualizace
Traumatologické plánování a výstupy do
TRAUMAPLÁNU ZZS
Havarijního plánu správního celku
ho útvaru ÚSZS, zpravidla z kmenových
pracovníkù støediska, a pøipraveným resortSkladování a hospodaøení
MODUL PRO HN
s materiálem  startovací dávky
 startovací dávka PNP pøi HN
ním systémem pøípravy krizových manaeI.sled
rù na IPVZ Praha.
Zahájení èinnosti v místì nasazení ZZS
Po vzniku mimoøádné události
TP  Smìrnice pro èinnost KM
Krizový táb ÚSZS lze aktuálnì doplòovat
Provádìní záchranných prací
Plán opatøení civilní ochrany
odborníkem v oblasti KMR k zajitìní meZajitìní transportu materiálu podpory
II. sled MODUL PODPORY TP
PNP Zahájení èinnosti zaøízení civilní
III. sled  kolobìhy
todického a odbornì vìcného obsahu èinnosti
ochrany
IV. sled  smluvní dopravci
celého úseku KM v období plánování a pro
V. sled  podpora správního úøadu
metodického vedení pøíprav (napø. zkueným
VI. sled  MODUL KRIZOVÉ PODPORY
Upøesnìní situace v prostoru sousedícím Organizace systému náhradní zdravotní
péèe za linií PNP a záchranného øetìzu
Zajistit restrukturalizaci obvodù ZP
s místem výskytu HN
vedoucím oblastního  døíve okresního støea jejích základní vybavení
diska ZZS (OZZS) nebo vedoucím územního
Souèinnost s orgány ochrany veøejného
Ubytování a stravování soustøedìných
odboru). Systémovou podmínkou vak je, e
zdraví
osob
tento odborník v pøípadì mimoøádných udáVýstavba nouzového systému zdravotní
Souèinnost se správním úøadem
k zajitìní: AMB, NEM,
péèe v prostoru sousedícím s HN
lostí a krizových situací musí plnit úkoly øediNáslednou humanitární pomoc
tele své oblasti.
Výstavba systému nezbytné ZP mimo
Restrukturalizace soustavy ZZ
Ji z toho dùvodu, e oblastní pøipraveprostory ohroení
nost je realizovaná analogicky, tj. vedoucí obSouèinnost s poskytovateli specializované
Souèinnost s IZS, K správních úøadù,
Provádìní likvidaèních prací
lasti a vedení oblasti, krizový táb oblasti a jekoordinace ZP na území správního
péèe na území správního celku, popø.
sousední správní celky, rozsah ZP
celku
ho sekretariát = krizový útvar oblasti a krizostanovený MZ na území ÈR
vá logistika oblasti. Dùvodem je skuteènost,
Restrukturalizace PNP v oblasti, obnova sil
Postupná normalizace systému
Práce Obnovy
e oblastní støediska (územní odbory) vykrýa kapacit OS ZZS, ZZ, orgánù ochrany
a pøechod na nové uspoøádání soustavy
veøejného zdraví
vají zpravidla potøeby krizové pøipravenosti,
ZZS  zdravotnická záchranná sluba
ZP  zdravotní péèe
LEGENDA
resp. pøipravenosti na mimoøádné události,
OS  operaèní støedisko
TP  traumatologický plán
provádìní záchranných a likvidaèních prací,
ZZSAMB  ambulantní péèe (ordinace
ZZ  zdravotnické zaøízení
praktických a odborných lékaøù)
HN  hromadné netìstí
nìkolika správních celkù obcí s rozíøenou
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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Aktivací TRAUMAPLÁNU (spolu s MODULEM PRO HN)
zahajuje KM èinnost k pøímé podpoøe záchranné akce dalími opatøeními z oblasti havarijní pøipravenosti  MODUL PODPORY
TP, z oblasti krizové pøipravenosti  MODUL KRIZOVÉ PODPORY; a z oblasti opatøení civilní ochrany pøísluníkù ZZS.
V dalím je pøedmìtem zájmu oblast hospodáøských opatøení
a regulaènì  správních opatøení podle zákona è. 240 /2000 Sb.
a zákona è. 241/2000 Sb.
Aktivace KMR v kraji je provádìna ZOS ZZS vdy pøi vzniku
mimoøádné události spojené s výskytem hromadného postiení osob
pøekraèující monosti bìné smìny sil a prostøedkù støediska ZZS.

Úsek krizového managementu ZZS
Úkoly KM v podmínkách ZZS
Hlavním úkolem je zajistit podporu záchranných a likvidaèních prací opatøeními traumatologické, havarijní a krizové pøipravenosti, opatøeními civilní ochrany, plánovanými ji v dobì
pøed vznikem moné mimoøádné události, a modifikovat je podle reálné situace. Nezbytnou zdravotní péèi modulovat podle rozsahu události po celou dobu øeení dopadù mimoøádné události
nebo po celou dobu trvání krizové situace na území správního
celku a dopadající jeho populaci.
Záchranné práce zajistit opatøeními civilní ochrany, zásobovací podporou a to procesem obhospodaøování uskladnìného materiálu, dopravou na místo potøeby a doplòováním podle spotøeby.
a) Traumatologická pøipravenost ZZS
Rozsah úkolù je øeen v rámci procesu TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ a to na principech a zásadách pro traumaplánování ve zdravotnictví, a v posloupnosti :
I. úroveò  OBLASTNÍ
a to v èlenìní :
ZOS OZZS,
ZZ lùkového typu,
Z OVZ,
ZZ ve správních obvodech obcí s rozíøenou pùsobností v rozsahu TPH (traumatologický plán havárie).
II. úroveò  KRAJSKÁ
a to v èlenìní :
ZOS ÚSZS  vèetnì pro LZS,
Kooperující ZZ lùkového typu (FN) pro specializovanou zdravotní péèi obyvatelstvu kraje,
Krajské OVZ
b) Havarijní pøipravenost ZZS
HP navazuje na pøípravu øeit HN standardním systémem,
tj. soustavou výjezdových skupin doplnìných o MODUL PRO
HN a cílovými ZZ, a to podporou opatøení TP, pøedevím MODULEM PODPORY TP.

Ø Í Z E N Í

Sestavování MODULÙ je opøeno o souèasné poznání spektra moných typù postiení a je stavebnicovì uspoøádáno prostøednictvím základních souprav. Pouití technologie souprav
umoòuje rychlé vyskladnìní a úèelné rozvinutí základny  TRIAGE, ROZÍØENOU TRIAGE, DOÈASNOU ZDRAVOTNICKOU ZÁKLADNU a dalí, odùvodnìnou spotøebu a minimalizuje dopravní a pøepravní náklady.
Tomuto úèelu slouí:
● Seskupení skladu zásob ZZS a zpùsob uloení souprav
s nezbytnou technologií pro naloení a vyvezení
prostøednictvím ZZS.
● Pravidla pro vyskladnìní a naváení modulù do místa potøeby
a to zásadnì podle rozhodnutí vedoucího lékaøe zásahu
a vedoucího lékaøe smìny, za pøímého øízení ZOS ZZS.
● Principy pro rozvinování jednotlivých pracovi v místì
potøeby na zásadách výstavby TRIAGE a navazujících
èinnosti podle situace, a to zásadnì v kompetenci vedoucího
lékaøe zásahu a výstupù prvotního tøídìní  START.
● Výbava posilových kapacit zdravotnické pomoci a zdravotní
péèe v místì potøeby k zajitìní péèe pøed transportem do
cílových ZZ.
c) Krizová pøipravenost ZZS
Krizové plánování je provádìno podle zásad pro krizové plánování s cílem vypracovat soubor Plánù krizové pøipravenosti
dodavatelù nezbytné zdravotní péèe a to v rozsahu dodavatelù,
kteøí zajistí dodávky v nepøetritém reimu. Rozsah úkolù je øeen Plánem krizové pøipravenosti:
ZZS
NEM a kooperující lùková zaøízení
Z OVZ
ZZ ve správních obvodech obcí s rozíøenou pùsobností v rozsahu Krizového plánu kraje, popø. rozhodnutí KK event. BRK.
Základní funkci zdravotnictví krajského správního celku, tzn.
zajistit v období vyhláení krizových stavù zdravotní péèe
v nezbytném rozsahu (viz zákon è. 241/2000Sb.), je opøeno
o úèelnou restrukturalizaci soustavy zdravotnických zaøízení
a poskytovaných slueb tak, aby byla zajitìna zdravotní péèe po
obyvatelstvo v úrovni, která vylouèí monost tìké újmy na zdraví z dùvodu selhávání systému. Rozsah úkolù je zajiován
KRIZOVÝM PLÁNEM RESORTU ve smyslu typových plánù
zdravotnictví (standardy pro krizové situace):

Pøehled kapacit pøipravenosti
0. stupeò aktivace

Reim TÍSNÌ

Jednotlivé osoby

I. stupeò aktivace

Reim NEHODY

Do 10 osob

IIa. stupeò aktivace

Reim HN malého rozsahu

Do 30 osob

Stupnì 0.,I., II a)

Pøedmìtem TRAUMATOLOGICKÉHO PLÁNU

Pøipravenost pro hromadná netìstí bìnými silami

II b. stupeò aktivace

Reim HN velkého rozsahu

Nad 30 osob

III. stupeò aktivace

Reim HN znaèného rozsahu

Nad 100 osob

Stupnì II b) a III

Pøedmìt HAVARIJNÍHO PLÁNU

Pøipravenost pro HN v dùsledku závaných havárií
nad monosti bìných sil

IV. stupeò aktivace

Reim HN masivního rozsahu (katastrofa)

Nad 1000 osob

Stupeò IV.vyhláení
krizového stavu

Pøedmìt KRIZOVÉHO PLÁNU

Pøipravenost na krizové situace akutního nebo
chronického charakteru, nad monosti bìné správní
èinnosti

Pozn.: Ji 20 postiených osob je nutno u oblastní ZS povaovat za HN, vyadující si mimoøádná opatøení !!
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ZZS
AMB
NEM a kooperující lùková zaøízení
OVZ
Dodavatelé zdravotnických potøeb  léèiva, zdravotnický materiál a zdravotnická technika
Správní úøad  nouzový systém HOPKS ve vazbì na
resortní SMR  ZZKS  prostøednictvím MZ ÈR
Spolupracující subjekty v oblasti zdravotnické pomoci a zdravotní péèe
Krizová pøipravenost akceptuje vechna opatøení
pøedcházejících úrovní pøipravenosti a je dimenzována na potøebu zajistit funkènost systému PNP
i v podmínkách, které byly navozeny razantní udáURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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lostí, vedoucí ke zhroucení bìného stylu ivota a infrastruktury
na postieném území. Navodila tak krizovou situaci s pøímým
a bezprostøedním ohroením zdraví populace, a vynucuje si zcela jiná správní, hospodáøská a dalí opatøení, vèetnì omezení práv
a svobod obèana (viz pøíloha è. 3b  schéma posloupnosti pøipravenosti).
Jednu skupinu tvoøí AKUTNÍ události  typu pøírodní
katastrofy, prùmyslové katastrofy apod.,
■ Druhou skupinu tvoøí CHRONICKÉ události  typu epidemie,
civilizaèní katastrofy, kalamity, závané havárie apod.
V situaci nestandardního chodu spoleènosti je otázka nestandardní zdravotní péèe posunuta smìrem k potøebám zajistit
nezbytnou zdravotní péèi tak, aby nedolo k tìkému pokození zdraví obyvatelstva a souèasnì aby prioritní péèi dostávaly
síly odstraòující následky také události a obnovují standardní
chod spoleèenství; vèetnì správní èinnosti vech úøadù a institucí, øeící potøeby postiené populace.
Ve zdravotnictví se tak jedná o fungování systému poskytování zdravotní péèe (primárnì systému PNP) v reimu krizových
stavù, za podmínek krizového øízení a nutných hospodáøských
opatøení, ve k zajitìní základního úkolu resortu: poskytovat
nezbytnou zdravotní péèi za úèelem pøeití obyvatelstva v postiené oblasti; i mimo ni (viz pøíloha è. 4  krizové stavy).
Nezbytnou zdravotní péèi øeit v nejbliím okolí prostoru
HN a v prostorech mimo HN realizací opatøení nezbytných dodávek  systému hospodáøských opatøení pro øeení krizových
stavù  podle vnitøních pravidel HOPKS (zákon è. 241/2000Sb.,
o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy, a provádìcí
vyhláka) v rámci krizové pøipravenosti správního celku.
K tomu úèelu slouí proces krizového plánování a poadavek
na pøipravenost jednotlivých poskytovatelù vyjádøenou v Plánu
krizové pøipravenosti pøísluného ZZ (ZZS, NEM, Z OVZ,
ZZ lùkového typu, AMB ZZ atd).
■

d) Pøipravenost opatøení civilní ochrany
Je stanovena zákonem è. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, pro provozovatele zdravotnického zaøízení
s povinností vytvoøit podmínky pro výdej ochranných masek,
filtrù pro ochranu dýchacích cest a ochranu povrchu tìla
a dalí ochranná opatøení, prostøednictvím zaøízení civilní
ochrany.
Obsah pøípravy a provádìní úkolù civilní ochrany upravuje
pro zaøízení civilní ochrany vyhláka è. 380/2002 Sb., k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva.
Náhrady výdajù vynakládaných na ochranu obyvatelstva (osazenstva ZZS) stanovuje provádìcí pøedpis.
Pro poskytovatele PNP to znamená :
Uzpùsobit strukturu PNP na území spádové oblasti na dobu
nezbytnì nutnou pøi destrukci systému poskytování zdravotní péèe na postieném území mimoøádnou událostí nebo krizovou situací a v prostorech vynucené koncentrace osob  prostory doèasného soustøedìní, ubytování a stravování masivního poètu
osob apod.
K tomu resort vyuívá svou krizovou infrastrukturu. V podmínkách ZZS tzn. krizová organizace ZZS vznikající restrukturalizací ZZS a aktivací krizového tábu ZZS se svým sekretariátem = krizový útvar ZZS a MODUL KRIZOVÉ PODPORY
(ten doplòuje MODUL PRO HN a MODUL PODPORY TP
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základním vybavením moných pracovi potøebným materiálem a prostøedky zdravotní péèe).
Modulové uspoøádání podpory umoòuje pomìrnì rychlé vybudování náhradních míst pro poskytování zdravotní péèe (za
znièené nebo vzdálené èi jinak nedostupné ZZ) v místì potøeby;
a to za vyuití pevných objektù èi pokozených ZZ objektù, nebo náhradních objektù  stan, pøístøeek; k poskytování LPP a zabránìní prohlubování poruch zdraví smìrem k tìkému tìlesnému nebo psychickému pokození.
A to a do doby nábìhu systému zdravotní péèe prostøednictvím
nouzového systému (zákon è 241/2000 Sb., o HOPKS)  poskytování nezbytné ZP, zásobování léky, materiálem a prostøedky.
I za tìchto podmínek vak bude ZZS poskytovat PNP podle
zásad PNP a transportovat postiené do cílových zaøízení  náhradních krajských nebo resortních  v závislosti na charakteru
postiení, ale ve ztíených podmínkách krizové situace. V této situaci bude rozhodující vnitrokrajská a mezikrajská koordinace, vzájemná podpora jednotlivých poskytovatelù v liniovém pojetí podle druhu a rozsahu poskytované ZP, reorganizace zdravotnických slueb kraje a resortní podpora, buï pøímo øízenými organizacemi MZ ÈR nebo resortními kapacitami strategických zásob èi mezinárodní pomocí v rozsahu záchranné a humanitární operace v reimu zahranièní výpomoci.
Pro jednotlivé typy moných krizových situací (vdy v souladu s platnou Bezpeènostní strategií Èeské republiky) se bude
zdravotní péèe (rozsah, úroveò, kvalita a dostupnost) regulovat
MZ ÈR prostøednictvím ÚK, vlády, popø. Typovými plány resortu (standardy pro KS). Termín ukonèení krizového plánování a dosaení krizové pøipravenosti je do 31.12.2004.

KRIZOVÁ LOGISTIKA ZZS
K uloení MODULU PODPORY TP a MODULU KRIZOVÉ
PODPORY je vyuíváno skladové hospodáøství KM ZZS, kde je
materiál seskupen do souprav podle funkèního urèení, øazený do
sledù k vyvezení v poøadí dùleitosti; obhospodaøován podle zásad hospodaøení se svìøeným materiálem, oetøován v rozsahu
pøedepsaných prací, kontrol, revizí a zkuebního provozu; evidován a uloen podle evidenèních listù.
Uloení je øeeno transportními obaly tak, aby manipulace
s materiálem jednotlivých souprav byla pro obsluhu jednoduchá,
návodná a rychle realizovatelná.
Moduly souprav umoòují rùzné kombinace pro vytvoøení
pracovi v závislosti na potøebì, typu postiení a poètu postiených a to do doby nastartování nouzových reimù správního celku, resp. resortu.
Objemy krizové logistiky v rámci kraje je racionální rozloit tak, aby vykrývaly potøeby kraje a zajistily dostupnost
i pøes pøirozené pøekáky, kterými jsou zpravidla vodní toky,
kopcovité (horské) bariéry apod.
Základ krizové logistiky tvoøí materiál bývalé ZDRS CO (souèást Civilní ochrany), zpracovaný na zásadách Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, schválené usnesením vlády Èeské republiky è.417 ze dne 22.dubna
2002, zejména písm.e) Øeení materiálu civilní ochrany.
Vypoøádání s materiálem CO (ZDRS CO):
a) centrálnì pøidìlovaný materiál CO  odsunut prostøednictvím
Ø HZS do centrálních skladù MV ÈR k reimu urèení vhodnosti pro pouití u zaøízení CO nebo sloek IZS;
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b) materiál ZDRS CO zdravotnictví  materiál poøizovaný z prostøedkù ÚNZ  vyskladnìn ze skladù ZDRS CO k jednotlivým uivatelùm  ZZ podle pøedurèení  ZZS,NEM,HS
event. jiná ZZ  v rámci bezúplatného pøevodu ke spotøebì;
c) pokozený a jinak znehodnocený materiál zruen v reimu
správy majetku organizace.
Definitivnì tak byla materiálnì ukonèena existence ZDRS CO
(do roku 2002 v podobì ORP a mobilizaèní rezervy l ks OLP,
event. dalích jednotek typu DHP,ÈHE,ÈRT) a nastartován pøechod na pøipravenost jednotlivých poskytovatelù zdravotní péèe
za podmínek nové krizové legislativy (branné, havarijní, krizového øízení a dalí). Souèasnì byl ukonèen tímto úkonem institut
skladu ZDRS CO a skladníkù ZDRS CO; vedení podrozvahových úètù a vekerý ponechaný materiál byl pøeveden na bìný
inventarizaèní soupis jako materiál krizové logistiky (krizového
útvaru). Byl tímto také ukonèen mechanismus financování skladníkù z rozpoètu CO.
V dalím období budou sloky IZS ( základní i ostatní) postupnì vybaveny technikou a materiálem tak, aby byly schopny
prunì zvládat následky mimoøádných událostí, vèetnì moných
teroristických útokù s pouitím prostøedkù hromadného nièení.

Závìrem
Skonèila tak transformace resortního systému pøipravenosti od
pùvodního k obranì, ochranì a bezpeènosti k novodobému systému krizové pøipravenosti (podle ústavního zákona è. 110/1998,
zákonù 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb. a dalích provádìcích legislativních norem, a resortní koncepce èj. 47/99
opøené o resortní legislativu pøedevím zákon è. 20/1966 Sb.,
v platném znìní) a opírající se o souèasnou lékaøskou vìdu  urgentní medicínu a medicínu katastrof (viz pøílohu è.5  pøehled
platné legislativy).
Tab.3
Schéma krizového managementu PNP

ð

Vedoucí odboru
zdravotnictví
krajského úøadu + RM
Krajské orgány
krizového øízení =
BRK, KK

ð

Krajské øeditelství
HZS = OIS IZS
kraje

Ministerstvo
zdravotnictví a jeho
politika = vedení MZ
a K MZ ÈR

Metodické øízení resortu

Pozn.: Zaøízení civilní ochrany tvoøí souèást ZZS urèená k ochrany obyvatelstva (osazenstva ZZ) a tvoøí ji zamìstnanci nebo i jiné osoby na
základì dohody a vìcné prostøedky  § 2 zákona è. 239/2000 Sb.

Pøehled literatury:
Ústavní zákon è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky,
Krajská ZZS ( ÚSZS kraje):
Oblastní ZZS ( OS ZS, støedisko ÚO ÚSZS kraje):
Zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
v platném znìní,
Zákon è, 240/2000 Sb., o krizovém øízení, v platném znìní,
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Krajská ZZS (ÚSZS kraje):
Jmenované agendy
 kolegia, krizový
táb

Øeditel
ÚSZS

Pøímo øízení
agendy

Øeditelství ÚSZS

Úsek
krizového
managementu
■ Krizový
útvar =
sekretariát
krizového
tábu
■ Zaøízení
civilní
ochrany

Úsek
Zdravotnických
èinností
■ ZOS ÚSZS
■ Hlavní sestra
■ Statistika

Úseky:
Ekonomický
Personální
Provozní

Oblastní ZZS (OS ZS, støedisko ÚO ÚSZS kraje):

Jmenované agendy
 kolegia, krizový
táb

Vedoucí
oblasti
ZZS
Vedení oblasti

Úsek
krizového
managementu
■ Krizový
útvar =
sekretariát
krizového
tábu
■ Zaøízení
civilní
ochrany

Úsek
Zdravotnických
èinností
■ ZOS ÚSZS
■ Výjezdová
stanovitì

Pøímo øízení
agendy
v pravomoci
vedoucího

Útvar ekonomicko 
provoznì -technický

Zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøení pro krizové stavy, v platném znìní,
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem
do roku 2015, schválené usnesením vlády Èeské republiky
è.417 ze dne 22.dubna 2002,
Koncepce krizového øízení resortu, MZ ÈR èj. 47/99,
Vyhláka è. 380/2002 Sb., k pøípravì a provádìní úkolù
ochrany obyvatelstva,
Naøízení vlády è. 462/2000 Sb., ve znìní naøízení vlády
è. 36/2003 Sb.,
Zákon è.290/2002 Sb., o pøevodu nìkterých dalích vìcí,
práv a závazkù na kraje a obce .,
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torek,J.: Vzdìlávání v neodkladné péèi. Lékaøské listy
è.45/2003, pøíloha ZDN, 52, 2003,s.26-27,
torek,J.: Medicína katastrof v podmínkách Èeské republiky.
Lékaøské listy è.45/2003, pøíloha ZDN, 52, 2003, s. 28-29,
torek,J.: Medicína katastrof v Èeské republice. Zasedání
Vìdecké rady MZ ÈR dne 10.února 2003, bod è. 4 programu,
torek,J.: Medicína katastrof v Èeské republice a její etika.
Zasedání Etické komise MZ ÈR dne 11. bøezna 2003, bod
è.2 programu.
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Pøíloha è.1
Schéma: Krizový management resortu a medicína katastrof

Seznam vyobrazení:
Tab.1  Pøehled rozsahu opatøení
Tab.2  Pøehled kapacit pøipravenosti
Tab.3  Schéma krizového managementu u poskytovatele
PNP
Pøílohy:
Èíslo 1  Krizový management resortu a medicína katastrof
Èíslo 2  Krizový management krajského správního celku
Èíslo 3a)  Schéma rozvinování kapacit
Èíslo 3b)  Schéma posloupnosti pøipravenosti
Èíslo 4  Krizové stavy
Èíslo 5  Pøehled platné legislativy
Pøíloha è. 2: Krizový management resortu a medicína katastrof
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Pøíloha è.3a)  Schéma: Nárùstu posloupnosti pøipravenosti

-
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Pøíloha è.4
STAV
NEBEZPEÈÍ

Nejvýe na dobu 20 dnù,
pak nutný souhlas vlády

Zákon è. 240/2000 Sb.,
Krizový zákon

Hejtman kraje
Primátor hl.m.Prahy

V pøípadì ivelní pohromy, ekologické nebo
prùmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpeèí
ohroeny ivoty, zdraví, majetek, ivotní prostøedí
nebo vnitøní bezpeènost a poøádek, kdy
intenzita ohroení nedosahuje znaèného
rozsahua není moné odvrátit ohroení bìnou
èinností správních úøadù a sloek IZS

Pøíloha è.3b)

Celý kraj
Èást kraje

NOUZOVÝ
STAV

Nejdéle na dobu 30 dnù

Ústavní zákon è. 110/1998 Sb.,O bezpeènosti
Èeské republiky,Èl. 5 a 6

Vláda
Pøedseda vlády v nebezpeèí z prodlení

V pøípadì ivelních pohrom, ekologických nebo
prùmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpeèí
které ve znaèném rozsahu ohrouje ivoty, zdraví,
majetkové hodnoty anebo vnitøní poøádek
a bezpeènost

Celý stát
Omezené území státu

STAV OHROENÍ
STÁTU

Není omezeno

Ústavní zákon è. 110/1998 Sb.,Èl. 7

Parlament na návrh vlády

V pøípadì, e je bezprostøednì ohroena
svrchovanost státu nebo jeho územní celistvost
anebo jeho demokratické základy

Celý stát
Omezené území státu

VÁLEÈNÝ
STAV

Není omezeno

Ústavní zákon è.1/1993 Sb., Ústava Èeské
republiky, èl.43;Ústavní zákon è.110/1998 Sb., èl.2

Parlament

Je-li Èeská republika napadena nebo je-li tøeba
plnit mezinárodní smluvní závazky o spoleèné
obranì proti napadení

Celý stát

Pøíloha è.5
PLATNÁ LEGISLATIVA
PØEHLED
Krizová pøipravenost:
1) Ústavní zákon è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky, ve znìní zákona è.300/2000 Sb.,
2) Zákon è.240/2000 Sb.,o krizovém øízení (krizový zákon),
3) Naøízení vlády è.462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8
a § 28,odst.5 zákona è.240/2000 Sb., o krizovém øízení, ve
znìní naøízení è.35/2003 Sb.,
4) Zákon è.239/2000 Sb.,o Integrovaném záchranném systému,
5) Vyhláka MV è. 328/2001 Sb., o nìkterých podrobnostech zabezpeèení integrovaného záchranného systému
6) Zákon è.237/2000 Sb., kterým se mìní zákon è.133/1985Sb.
o poární ochranì, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
7) Zákon è.238/2000 Sb.,o Hasièském záchranném sboru Èeské
republiky,
8) Vyhláka MV è. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poární
bezpeènosti a výkonu státního poárního dozoru
9) Vyhláka MV è.247/2001 Sb., o organizaci a èinnosti jednotek
poární ochrany
10) Zákon è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní
pozdìjích pøedpisù,
11) Zákon è.241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pøi krizových situacích,
12) Vyhláka SSHR è.498/2000 Sb., o plánování a provádìní
hospodáøských opatøení pro krizové stavy,
10

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

K O N C E P C E

-

O R G A N I Z A C E

13) Zákon è.151/2000Sb., o telekomunikacích a zmìnì dalích
zákonù,
14) Zákon è. 12/2201 Sb., o státní pomoci pøi obnovì území postieného ivelní nebo jinou pohromou (zákon o státní pomoci pøi obnovì území),
15) Vyhláka MV è. 380/2002 Sb.,k pøípravì a provádìní úkolù
ochrany obyvatelstva.
Pøipravenost k obranì státu:
16) Zákon è. 218/1999 Sb.,o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úøadech (branný zákon),
17) Zákon è. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách Èeské republiky,
18) Zákon è. 220/1999 Sb.,o prùbìhu základní a náhradní sluby
a vojenských cvièeních a o nìkterých právních pomìrech vojákù v záloze,
19) Zákon è. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
20) Zákon è. 222/1999 Sb., o zajiování obrany Èeské republiky,
(dalích 18 provádìcích norem publikovaných postupnì ve
sbírce zákonù od konce roku 1999 ), vèetnì Dodatkového
protokolu k enevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochranì obìtí mezinárodních ozbrojených konfliktù (protokol I),
pøijatého v enevì dne 8.èervna 1977 a publikovaného sdìlením è.168/1991 Sb.
Pøipravenost havarijní, povodòová a jiná:
21) Zákon è.353/1999 Sb., o prevenci závaných havárií zpùsobených vybranými nebezpeènými chemickými látkami
a chemickými pøípravky a o zmìnì zákona è. 425/1990 Sb.,
o okresních úøadech (zákon o prevenci závaných havárií),
22) Vyhláka MV è. 25/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
ke zpracování havarijního plánu okresu a vnìjího havarijního plánu,
23) Vyhláka MV è.383/2000Sb.,kterou se stanoví zásady pro
stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a zpùsob vypracování vnìjího havarijního plánu pro havárie zpùsobené
vybranými nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky,
24) Vyhláka MP è.8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady
hodnocení rizik závané havárie, rozsah a zpùsob zpracování bezpeènostního programu prevence závané havárie
a bezpeènostní zprávy, zpracování vnitøního havarijního
plánu, zpracování podkladù pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnìjího havarijního plánu,
25) Naøízení vlády è.6/2000Sb.,kterým se stanoví zpùsob hodnocení bezpeènostního programu prevence závané havárie
a bezpeènostní zprávy, obsah roèního plánu kontrol,postup
pøi provádìní kontroly, obsah informace a obsah výsledné
zprávy o kontrole,
26) Vyhláka MP è.7/2000Sb., kterou se stanoví rozsah a zpùsob zpracování hláení o závané havárii a koneèné zprávy
o vzniku a následcích závané havárie,
27) Naøízení vlády è. 11/1999 Sb., o zónì havarijního plánování,
28) Zákon è.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
pøípravcích,
29) Zákon è.19/1997 Sb., o nìkterých opatøeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.
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Atomová energie, chemické, biologické a bakteriologické
zbranì:
30) Zákon è. 18/1997 Sb., o mírovém vyuívání jaderné energie
a ionizujícího záøení (atomový zákon),
31) Vyhláka SÚJB è.184/1997 Sb., o poadavcích na zajitìní
radiaèní ochrany,
32) Smlouva o neíøení jaderných zbraní,
33) Smlouva o veobecném zákazu jaderných zkouek,
34) Úmluva o zákazu chemických zbraní,
35) Úmluva o zákazu biologických zbraní,
36) Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadìní bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
37) Zákon è.19/1997 Sb., o zákazu chemických zbraní,
38) Zákon è. 249/2000 Sb., o úøadu pro kontrolu chemických
zbraní,
39) Zákon è. 281/2002 Sb., o nìkterých opatøeních souvisejících
se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových
zbraní a o zmìnì ivnostenského zákona,
40) Vyhláka è.474/2002 Sb.,kterou se provádí zákon
è. 218/2002 Sb.
Povodòové plánování :
41) Zákon è. 130/1974 Sb., o státní správì ve vodním hospodáøství,
42) Zákon è.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),
43) Naøízení vlády è.100/1999 Sb. o ochranì pøed povodnìmi.
Záchranné a humanitární operace:
44) Naøízení vlády è.463/2000Sb.,o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a pøijímání humanitární pomoci a náhrad výdajù vynakládaných
právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na
ochranu obyvatelstva,
45) Zákon è.126/1992 Sb., o ochranì znaku a názvu Èerveného
køíe a o ÈSÈK.
Správní agenda
46) Zákon è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstev a jiných ústøedních orgánù státní správy Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù (kompetenèní zákon),
47) Zákon è. 347/1997 Sb., o vytvoøení vyích územních samosprávných celkù,
48) Zákon è.147/2000 Sb., o okresních úøadech, který vstupuje v platnost dnem voleb do zastupitelstev krajù
/12.11.2000/,
49) Zákon è.128/2000 Sb., o obcích,
50) Vyhláka MV è. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních
obvodù povìøených obecních úøadù, ve znìní vyhláky
è.437/2000 Sb.,
51) Zákon è.131/2000 Sb., o hl.m.Praze,
52) Zákon è. 157/2000 Sb., o pøechodu nìkterých vìcí, práv a závazkù k majetku Èeské republiky na kraje,
53) Zákon è.290/2002 Sb., o pøevodu nìkterých dalích vìcí,
práv a závazkù Èeské republiky na kraje a obce, obèanská
sdruení a o souvisejících pøedpisech,
54) Zákon è. 320/2002 Sb., o zmìnì a zruení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù,
55) Zákon è.65/1965 Sb., zákoník práce, platném znìní.
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Související zdravotnická legislativa:
56) Zákon è.20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu ( v platném znìní),.
57) Zákon è.258/2000Sb., o ochranì veøejného zdraví,
58) Zákon è.160/1992 Sb., o zdravotní péèi v nestátních zdravotnických zaøízeních, ve znìní zákona è. 161/1993 Sb.
59) Vyhláka MZ è. 91/1984 Sb., o opatøení proti pøenosným nemocím.
60) Vyhláka MZ è. è.434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné
slubì, ve znìní vyhláky è. 51/1995 Sb., vyhláky
è. 175/1995 Sb., vyhláky è. 14/2001 Sb.,

-
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61) Vyhláka MZ è. 49/1993 Sb., o technických a vìcných poadavcích na vybavení zdravotnických zaøízení,
62) Vyhláka MZ è.77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících
a jiných pracovnících ve zdravotnictví.
Retrospektivní legislativní podklady:
63) Metodická opatøení MZ ÈR èástka 32  35/1974
Vìst. MZ ÈR,
MUDr. Josef torek

Katedra UM a MK IPVZ Praha
Ruská 85, 100 05 Praha 10

Hromadný výskyt poranìných po explozi
(Der Massenanfall an Verletzten nach Explosion)
M. Stein1, A. Hirshberg2, T. Gerich3

Dept. of Surgery, Rabin Medical Center  Beilinson Campus, Petah Tikva, Israel
Michael de Bakey Dept.of Surgery, Baylor College of Medicine and the Ben Taub General Hospital, Houston, TX, USA
3
Unfallchirurgische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover, BRD
1
2

Pøevzato z: Unfallchirurg 2003, Vol. 106, No. 10, pp. 802-810
Obraz státu Izrael v oèích svìtové veøejnosti je v souèasné
dobì znaènì ovlivnìn stále se opakujícími teroristickými útoky na civilisty. Konflikt lze rozdìlit na dvì fáze.
V období 1994-1998 dolo k prvním sebevraedným
atentátùm. Tehdy zahynulo 175 osob a 1500 bylo poranìno.
Ve druhé fázi po záøí 2000 bylo zaznamenáno 80 sebevraedných útokù. Do této doby bylo zabito asi 700 osob
a 5000 lidí bylo poranìno. (Tab.1) Øada obìtí zemøela následkem sebevraedného atentátu (312 osob do prosince
2002). Vìtina atentátníkù mìla obleèenu vestu s výbuninou, která zpùsobila smrt jejímu nositeli i vem okolostojícím osobám. Cílem útokù je civilní obyvatelstvo. Intenzitu
útokù lze vysledovat nejlépe v centru Jeruzaléma. V oblasti
o rozloze asi 1,5 km2 dolo bìhem 7 mìsícù k 8 atentátùm.
Pro zdravotní péèi to znamená, e relativnì malé nemocnice se musely bìhem 1 roku vypoøádat s 20 hromadnými pøíjmy poranìných; jen v bøeznu 2002 bylo zaznamenáno 17 teroristických útokù.
Traumatologická infrastruktura zahrnuje asi 25 nemocnic,
urèených pro akutní péèi. Pouze 15 procentùm z nich lze pøiøadit statut trauma centra úrovnì 1. Dalích 14 regionálních
nemocnic odpovídá úrovni 2. Nemají neurochirurgické oddìlení a jen zøídka torakochirurgii, kardiochirurgii a cévní chirurgii. Zvlátní vojenské nemocnice zde nejsou. Kvùli politické a strategické situaci v zemi zde lze oèekávat vojenský
konflikt pravdìpodobnìji ne jinde. Poèátkem 80. let se proto zaèalo se soustavným prokolováním zamìøeným na zvládání tìchto mimoøádných situací. Kadé dva roky je provádìno cvièení hromadného pøíjmu poranìných a postupy jsou
stále propracovanìjí. Typické cvièení probíhalo tak, e do
nemocnice byli pøivezeni poranìní v poètu a 20% lùkové
kapacity dané nemocnice a nemocnièní provoz po dobu 1  3 hodin pøeel na provoz nouzový ke zvládnutí tohoto hromadné12

ho pøíjmu. Pro prùmìrnou nemocnici to znamenalo oetøení
150  300 poranìných.
Kadý pacient dostal títek s výètem poranìní z místa netìstí. Zmìny jeho stavu po pozdìjím nebo odliném oetøení
byly na títku zaznamenány. Asi 10  15% pacientù byli tìce
poranìní (ISS nad 16), dalích 30% utrpìlo støednì tìké poranìní (ISS 9-16) a u zbylých 60  65% se jednalo o poranìní
lehká (ISS 1-8). Cvièení se dìlilo na nìkolik fází: prvotní organizace v prostorách pøíjmu, dále diferenciální vyhodnocení
a následné rozdìlení pacientù na operaèní sály, jednotku intenzivní péèe a na standardní oddìlení. K cvièení patøily i pøeklady pacientù na specializované kliniky, aby se provìøil logistický systém. Bìhem stále opakovaných cvièení bylo mono vypracovat dalí náhradní øeení a smìrnice, platné pro vechny
nemocnice.
Situace se vak zmìnila poèátkem 90.let, kdy se teroristické
útoky staly skuteèným ohroením a hromadný pøíjem ranìných
u nebyl cvièením, ale realitou. Tehdy se ukázalo, e pro tuto
formu vedení války je tøeba postupy zmìnit. Smìrnice, vypracované pro oetøení nìkolika set poranìných, u nejsou vhodné pro omezený poèet 10  100 poranìných, kde 2  10 pacientù je poranìno tìce. Struktura cvièení byla tedy pøíslunì
tedy upravena.
Nyní se rozliují tøi stupnì závanosti:
■ Omezený hromadný výskyt poranìných  Úroveò 1:
pøíjem 10  20 poranìných, z toho 2  4 tìce ranìní
Tento poèet dokáe zvládnout personál pøítomný v
nemocnici a standardní vybavení nemocnice je dostaèující.
■ Omezený hromadný výskyt poranìných  Úroveò 2:
pøíjem 20  50 poranìných, z toho 4  10 tìce poranìných
Ke zvládnutí situace je tøeba pøivolat dalí lékaøe a oetøující
personál (chirurgie, anesteziologie, intenzivní péèe).
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Hromadný pøíjem poranìných
Poèet postiených pøevyuje kapacitu urgentního pøíjmu
nemocnice a je tøeba oetøovat pacienty v dalích,
nouzových prostorech. V této situaci se mobilizuje vekerý
personál nemocnice.

Od roku 1990 nenastala situace, kdy by bylo nutno øeit
skuteèný hromadný pøíjem poranìných. Pro nemocnice, které
se stále èastìji setkávají s omezeným hromadným pøíjmem,
byla pøizpùsobena také cvièení. Kromì ohroení konvenèními
zbranìmi je v posledních letech reálné také ohroení chemickými a biologickými zbranìmi. Vìtina nemocnic v západních zemích není na tato ohroení vùbec pøipravena. (4)
Ohroení v Izraeli je mnohem pravdìpodobnìjí ne jinde,
proto jsou rozvíjeny scénáøe cvièení také pro zvládnutí útoku
tìchto nekonvenèních (tedy chemických a biologických)
zbraní.

Organizace záchranných prací
na místì katastrofy
Podle zkueností z atentátù v posledních 8 letech lze rozliit
pøi záchranné akci tyto fáze (2):
Fáze chaosu
Tato fáze trvá asi 15  25 minut a je poznamenána chybìním
vedoucí osobnosti na místì netìstí. Po pøíchodu vedoucího
lékaøe záchranné sluby tato fáze konèí. Vozidla záchranné
sluby bývají na místì exploze obvykle bìhem nìkolika minut. V této dobì u mnozí poranìní, kteøí jsou schopni chùze,
se sami dopraví do nejblií nemocnice. Podle naí zkuenosti právì pøi útoku s vyím poètem poranìných dorazí lehce
poranìní do nemocnice jako první.
Fáze reorganizace
Toto je patrnì nejdùleitìjí fáze probíhající mimo nemocnici. Zde se urèí, zda má pacient nadìji na pøeití a je pøevezen
do nemocnice. Tato fáze trvá prùmìrnì 15  60 min v závislosti na poètu poranìných. Prvním úkolem záchranné sluby
je identifikace pacientù s pøímým ohroením na ivotì. K tomu je tøeba mít znaèné lékaøské znalosti, organizaèní schopnosti a autoritu, aby byli pacienti s nejtìím poranìním pøevezeni do nemocnic jako první.
Fáze úklidu
Tato fáze probíhá po dobu asi 100  180 minut od exploze.
Zvlátì v odlehlých oblastech mají pøi hromadném výskytu
poranìných velký význam mobilní týmy vypravené z nemocnic. Ve mìstech to zpravidla není nutné. Na konci této fáze se
vedoucí záchranné sluby pøesvìdèí, e celé okolí bylo dùkladnì prohledáno a nikde nezùstali poranìní, kteøí mohli být
pøípadnì pøehlédnuti zvlátì pøi první fázi záchranné akce.
Fáze pozdní
Tato fáze není jetì zcela pøesnì definována a zahrnuje èasové období 24  48 hodin po netìstí. V definici je nutno rozíøit význam pojmu postiený. Nìkteøí pacienti utrpìli pouze lehké poranìní a byli oetøení u v prvých hodinách po explozi. Obvykle jde o pacienty s ISS kolem 1. Nìkteøí pacienti si stìují na zvonìní v uích jako dùsledek akustického trauURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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matu bez dalích známek vnìjího poranìní nebo se u nich
projeví posttraumatický stresový syndrom. Pøi pozdní fázi je
nutno øeit organizaèní problémy. Záchranná sluba musí být
opìt v pohotovosti a pøipravena zasahovat v bìném provozu.
Není ji tøeba, aby slouil rozíøený poèet personálu a musí se
doplnit zásoby léèiv a zdravotnického materiálu.
Lékaøský tým na místì exploze musí poèítat s moností výbuchu dalí bomby, nìkdy dochází k dalímu výbuchu po
10 a 30 minutách od první detonace. Záchranná sluba proto
musí úzce spolupracovat s policií, aby se její pracovníci nestali sami dalími obìmi.

Tøídìní poranìných
Odbornì provedené tøídìní (triage) má pøi organizaci zdravotní péèe pøi hromadném výskytu poranìných klíèový význam. Pøi explozích ve mìstì jde souèasnì o optimální rozdìlení pacientù do jednotlivých zdravotnických zaøízení.
Bombové útoky pøedstavují znaènou zátì i pro velmi dobøe
vybavené kliniky. Dá se øíci, e vybavení a stupeò odbornosti není v kadém èasovém okamiku stejný. I v nejpøíznivìjím pøípadì mùe pøíchod vìtího poètu tìce poranìných
chod velké kliniky ochromit. Proto je nutno provádìt distribuci pacientù do nemocnic promylenì a hledìt také na kvalitu poskytované péèe.
Jak ji bylo uvedeno, stav pacientù se mùe bìhem nìkolika hodin dramaticky zhorit, zvlátì v souvislosti s poranìním
plic. Je tøeba u pøi distribuci pacientù brát v úvahu, e stav
zdánlivì lehkých pøípadù se mùe bìhem nìkolika hodin
zmìnit a k selhání funkce plic. Odbornì provedené rozmístìní pacientù na kliniky s centrálním dohledem dispeèinku záchranné sluby znamená tu nejlepí péèi o pacienty a co nejmení odchýlení od bìné individuální péèe.

Lékaøská péèe na místì netìstí
po teroristickém útoku
Rychlé pøevezení do nemocnice zvyuje nadìji na pøeití
pacientù s primárním poranìním plic, pokud se jim vèas dostane úèinného oetøení. okové stavy jsou oetøeny po okamitém pøevezení do nejbliího trauma centra. Tento postup
se vyplatí ve srovnání s èasovì nároèným hledáním venózních
vstupù. Zhorení plicních funkcí mùe nastat bìhem nìkolika
minut a hodin. Pacienti s okamitým selháním plic mají
prakticky nulovou anci na pøeití. Ukázalo se, e z hlediska
pøeití bylo nejlepí pro tyto pacienty oetøení podle postupù
early advanced life support.
Na rozdíl od jiných autorù (6) popisujících hromadná netìstí ve mìstech nevìøíme, e definitivní oetøení na místì
znamená pro pacienty zvýení nadìje na pøeití. Osvìdèilo se
zde nìkolik jednoduchých pravidel. Obì s amputovanou
konèetinou se povauje za mrtvou, pokud nejsou pozorovány
ádné znatelné pohyby tìla. Obìti bez zøejmých dechových
pohybù a bez hmatného pulsu, s irokými zornicemi, jsou povaovány z praktického hlediska také za mrtvé. Je závanou
chybou v tìchto situacích zaèínat s kardiopulmonální resuscitací  jetì nikdy to nevedlo k záchranì pacienta a ztratil se
drahocenný èas pro oetøení dalích poranìných.
Zajitìní dýchacích cest stabilizací krèní páteøe je patrnì jediné a nejdùleitìjí oetøení, které øadì postiených skuteènì

13

K O N C E P C E

-

O R G A N I Z A C E

-

Ø Í Z E N Í

pomohlo. To platí hlavnì pro pacienty v bezvìdomí s nedostateèným zajitìním dýchacích cest. Lepí zásobení kyslíkem lze po cestì do nemocnice zajistit pomocí kyslíkové masky. Pacienti s traumatickým pneumotoraxem zpùsobeným detonací musí být oetøeni pøed pøíchodem do nemocnice.
Kontrola krevních ztrát je moná mimo nemocnici pouze
tehdy, kdy jde o krvácení z konèetin. Turniket proximálnì
k místu krvácení lze pøiloit jen v pøípadì, kdy pøímá komprese nepomáhá. Intravenózní objemová náhrada je jistì dùleitá, lze ji vak podávat a bìhem transportu do nemocnice.
Prioritním cílem u hemodynamicky nestabilního pacienta je
dopravit jej na operaèní sál. Nízké mnoství intravenóznì podaného náhradního roztoku nemùe zpravidla kompenzovat
masivní krevní ztráty pøi hemodynamické instabilitì. Na druhé stranì nemá intravenózní objemová náhrada u hemodynamicky stabilních pacientù vliv z hlediska pøeití.
Repozice je významnou souèástí krátké fáze pøednemocnièní péèe. Pøi tìchto scénáøích je obvykle na místì netìstí
øada obìtí, proto èasto není po ruce dostateèné mnoství retenèních pomùcek. Provizorní pøipevnìní poranìné konèetiny
ke zdravé a fixování jednoduchou náplastí k nosítkùm je obvykle pro pøepravu pacienta do nemocnice dostaèující. Krytí
ran sterilním obvazem je ádoucí. Ve srovnání s dalími ivot
ohroujícími poranìními je vak toto oetøení pouze okrajovou záleitostí.

povoleno. Snahou o interview a filmováním mohou znaènì
naruit postup záchranných prací, pro tyto situace ji zdomácnìl cynický pojem CNN syndrom.
Aktuální metody a opatøení pro chirurgické oetøení v tìchto situacích nejsou dosud zcela pøesnì definovány. To nemá
velký význam pøi událostech s úrovní závanosti 1, avak o to
dùleitìjí je to pøi událostech úrovnì 2 a 3. Ji pøi vynáení
pacientù ze sanitky je zkuený chirurg schopen provést prvotní tøídìní a rozdìlit pacienty na pøípady závané a ménì závané. To se lií od naich dosavadních postupù, kdy jsme tøídili pacienty na lehké, støednì tìké a velmi tìké pøípady.
Je obtíné a nìkdy nemoné se rozhodnout jetì ijícímu
pacientu neposkytnout pomoc, i kdy podle vech zkueností
nemá anci svá poranìní pøeít. Toto rozhodnutí musí padnout
po dùkladném zváení na urgentním pøíjmu, bývá to v pøípadech, kdy pacient umírá bìhem nìkolika minut po pøíchodu.
Pøi hromadném pøíjmu bylo nutno zavést nový pojem, který
vlastnì není sluèitelný s bìnými postupy individuální péèe,
tedy se snahou poskytnout maximální moné oetøení. Jde
o minimální pøijatelné oetøení (minimal adequate treatment). Platí vak pouze do té doby, dokud není zvládnut hromadný pøíjem. Takto se pøi hromadném pøíjmu péèe soustøedí
na pacienty, které lze zachránit. Striktní rozdìlení zdrojù v nemocnici je rozhodujícím principem oetøení do doby, ne je
pøesnì znám poèet poranìných.

Prvotní oetøení v nemocnici

V dalí fázi chirurgického oetøení rozliujeme dva úseky:
Poèáteèní fáze  zde je pøíznaèný neustálý pøísun dalích poranìných. V této chvíli panuje znaèný chaos a není znám pøesný poèet poranìných. Pracuje se podle zásady minimálnì
pøijatelného oetøení, aby bylo mono poskytnout péèi co
nejvìtímu poètu pacientù.
Definitivní fáze  nyní u nepøicházejí na urgentní pøíjem dalí pacienti. Péèe o pacienty je pod kontrolou a kadému pacientovi lze poskytnout optimální oetøení. Péèi o poranìné pøi
omezeném hromadném pøíjmu provádìjí veobecní chirurgové i lékaøi dalích chirurgických specializací; hlavní úlohu
zde hraje oetøující zdravotnický personál. Ostatnì není zcela
jasné, jaký je vlastnì potøebný poèet personálu pro optimální
oetøení. Pro tyto úèely u byly sestaveny mnohé poèítaèové
modely, vypracované podle skuteèných pøípadù. (7)
Oetøení jediného pøípadu se od hromadného pøíjmu lií
tehdy, pokud je nutno pøistoupit k odliným postupùm.
Pøestoe mají poèítaèové modely svá omezení, je simulace
zøejmì dùleitý nástroj, který mùe pomoci pøi plánování øeení tìchto mimoøádných situací. Je jistì dùleité snait se pøípravy na moné dalí teroristické útoky stále vylepovat.

Roztøídit a oetøit velký poèet poranìných po bombovém
útoku, kteøí se objeví témìø souèasnì na urgentním pøíjmu nemocnice, to je nelehký úkol i pro zkuené chirurgy.
Skuteènost se znaènì lií od cvièení, kdy byl kadý pøedem
v pohotovosti. Typický teroristický útok se stane právì tehdy,
kdy s ním nikdo nepoèítá. Lékaøský øeditel nemocnice a nejdùleitìjí personál nemusí být rychle k dispozici, proto si
tým, který je ve slubì, musí umìt rychle poradit podle okamitých moností. Teroristický útok ve mìstì se mùe odehrát v ulicích blízko nemocnice, nìkdy je dokonce na urgentním pøíjmu výbuch slyet. Pak je jen málo èasu na rychlé pøípravy na hromadný pøíjem. Nejdùleitìjí úlohou pro personál pak je:
■ zajitìní pøíjmu pacientù pøítomným personálem
■ vyrozumìní vedení nemocnice o katastrofì
■ vyrozumìní dalího potøebného personálu v nemocnici,
aby se pøipravil
(operaèní sály, intenzivní péèe, krevní banka, rentgeny
a laboratoøe)
Nejdùleitìjím úkolem je vyklizení prostor urgentního pøíjmu, vè. odeslání bìných pacientù jinam; ménì pøíhodné bývá vytvoøení jiných provizorních prostor pro hromadný pøíjem poranìných. Vykolený personál dokáe pøípravy dokonèit bìhem 10  15 minut. V prostorách pøíjmu se umístí
25  60 nosítek podle oèekávaného rozsahu hromadného pøíjmu. Po oznámení o útoku musí nemocnice pøeruit bìný provoz a pøejít na provoz nouzový. Jakmile jsou pøerueny bìné
èinnosti v nemocnici, objeví se dalí (nadbyteèný) personál
èasto v prostorách hromadného pøíjmu a naruuje tím prùbìh
tøídìní poranìných. Dalí naruení pøedstavuje prùnik zástupcù sdìlovacích prostøedkù do tìchto prostor, pokud je jim to
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Tøídìní a poèáteèní péèe v nemocnici
Pacienti s poranìním, které nevyaduje okamité chirurgické oetøení, by po tøídìní mìli být pøevezeni k dalímu vyetøení. K tomu není tøeba chirurga. Èasto se stane pøi dvojím poranìní, e nìkteré není hned diagnostikováno. Bývají to napø.
poranìní uní oblasti s rupturou bubínku a penetrující poranìní oèí. Je nutno vechny pacienty pøed proputìním dùkladnì
vyetøit i z tohoto hlediska. Zmínìné pøísné oddìlení pacientù
umoòuje udret prostory pøíjmu volné a tak zvládat prùbìný pøíchod dalích poranìných. Nativní rtg snímky, které bezprostøednì neovlivòují dalí postup, se v tomto momentì je-
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tì neprovádìjí. Upøesnìní diagnostiky lze provádìt pozdìji,
zatím tyto procedury pouze zdrují a zamìstnávají personál.
Tøídící skupina s nejzávanìjími poranìními je samozøejmì vyetøována zkueným personálem, který bìnì oetøuje
úrazové pacienty. Nestabilní pacienti jsou pøevezeni na resuscitaèní jednotku nebo jednotku pro léèbu oku. Léèení probíhá podle zásad moderní resuscitace (ATLS  Advanced
Trauma Life Support). Hemodynamicky nestabilní pacienti
mají na resuscitaèní jednotce pobývat co nejkratí dobu, to se
nelií od postupù pøi individuální péèi. Tito pacienti jsou
pøednostnì pøevezeni na operaèní sál. Kromì opravdu výjimeèných pøípadù není na urgentním pøíjmu dùvod provádìt
torakotomii.
Minimální pøijatelné oetøení pøi podezøení na závané poranìní hrudníku spoèívá v empirickém zavedení hrudní drenáe bez rtg snímku hrudníku. CT vyetøení se provádí pouze
po peèlivém zváení, avak rozhodnì ménì èasto ne u monotraumatu. Stabilní pacienti s poranìním bøicha se oetøí intravenózním podáním roztokù, antibiotik a dále aludeèní
sondou a analgesií. Cílená abdominální sonografie pro vylouèení traumatu (FAST  focused abdominal sonography for
trauma) má pøednost pøed èasovì nároènou diagnostickou peritoneální laváí.
CT vyetøení by mìlo být provedeno pøi podezøení na intrakraniální poranìní nebo pøi zhorující se hodnotì GCS
(Glasgow-Coma-Scale). V poèáteèní fázi není indikace pro
angiografii nebo NMR vyetøení. Na nì je èas po zvládnutí
hromadného pøíjmu. Jakmile je pacient na operaèním sále, není zde dùvod pro konzervativní péèi pøi zøejmém abdominálním poranìní, to pøichází v úvahu zvlátì u poranìní parenchymatózních orgánù. Znamenalo by to vak obsazení lùka
na ARO.
V poèáteèní fázi mají nejvìtí význam operaèní sály, radiodiagnostika, krevní banka a laboratoøe, musí proto být ochránìny pøed zbyteènými úkoly. Lze provádìt jen ta laboratorní
vyetøení, která mají bezprostøední vliv na pøeití pacientù
v kritickém stavu. Nejvytíenìjí je vak oddìlení intenzivní
péèe (ARO).
Na operaèním sále lze rozliit dvì fáze. Ve fázi 1 se provádìjí ivot zachraòující chirurgické zákroky pøi krvácení do ivotnì dùleitých orgánù. Ve fázi 2 jsou oetøeny nekrvácející
poranìní tìchto orgánù, nejèastìji jde o poranìní dutinová.
Krev a krevní produkty bývají pøi neèekaném hromadném pøíjmu dostupné jen v omezené míøe. Atentáty se proto podstatnì lií od váleèných podmínek, kdy se tento typ poranìní pøedem oèekává. Smìrnice pro spotøebu krve se za této situace
zjednoduují. V této fázi se také neoetøují pacienti s intrakraniálním krvácením, je to v pøípadech, kdy vlivem prodlení nehrozí zøejmé rozsáhlejí pokození.
Dále následuje chirurgické oetøení konèetinových poranìní vèetnì cévních poranìní a stabilizace fraktur. Èasovì nároènou cévní a nervní rekonstrukci vak v této fázi provádìt
nelze. Nakonec následuje skupina pacientù s povrchovými
poranìními mìkkých tkání, které musí být vyèitìny. Pokud
se toto opatøení èasovì pøíli opozdí, je tøeba zváit monost
pøevozu pacientù do dalích nemocnic, zvlátì jde-li o speciální zákroky v oboru plastické chirurgie. Tento úsek se oznaèuje jako sekundární distribuce, zvlátì pokud znamená pøevoz pacienta z trauma centra úrovnì 1 do centra úrovnì 2.
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V praxi se to vak jetì nestalo, naopak lo o pøeklady z regionálních nemocnic do trauma centra úrovnì 1. Koncepce tøídící (evakuaèní) nemocnice navrhovaná pùvodnì v 80.letech
(8)  tedy nejblií nemocnice, kam by byly vechny obìti
nejprve pøiváeny a ze které by vichni pùvodní pacienti ve
stabilním stavu byli pøevezeni jinam, je obtínì proveditelná.
Zlepením kvality práce záchranné sluby a díky vysoké dostupnosti sanitek v kadém velkém mìstì je zøejmì nejrozumnìjí provést distribuci pøímo (9). Zvolením postupu se
soustøedìním pozornosti na nejzávanìjí pøípady, zatímco
dalí pacienti jsou oetøeni odloenì, se podaøilo znaènì zlepit organizaci tìchto záchranných prací.

Speciální typy poranìní u sebevraedných
atentátù
S pøíchodem sebevraedných atentátù v posledních letech
se objevily specifické typy poranìní. Souèasný pøísun vìtího
poètu pacientù s tìkým barotraumatem plic vedlo ke znaènému pøetíení intenzivních oddìlení (ARO). Døíve se tento typ
poranìní objevoval jen vzácnì, nyní pøichází díky rychlé dobì dojezdu tito pacienti do nemocnice velmi brzy po explozi.
Je typické pro tyto atentáty, e do nemocnice dorazí souèasnì
øada pacientù s rychle se horícím stavem, kdy je nutno okamitì zapoèít s umìlou ventilací plic. Nutnost diferencovaných zpùsobù plicní ventilace vèetnì tlakovì øízeného dýchání, tryskové ventilace, NO ventilace a dokonce ECMO mùe
i vybavenou nemocnici ochromit na dlouhé týdny.
Dalí bizarní typ poranìní je zpùsoben høeby a rouby, které jsou pøipevnìny k bombì. Je obtíné rozhodnout, jaký zvolit postup u pacienta s èetnými laceracemi zpùsobenými tìmito projektily. Mnozí pacienti pøicházejí ve stabilizovaném stavu, nìkteøí jsou schopni chùze, take skuteèný rozsah poranìní není zøejmý.
Není zcela jasné, kdy provést nativní rtg vyetøení a kdy CT
vyetøení, napø. celotìlovou tomografii. Kadý chirurg ví, jak
diagnostikovat poranìní jedním projektilem, je vak nejasné,
jak zacházet se stabilním pacientem, který má po celém tìle
na 50 malých otvorù po vstupu èi výstupu projektilu. Je tøeba
v tomto pøípadì provést celotìlové CT vyetøení u asi 20 spíe lehce poranìných pacientù, abychom medicínsky i právnì
získali jistotu?
U øady pùvodnì stabilních a èilých pacientù se pøi dalí diagnostice odhalí napø. høeby v intrakraniální oblasti. Dokonce
jsme se setkali i s intrakardiálními projektily, které nezpùsobily ani tamponádu, ani hemodynamickou instabilitu. Nae
hlavní pozornost je tedy zamìøena na høebové projektily, které poranily trup. Lze je sledovat pomocí bìné zobrazující diagnostiky, zvlátì pokud je pacient stabilní, mohou vak také
snadno pokodit ivotnì dùleité orgány, jako je srdce nebo
aludek.
Jedno z nejhorích poranìní bylo zpùsobeno pøímo tìlesnými pozùstatky teroristy, které se chovaly jako projektily, co
bylo provázeno øadou psychologických i infektologických
problémù. V roce 2001 byla jedna z obìtí atentátu léèena pro
penetrující krèní poranìní. Pøi oetøení byl nalezen kousek
kosti, u nìho se prokázalo DNA typizací, e jde o pozùstatek
atentátníka, který byl souèasnì nosièem viru hepatitidy B.
Proto se pak pøikroèilo k oèkování vech obìtí s penetrujícím
poranìním.
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Jak bychom ale pøistupovali k pøípadu sebevraedného
atentátníka s HIV pozitivitou, jak bychom oetøovali 50 a
80 poranìných po takovém atentátu? Znamená to znaèné
emocionální zatíení, pokud napø. zùstane podobný úlomek kosti v plících, avak není tu jiná medicínská indikace k torakomii ne pouhé odstranìní tohoto cizího pøedmìtu v tìle.

Závìr:
Izraelské ministerstvo zdravotnictví a armáda poøádají
v nemocnicích pravidelná cvièení postupù pøi hromadném
pøíjmu poranìných. Kadé dva roky tak musí vechny nemocnice procvièit pøíjem pacientù poranìných konvenèními
i nekonvenèními zbranìmi. Schopnosti nemocnic reagovat na
tyto mimoøádné situace se tak postupnì zlepily, mimo jiné také neustálou nutností oetøovat poranìné pøi sebevraedných
atentátech.
Rozliují se tøi stupnì tìchto ohroení: omezený hromadný pøíjem úrovnì 1, omezený hromadný pøíjem úrovnì 2
a hromadný pøíjem poranìných (velké hromadné netìstí).
V posledních letech se v souvislosti s atentáty objevily rozlièné typy poranìní. Nejvìtím problémem je barotrauma plic,
které vede k pøetíení intenzivních oddìlení, také vak víceèetná poranìní malými projektily. Zvlátì komplikovaným
pøípadem je støelné poranìní tìlesnými pozùstatky sebevraedného atentátníka, které kromì mechanického poranìní
mohou pùsobit také infekèní a psychologický problémy.
V posledních 8 letech se díky propracování postupù na místì
netìstí i v nemocnici dosáhlo znaèného zlepení.
Klíèová slova: triage  teror  netìstí  barotrauma  penetrující poranìní
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Tab. 1 Obìti teroristických útokù v Izraeli od záøí 2000 (1)
poranìno
zabito

Civilní obìti Bezpeènostní sloky
3480
1423
481
213

Celkem
4903
694
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Neodkladná resuscitace (NR)  metodický pokyn oborné
spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004)
Zpracoval: Jiøí Knor
1
2

Zdravotnická záchranná sluba hl.m. Prahy - ÚSZS
Katedra UM a MK IPVZ Praha

Tento materiál vznikl na základì potøeby zdravotnických
pracovníkù poskytujících odbornou pøednemocnièní neodkladnou péèi (dále PNP) v Èeské republice (ÈR), lékaøù
a zdravotníkù zdravotnických záchranných slueb (dále jen
ZZS), urgentních pøíjmù a event. dalích lékaøù a zdravotníkù
primární péèe. Materiál vychází z doporuèených postupù
a standardù ILCOR Guidelines 2000 a zohledòuje specifické
èeské zkuenosti. Pøedpokládá se pøidávání dalích kapitol dle
aktuálních potøeb.

Cíl
1. sjednotit èeskou terminologii
2. stanovit jednoznaèné definice v èetinì
3. aplikovat obecnì doporuèované postupy na specifické èeské podmínky
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Metodický pokyn NR
Èást I.: Vymezení pojmù, definice, poskytovatelé
(Odborná spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof
ÈLS JEP, bøezen 2004)
Neodkladná resuscitace (NR )
je souborem na sebe navazujících léèebných postupù slouících k neprodlenému obnovení obìhu okyslièené krve u osoby
postiené náhlou zástavou krevního obìhu (NZO) s cílem uchránit pøed nezvratným pokozením zejména mozek a myokard.
Dalí pouitelné zkratky pro NR:
KPCR  kardio-pulmo-cerebrální resuscitace, anglický ekvivalent CPCR  cardio-pulmonary-cerebral resuscitation
KPR  kardio-pulmonální resuscitace, anglický ekvivalent
CPR  cardio-pulmonary resuscitation
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Základní ivotní (vitální) funkce jsou vìdomí, dýchání a krevní obìh. Selhání jedné základní ivotní funkce vede døíve nebo
pozdìji ke zhroucení ivotních funkcí ostatních, pøièem nejmarkantnìjí je tato skuteènost u NZO, kdy k bezvìdomí dojde do
10 15 sekund.
Základní NR  v angliètinì ekvivalent BLS
 Basic Life Support
Poskytovatelé: vichni obèané mají být schopni poskytovat základní NR bez speciálního vybavení a pomùcek podle zásady:
ve, co je potøeba, jsou dvì ruce. Poskytují ji i vycvièení lékaøi a zdravotniètí pracovníci, nejsou-li vybaveni ádnými pomùckami. Absence pomùcek urèených k poskytování základní NR
(napøíklad resuscitaèní rouka) neopravòuje k nezahájení NR.
Základní NR (BLS) zahrnuje tyto úkony a je poskytována
v tomto poøadí:
A  airway  zhodnocení vìdomí a obnovení a zajitìní prùchodnosti dýchacích cest (dále DC)
B  breathing  zhodnocení a zajitìní základní ivotní funkce
dýchání
C  circulation  zhodnocení a zajitìní základní ivotní funkce
krevního obìhu
Pokytování základní NR vyaduje výcvik laikù, potenciálních
záchranáøù, který musí být celospoleèenský. Tento výcvik musí
zahrnovat prokolení v diagnóze bezdeí, zajitìní prùchodnosti
DC vèetnì nácviku trojitého hmatu, zajitìní umìlého dýchaní
z plic do plic, diagnózu NZO a nácvik nepøímé srdeèní masáe.
Díky automatickým externím defibrilátorùm (AED) je v pøípadì
jejich dostupnosti do základní NR zaøazen i výkon defibrilace:
D  defibrillation  provední defibrilace prokoleným laikem
Velkou roli hraje operátor pøijímající tísòové volání. Jeho úkolem
je:
1. správnì vyhodnotit tísòové volání a identifikovat situaci svìdèící pro NZO
2. co nejdøíve aktivovat vhodnou výjezdovou skupinu (skupiny)
3. vést laického záchranáøe  telefonicky asistovaná NR
(TANR)
Zdùvodnìní: Vdy platí, e kompletní postup A-B-C je pro pacienta nejlepí. Avak u nevycvièených laikù vede snaha o nauèení
adekvátního umìlého dýchání po telefonu v kritické situaci ke zbyteèné prodlevì v nepøímé srdeèní masái. Do pøíjezdu ZZS je tedy
lepí provádìt alespoò nepøímou srdeèní masá (C-C) ne nic.
Automatické externí defibrilátory (AED) a jejich zavedení pro
základní NR nezprouje laiky nutnosti vzdìlávání v postupech
A-B-C. Výuka postupù A-B-C musí být prioritou, nicménì vyuití AED je pøínosem.

Rozíøená NR  v angliètinì ekvivalent ACLS
 Advanced Cardiac Life Support

Poskytovatelé v PNP: vycvièený a sehraný tým zdravotníkù
ZZS na místì selhání základních ivotních funkcí. Vedoucím týmu je lékaø  odborník oboru urgentní medicína (UM), èi lékaø
prokolený v postupech NR. Úkolem týmu na místì je navázat
na základní NR poskytovanou svìdky kolapsu pacienta, poskytnout rozíøenou NR s cílem obnovy spontánní cirkulace (Restore
of Spontaneous Circulation- ROSC), stabilizovat základní ivotní funkce a transportovat pacienta do nejbliího zdravotnického
zaøízení schopného poskytnout adekvátní následnou intenzivní
péèi (viz G, H, I). K poskytování rozíøené NR v PNP nejsou
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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komplexnì vybaveni ani vycvièeni praktiètí lékaøi, ambulantní specialisté èi dalí lékaøi prvního kontaktu v terénu.
Tito lékaøi vak musí být schopni kromì postupù základní
NR zajistit intravenózní vstup s podáváním lékù a provádìt
umìlé dýchání pomocí ruèního køísícího pøístroje (RKP),
pøípadnì provést defibrilaci pomocí AED èi jiného defibrilátoru.
Rozíøená NR zahrnuje:
D  defibrillation  elektrická defibrilace
E  ECG  monitorace elektrické aktivity myokardu
F  fluids and drugs  podání lékù a infuzních roztokù
Vyuití speciálních pomùcek, pøístrojù, farmak je charakterizováno tìmito výkony:
1. zajitìní prùchodnosti dýchacích cest (DC) pomocí endotracheální intubace (ETI) s následnou umìlou plicní ventilací
s pøívodem kyslíku (O2) vèetnì pøístrojové ventilace pacienta
2. elektroimpulzoterapie, tj. defibrilace (DF) v pøípadì komorové fibrilace(KF) èi komorové tachykardie (KT) bez hmatného
pulzu
3. monitorace elektrické èinnosti srdce (EKG)
4. podání lékù a infúzních roztokù
Tyto výkony musí být provedeny v prvních minutách od zahájení
rozíøené NR! Lékaø ZZS musí být vycvièen i v dalích úkonech,
které mùe být nucen provádìt v souvislosti s NR: alternativní
pøístup do DC, alternativní pøístup do cévního øeèitì (resp.centrálního kompartmentu), zevní stimulace elektrické èinnosti srdce,
hrudní drená, aj.
Adekvátní následná intezivní péèe po úspìné NR zahrnuje:
G  gauging  rozvaha, stanovení pøíèiny náhlé zástavy obìhu
(NZO)
H  human mentation  zachování mozkových funkcí
I  intensive care  etrný transport vèetnì zajitìní dlouhodobé
intenzivní péèe

Dalí definice
Defibrilaèní èas: èas od pøedpokládaného kolapsu do první defibrilace.
ROSC (Restore of Spontaneous Circulation): obnovení spontánní akce srdeèní na dobu delí ne 1 minuta
Primárnì úspìná NR: pacient dopraven a pøedán ve zdravotnickém zaøízení
Úspìná NR: pacient dosáhne kdykoliv po NR Glasgow
Outcome Score (GOS) 4-5 (tj. sobìstaènost, pøeití s lehkými následky nebo bez neurologických následkù)

Metodický pokyn NR
Èást II.: Zásady zahájení a ukonèení NR
(Odborná spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof
ÈLS JEP, bøezen 2004)
NR zahájíme vdy:
1. U akutního stavu, je-li zástava krevního obìhu zastiena vèas,
a nejedná-li se o terminální stav nevyléèitelnì nemocného.
2. Jestlie nejsou pøítomny jisté známky smrti, není jistota o dobì trvání zástavy obìhu nebo chybí informace o základním
onemocnìní.
NR nezahájíme, jestlie:
1. Prokazatelnì uplynul od zástavy krevního obìhu èasový interval delí ne 15 minut u dospìlých a delí ne 20 minut u dìtí
za podmínek normotermie (pøi hypotermii se interval prodluuje a na 40 minut).
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2. Nevyléèitelnì nemocný je v terminálním stavu.
3. Jsou pøítomny jisté známky smrti.
V pøípadì nejistoty zahájíme NR vdy!
NR lze ukonèit v tìchto pøípadech:
1. Dolo k úspìnému obnovení základních ivotních funkcí.
2. NR trvající nejménì 30 minut pøi rytmu jiném ne KF nevedla k obnovì základních ivotních funkcí. V pøípadì KF se doporuèená doba NR prodluuje na 60 minut.
3. Bìhem NR nedolo nejménì 20 minut k známkám okyslièení
organizmu (tìmito známkami jsou napøíklad zúení zornic,
obnovení laryngeálních reflexù, mìøitelná SaO2).

L É K A Ø S K É

4. Pøi naprostém vyèerpání zachráncù v prùbìhu základní NR.
Ukonèit rozíøenou NR mùe pouze lékaø. Objektivními a doloitelnými vodítky pro zhodnocení stavu pøi NR jsou EKG a monitorování tenze CO2.
Komentáø: Limitem pro úspìnost NR je obnova hemodynamicky významné akce srdeèní, nebo tuto funkci neumíme dlouhodobì nahrazovat. I pøi kvalitnì provádìné NR je organizmus a
zejména mozek oxygenován pouze bazálnì. V drtivé vìtinì pøípadù je pacient po resuscitaci v bezvìdomí, v respiraèní insuficienci a s nestabilním krevním obìhem, vyaduje umìlou plicní
ventilaci a podporu obìhu inotropiky. Èasová vodítka jsou pouze orientaèní! Vdy doporuèujeme zaznamenat køivku EKG pøi
zahájení NR a pøi ukonèení neúspìné NR.

Rozíøená neodkladná resuscitace
Interponová abdominální komprese (IAC) pøi zevní masái srdeèní
Milana Pokorná

Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy  ÚSZS
Spolupráce: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Abstrakt
Úvod: Nejèastìji pouívaným zpùsobem zajitìní obìhu v období zástavy je provádìní standardních hrudních kompresí (Standard Chest
Compressions). V platných doporuèeních jsou uvedeny také alternativní zpùsoby zjitìní obìhu, které byly vyvinuty s cílem zvýit minutový objem
a zlepit perfuzi nejvýznamnìjích orgánù. Jednou z tìchto doporuèených alternativních metod je IAC (Interposed Abdominal Compressions) [1]. Jen
velmi málo prací popisuje, jak IAC prakticky provádìt a klinické zkuenosti s touto technikou. [2, 3]
Cíl: Získat dostateèné mnoství informací o interponované abdominální kompresi (Interposed Abdominal Compressions IAC) a nacvièit ji tak, abychom ji mohli vyuít v praxi.
Metoda: Po prostudování dostupné literatury jsme zhotovili jednoduchý cvièný model a tuto techniku nacvièili.
Výsledky: Na zhotoveném modelu jsme se nauèili, jak tuto techniku prakticky provádìt a zjistili úskalí jejího pouití. Pøi praktickém nácviku byla nejvìtím problémem této techniky synchronizace zachráncù provádìjících komprese hrudníku a epigastria pøi frekvenci více ne 80 kompresí za minutu.
Diskuse:  Pouití IAC mùe být u øady zdravotnických záchranných slueb limitováno poètem dostupných zachráncù. (Optimální se jeví sehraný
ètyøèlenný tým.)
 IAC pravdìpodobnì zlepuje ilní návrat, ale je velmi obtíné docílit frekvence 100 hrudních kompresí za minutu, take absolutní poèet hrudních
kompresí klesá.
 Existuje øada nejasností o tom, jakým zpùsobem pacienty správnì ventilovat.
Závìr: Interponovaná abdominální komprese IAC (Interposed Abdominal Compressions) je alternativní resuscitaèní technika, která byla vyvinuta s cílem zvýit minutový objem a zlepit perfuzi nejvýznamnìjích orgánù. Na zhotoveném modelu jsme se nauèili, jak tuto techniku prakticky provádìt
a zjistili úskalí jejího pouití. Tato pøíprava nám umoní pouít tuto techniku v klinické praxi.
Klíèová slova: rozíøená neodkladná resuscitace  interponovaná abdominální komprese  srdeèní masá  nácvik

Abstract
Introduction: Providing standard chest compressions is a common managenment of circulation during cardiac arrest. There are also alterantive methods of circulation management, designed in order to increase minute volume and to ensure better organ perfusion, presented in current guidelines.
IAC (Interposed Abdominal Compressions) is one of these alternative methods (1). There are few literary recommendations concerning practice and
training of this alternative method. (2,3)
Objective: Review of information about Interposed Abdominal Compressions (IAC) and training of this method.
Method: After studying literary referrences we have made a simple model and we trained this technique using our model.
Results: We have practised this technique and we learned the drawbacks. The main problem was the synchronisation of rescuers providing chest and
abdominal compressions using recommended rate 80 per minute and more.
Discussion: Limitation can be the numer of rescuers in the team of some Emergency Medical Services. Optimal numer of trained rescuers are four.
IAC improves capillary filling but it is very difficult to gain the frequency of 100 chest compressions per minute and so the absolute number of chest
compressions is decreased.
There are no clear recommendations about the way of correct ventilation using IAC.
Conclusion: Iterposed Abdominal Compressions (IAC) is an alteranative rescscitation technique, designed in order to increase minute volume and
improve organ perfusion. We have trained this technique using our own model and we have found some of the limitations of IAC. The next step is use
of this technigue in clinical practice.
Key words: Advanced Cardiac Life Support  ACLS  Interposed Abdominal Compressions  IAC chest compressions  training
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Úvod
Rozíøená neodkladná resuscitace (Advanced Cardiac Life
Support  ACLS) je soubor na sebe navazujících postupù (A-airway, B-breathing, C-circulation, D-defibrillation, E-EKG monitorace, F-fluids and Pharmacoterapy) slouících k neprodlenému obnovení obìhu okyslièené krve. Sdìlení se vìnuje zajitìní obìhu
(C-cirucation) v období zástavy.
Nejèastìji pouívaným zpùsobem zajitìní obìhu v období zástavy je rytmické stlaèování sterna nataenými horními konèetinami zachránce (Standard Chest Compression).
V platných doporuèeních jsou uvedeny také alternativní zpùsoby zjitìní obìhu, které byly vyvinuty s cílem zvýit minutový objem a zlepit perfuzi nejvýznamnìjích orgánù. Jednou z tìchto alternativních metod je IAC (Interposed Abdominal Compressions).
Bylo pomìrnì obtíné najít dostupné informace o tom, jak v praxi
tento zpùsob zajitìní obìhu provádìt. Nìkteré dùleité informace
(napøíklad: jak pacienta správnì ventilovat) se mi najít nepodaøilo.

Cíl
Získat dostateèné mnoství informací o interponované abdominální kompresi (Interposed Abdominal Compressions IAC)
a nacvièit ji tak, abychom ji mohli vyuít v praxi.

Metoda
Interponovaná abdominální komprese (Interposed Abdominal
Compressions IAC) je støídavé stlaèování sterna a pøední stìny
bøiní v prùbìhu rozíøené neodkladné resuscitace.
Po prostudování dostupné literatury jsme zhotovili jednoduchý
cvièný model a tuto techniku nacvièili.
1) Jak IAC provádìt:
 IAC lze zahájit a v okamiku, kdy je pacient zaintubován, endotracheální rourka je zafixována a utìsnìna manetou. Do ukonèení intubace je nutné provádìt pouze standardní hrudní komprese.
 Ètyøi zachránci jsou optimálním poètem pro provedení IAC (1.
provádí hrudní komprese, 2. peèuje o zajitìní dýchacích cest,
ventilaci a ordinuje léky, 3. zajiuje ilní vstup, pøipravuje a podává léky, 4. provádí abdominální komprese event. provádí defibrilaci)
 Optimální poloha pacienta: na zemi, na zádech.
 Je s výhodou, mohou-li být zachránci provádìjící komprese
hrudníku a abdominální komprese v pozici proti sobì
(obr.1, 2), ale pokud to prostorové podmínky nedovolí, mohou
kleèet vedle sebe.
 Optimální poloha zachránce, který provádí abdominání komprese je: kleèící po levé stranì pacienta (aby mìl pod vizuální kon-

Obr. 1
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Obr. 2

trolou podjaterní krajinu), horní konèetiny nataené, ruce (sepnuté stejnì jako pøi provádìní hrudních kompresí) umístìny
v epigastriu tak, aby distální hrana rukou byla tìsnì nad pupkem.
(obr.1, 2) (Pokud to prostorové podmínky nedovolují, mùe zvolit jinou, pro danou situaci vhodnou, polohu.)
 Abdominální komprese se provede vdy v okamiku, kdy zachránce provádìjící kompresi hrudníku ukonèí stlaèení. (obr. 1, 2)
 Pokud dojde k desynchronizaci kompresí je nutné pøejít pouze na
standardní hrudní komprese a po chvíli je moné se ke kombinovaným kompresím opìt vrátit.
2) Jak zhotovit model pro nácvik IAC:
Model jsme zhotovili následujícím zpùsobem:
 Pouili jsme celotìlový neoprenový potápìèský oblek overall.
 Nohavice a rukávy overallu (konèetiny) jsme peèlivì vycpali stoèenými prostìradly.
 Ochranné gumové rukavice jsme naplnili vodou a pevnì zavázali, aby voda nevytekla. (obr. 3)
 Tìlo potápìèského obleku jsme peèlivì vyplnili naplnìnými rukavicemi a overall zapnuli. (obr.4 )
3) Jak IAC nacvièit:
IAC je mimoøádnì nároèná na souhru týmu, je proto nutné nejdøíve tým secvièit.

Obr. 3

19

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

gastria tak, aby nedocházelo k souèasné kompresi obìma zachránci. Pøesto pøi rychlosti více ne 80 kompresí /minutu velmi
rychle docházelo k dyskoordinaci spolupracujících zachráncù
a bylo nutné pøejít na standardní hrudní komprese do doby, ne se
zachráncùm podaøilo opìt støídání kompresí synchronizovat. IAC
je velmi nároèná na fyzickou zátì zachráncù.

Diskuse
1) Poèet zachráncù
Na naí zdravotnické záchranné slubì nemáme problém s poètem zachráncù, protoe v rendez-vous systému (setkávací
systém dvou vozù: RZP-velký vùz (øidiè + SZP) a RLP-malý vùz
(øidiè-SZP + lékaø), ve kterém pracujeme, se u pacientù se zástavou obìhu sejdou vdy ètyøi zachránci.

Obr. 4

Nácvik:
 Nacvièujte na modelu støídání kompresí hrudníku a epigastria.
 Pod dlanìmi ucítíte pohyb tekutiny. Je to velmi podobný vjem,
jako v reálné situaci.
 Musíte dávat pozor, aby oba zachránci neprovedli souèasnì
kompresi hrudníku i epigastria! To je chyba, která se nesmí stát.
(Pokud se tak stane ucítíte, tlak tekutiny pøetlaèené druhým zachráncem.)
 Pøi správném provádìní IAC musíte mít pocit pøelévání tekutiny od jednoho zachránce ke druhému.
 Nacvièujte nejdøíve pomalu a postupnì frekvenci kompresí zvyujte.
 Musíte docílit frekvence alespoò 80 hrudních + 80 abdominálních kompresí za minutu.
4) Jak pacienta ventilovat bìhem IAC
V dostupných materiálech jsem nenala informaci o tom, jak
pacienty správnì ventilovat.
 Je jisté, e IAC je moné zahájit a v okamiku, kdy je pacient
zaintubován, endotracheální rourka je zafixována a utìsnìna
manetou. Do ukonèení intubace je nutné provádìt pouze standardní hrudní komprese, protoe hrozí riziko aspirace aludeèního obsahu.
 Protoe zatím nejsou dostupné dostateèné informace jak zajistit
umìlou plicní ventilaci a s pøihlédnutím k monostem, které
v souèasné dobì v pøednemocnièní péèi na naí zdravotnické
záchranné slubì máme, jsem se prozatím rozhodla ventilovat
pacienty následujícím zpùsobem: Volume Control Ventilation
automatickým pøístrojem Oxylog s parametry FiO2 l,0, dechová frekvence (RR) 12-l4/min, dechový objem (TV) maximálnì
cca 7ml/kg nezávisle na provádìných kompresích. Dá se vak
pøedpokládat, e zpùsob ventilace u této resuscitaèní techniky
bude pøedmìtem dalích diskusí.

Výsledky
Na zhotoveném modelu jsme nacvièovali hrudní a abdominální komprese. Bylo prokoleno est dvojic. Po dobrém zakolení
jsme docílili bezproblémového støídání kompresí hrudníku a epi20

2) Zajitìní obìhu
Dá se pøedpokládat, e abdominální komprese provedené mezi
kompresemi hrudníku zvyují ilní návrat. Na druhé stranì je velmi
obtíné a nemoné docílit frekvence 100 hrudních kompresí za minutu, take absolutní poèet hrudních kompresí klesá. Proto jsou nutné dalí studie, které by doporuèily optimální frekvenci hrudních
a abdominálních kompresí. Variant, které nás mohou napadnout je
mnoho, ale obtíné bude najít tu nejlepí. Zatím se nám jeví praktické støídat standardní hrudní komprese s kompresemi kombinovanými (IAC) v urèitých èasových intervalech (2  8 minut)
3) Zajitìní ventilace
Vzhledem k nedostatku informací o správném zajitìní umìlé
plicní ventilace bìhem této resuscitaèní techniky se dá pøedpokládat, e zpùsob ventilace bude pøedmìtem dalích diskusí.
Pro umìlou plicní ventilaci (UPV)  volume control ventilation
 automatickým pøístrojem nezávislou na hrudních a abdominálních kompresích jsem se rozhodla z následujících dùvodù:
 Pokud bychom provádìli kompresí hrudníku a vdechù 15:2, dolo by k pøíli významnému poklesu hrudních kompresí za minutu.
 Zajitìní UPV automatickým pøístrojem umoòuje:
a) pøesné nastavení ventilaèních parametrù
b) kontrolu úèinnosti resuscitaèní techniky sledováním hladin
PETCO2
c) uvolnìní zachránce urèeného k zajitìní ventilace pro jiné èinnosti.

Závìr
Interponovaná abdominální komprese IAC (Interposed
Abdominal Compressions) je alternativní resuscitaèní technika,
která byla vyvinuta s cílem zvýit minutový objem a zlepit perfuzi nejvýznamnìjích orgánù. Na zhotoveném modelu jsme se
nauèili, jak tuto techniku prakticky provádìt a zjistili úskalí jejího
pouití. Tato pøíprava nám umonila pouít tuto techniku v klinické praxi. Zkuenosti klinické budou zpracovány v dalím sdìlení.

Literatura

1. Anesteziologie resuscitace a intenzivní medicína, Referátový výbìr,
Zvlátní èíslo 2001, Neodkladná resuscitace, strana 51  53
2. Berryman CR, Phillips GM: Interposed abdominal compression-CPR
in human subjects. Ann. Emerg. Med. April 1984, 13: 226-229
3. Howard M, Carrubba C, Foss F, Hogdan B, Giunnes M: Interposed
abdominal compression-CPR: Its effects on parameters of coronary
perfusion in human subjects. Ann. Emerg. Med. March 1987, 16,
253  259

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

Akutní koronární syndrom v pøednemocnièní péèi
 doporuèený postup lékaøe urgentní medicíny a medicíny
katastrof
Pavel Urbánek
ÚSZS Brno, p.o.

Abstrakt
Optimálním øeením u pacienta s AKS je vèasná diagnostika, ihned zahájená léèba a transport na specializované pracovitì.
Rozhodovací proces lékaøe UM a MK vychází z odborných doporuèení ÈKS (Èeské kardiologické spoleènosti), která jsou v souladu s obdobnými doporuèeními Evropské kardiologické spoleènosti, American College of Cardiology a American Heart Association. Souèasnì vak zohledòuje reálné diagnostické monosti ZZS a schopnost zajistit urgentní péèi ve své spádové oblasti po dobu transportu pacienta s AKS do specializovaného centra.
Výsledný postup vyetøení, oetøení i transportu pacienta k definitivnímu oetøení je pak optimem v dané situaci.
Klíèová slova: Akutní koronární syndrom  pøednemocníèní péèe  zdravotnická záchranná sluba  perkutánní koronární intervence

Abstract
Early diagnostics, immediate treatment and transport to a specialised health care facility are optimal solutions for patients with acute coronary syndrome.
Decision making process of emergency physician is based on Guidelines of Czech Cardiologic Association and these guidelines are in concordance with
Guidelines of European Cardiological Association, American College of Cardiology and American Heart Association. They aslo include specific
diagnostic process available in Emergency Medical Service´s practice and organization of emergency care when transport to a specialised center is
necessary. The process of evaluation, treatment and transport to the place of definite care is optimal for situation in prehospital emergency care.

Pøi tvorbì tohoto doporuèeného postupu byla v maximální
moné míøe akceptována odborná doporuèení ÈKS (Èeské kardiologické spoleènosti), která jsou v souladu s obdobnými doporuèeními Evropské kardiologické spoleènosti, American College
of Cardiology a American Heart Association. Rozhodovací proces lékaøe UM a MK z tìchto doporuèení vychází a postup vyetøení, oetøení i transportu pacienta k definitivnímu oetøení je
optimem v dané situaci. Lékaø mùe pouít jiný ne zde doporuèený postup, musí vak být schopen zdùvodnit, proè v daném pøípadì takový postup pouil.
Optimálním øeením u pacienta s AKS je vèasná diagnostika,
ihned zahájená léèba a transport na specializované pracovitì.
Výchozí postoje a priority zainteresovaných odborných spoleèností, spoleènosti UM a MK a ÈKS u pacientù s AKS v PNP :
1. Co nejèasnìjí zásah u vech pacientù v PNP (nejen s AKS),
èasná resuscitace vèetnì defibrilace u pacientù se selhávajícími vitálními funkcemi.
2. Nejvhodnìjí terapií s nejlepími léèebnými výsledky v pøípadì pacientù s AKS, zahrnujícím akutní infarkt myokardu a nestabilní anginu pectoris je PCI (perkutánní koronární intervence).
3. Vèasná diagnostika a odpovídající ji v terénu zahájená léèba
a kvalitní komunikace týmu ZZS (Zdravotnické záchranné
sluby) s cílovým pracovitìm je podmínkou dalího zkvalitòování péèe o pacienty s AKS v ÈR.
4. Schopnost ZZS organizaènì zajistit transport pacienta do centra a souèasnì dostupnost lékaøské péèe ve spádové oblasti.
Ad 1.) Prehospitalizaèní mortalita se v prùbìhu posledních 30 let
sníila jen mírnì, nejvíce pacientù umírá v prvních hodinách infarktu, pøed pøíjezdem do nemocnice na maligní arytmie (pøedevím fibrilací komor). Tyto prehospitalizaèní komplikace je nutné
zvládnout prehospitalizaènì, zlepenou dostupností specializované pøednemocnièní péèe! Stejnì urgentní péèi vyadují i ostatní,
na ivotì ohroení pacienti volající tísòovou linku 155 (112).
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

Ad 2.) PCI poskytují jen specializovaná centra a pacienti sem
musí být dopraveni co nejdøíve, nejlépe pøímo z terénu, bez zastávky v nejbliím zdravotnickém zaøízení. Tento poadavek lze
snadno naplnit v nejbliím okolí centra, pøes nevelké vzdálenosti v naí zemi vak mùe èinit znaèné problémy, pøedevím
organizaèní, vzdálenìjím pracovitím ZZS.
Ad 3.) Kvalitní diagnostické prostøedky (12-ti svodové EKG)
s pøenosovým modulem jsou zatím spíe výjimkou a ne kadé
centrum je pøipraveno a vybaveno pro adekvátní komunikaci
s terénem (pøíjem dat).
Ad 4.) Zlepení vzájemné spolupráce rùzných spádových oblastí a vyuití krajských prostøedkù a jednotného øízení.
V doporuèení pro PNP jsou zohlednìny souèasné monosti
ZZS zajistit urgentní péèi ve své spádové oblasti po dobu transportu pacienta s AKS do specializovaného centra a také reálné
diagnostické monosti. Dále je tøeba stanovit zcela jednoznaènì
zásady avizování a pøíjmu pacientù s AKS na centrálních pracovitích. Variantu s moností datového pøenosu, ale i variantu bez
tìchto moností, avak garantující promptní pøevzetí pacienta od
týmu ZZS. Spoleènými silami spoleèností UM a MK a ÈKS prosadit dostupnost vhodné medikace ji v PNP.

Pøíloha: AKS v PNP  doporuèený postup
spoleènosti UM a MK
[ *vysvìtlivky  prùvodní komentáø ]  Pavel Urbánek
Bolesti na hrudi s dobou trvání do 20 minut, odeznívající po
aplikaci NTG a jiné etiologie nejsou pøedmìtem tohoto doporuèení.
1. ÈKS: pod termínem Akutní koronární syndromy se rozumí vechny stavy spojené patofyziologicky s nestabilním plátem a na nìj nasedající trombozou v koronární tepnì, klinicky
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s klidovými bolestmi na hrudi nebo jejich ekvivalenty. Patøí
sem (podle závanosti): Q infarkt myokardu, non-Q infarkt
myokardu, minimální myokardiální léze (mikroinfarkt), nestabilní angina pectoris.
2. Doporuèení pro pacienty:
a. pøi bolestech anginózního charakteru vzít nitroglicerin sublinguálnì a 3 krát po pìti minutách,
b. pokud i pak bolest pøetrvává, rozvýkat 1tbl. kyseliny acetylsalicylové a volat ZZS.
3. Natoèení, vyhodnocení a datový pøenos 12-ti svodového EKG
je cílovým stavem, v souèasné dobì diagnostika dle dostupných moností a dohody s místnì pøísluným centrem.
4. ÈKS: Indikace k reperfuzní léèbì (primární PCI nebo trombolýze) akutního infarktu myokardu jsou následující (musí být
splnìny obì podmínky souèasnì):
a. pøíznaky infarktu myokardu trvající < 12 hodin,
b. EKG obraz elevací ST minimálnì ve dvou svodech nebo
èerstvì vzniklý bifascikulární blok (LBBB, RBBB + LAH,
RBBB + LPH).
5. ÈKS: NSTEMI  nestabilní angina pectoris, minimální myokardiální léze (mikroinfarktu) a non-Q infarkt myokardu (infarktu bez elevací ST). Obvykle se nacházejí pøechodné nebo
trvalé deprese ST segmentù, ploché nebo invertované vlny T,
pseudonormalizace EKG nálezu, nespecifické zmìny, nìkdy
je i normální ekg nález.
6. Léèba komplikací NSTEMI viz. léèba komplikací AIMSTE+.
7. ÈKS: Indikaèní kriteria primární perkutánní intervence:
Indikace k transportu pacienta záchrannou slubou pøímo do intervenèního kardiologického centra k primární PCI:
A. Absolutní indikace:
● infarkt myokardu vhodný k reperfuzi s kontraindikací trombolýzy
● infarkt myokardu vhodný k reperfuzi, provázený známkami
srdeèního selhání (dunost, cval, chrùpky) nebo hypotenzí èi
okem
● ostatní infarkty vhodné k reperfuzi pokud transportní èas do
intervenèního kardiologického centra je < 30 minut 2
B. Relativní indikace:
● ostatní infarkty vhodné k reperfuzi s èasem dojezdu do intervenèního centra 30  90 minut
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lytickou léèbu (12-ti svodové EKG podmínkou). Proto není
podrobný postup zatím souèástí schématu léèby AKS.
ÈKS  Indikace trombolytické léèby akutního infarktu myokardu:
● bolest na hrudi (ev. jiná klinická známka infarktu) trvající
< 12 hodin
● elevace ST > 1 mm minimálnì ve dvou EKG svodech nebo
blok Tawarova raménka (levého èi pravého) pokud není tento
blok prokazatelnì starého data
● absence kontraindikací
Pro indikaci trombolýzy musí být splnìna vechna tøi indikaèní
kriteria zároveò.
Kontraindikace trombolytické léèby:
Absolutní:
● mozková cévní pøíhoda v posledních 12 mìsících (hemoragická kdykoli)
● intrakraniální tumor
● gastrointestinální nebo jiné vnitøní krvácení
● disekující aneurysma aorty
Relativní:
● ischemická cévní mozková pøíhoda èi tranzitorní ischemická
ataka pøed > 1 rokem
● aktivní peptický vøed
● známá krvácivá porucha vèetnì léèby perorálními antikoagulancii (INR > 2.3)
● tìhotenství (první trimestr)
● vìtí trauma èi operace v posledních 3 týdnech
● nekompresibilní vpichy do tepen èi il
● traumatická resuscitace
● nedávná léèba sítnice laserem
● refrakterní hypertenze (systolický tlak > 180 mmHg nereagující na iv. nitráty ev. betablokátory)

Nejvìtí benefit z prehospitalizaèní trombolýzy mají nemocní
s èasem bolest  EKG pod 2 hodiny (tj. pøedpokládaná reperfuze do 3 hodin od zaèátku pøíznakù). S nástupem trombolytik
nové generace (bolusovì podávaných) se jeví velice nadìjnì facilitovaná PCI  nitroilní podání trombolýzy (ne streptokinázy)
nebo inhibitorù GPIIb/IIIa pøed transportem na PCI. Dojde
k rychlejímu otevøení infarktové tepny proti pouhé direktní
PTCA a tím k monému zmenení infarktového loiska. S jednoznaèným doporuèením a zaøazení do standardního léèebného
K diagnostice dle nálezu na 12-svodovém EKG je doplnìna
postupu v pøednemocnièní fázi je tøeba vyèkat na výsledky provarianta stanovení diagnózy AIM dle jednoznaèné symptomatobíhajících studií.
logie pro pøípady bez monosti záznamu 12-ti svodového EKG
9. Pøesné podmínky vzájemné komunikace (mobil, data, fax),
a pøípady kdy vzhledem k vzdálenosti do centra je EKG zbyteèbezproblémový pøíjem pacientù v intervenèním centru, organým zdrením.
Rozhodovací schéma lékaøe UM a MK v terénu (dle ÈKS)  smìrování, zpùsob reperfúze:
nizaci transportu a zálohování je tøeba pøizpùsobit
Kam transportovat AKS ?
Èas stanovení Dg.
Èas stanovení Dg.
Èas stanovení Dg.
místním podmínkám, monostem a specifikùm.
vhodný postup
(EKG)  PCI < 30'
(EKG)  PCI
(EKG)  PCI > 90'
a. Pokud není garantováno promptní pøevzetí pa30'-90'
cienta, nelze zahájit transport na delí vzdálenost.
Èas bolest  stanovení Dg.
PCI
TL nebo PCI
TL
(EKG) < 3 hod.
(event. TL + PCI)
b. Nelze zahájit transport na delí vzdálenost bez
adekvátní zálohy (RLP) ve spádové oblasti.
PCI
Èas bolest  stanovení Dg.
PCI
PCI nebo TL
(EKG) 3  12 hod.
Moné varianty organizace transportu:
Nejblií
Nejblií
Èas bolest  stanovení Dg.
Nejblií
1. ZZS má k dispozici záloní RLP prostøedky,
koronární
koronární
(EKG) > 12 hod.
koronární
2. RV (setkání) s prostøedky kraje (LZS èi RLP)
èi neschopnost ZZS zajistit
jednotka
jednotka
jednotka
PNP
a pøekladem pacienta,
3. vyuití krajské zálohy èi prostøedkù sousední
8. Klasická pøednemocnièní trombolýza (streptokináza) je v podoblasti, pøedem ovìøené.
mínkách ÈR indikována jen výjimeènì v situacích kde by
c. Moné varianty komunikace posádky ZZS a cílového prapøedpokládaný èas EKG  zahájení TL v nemocnici èinil vícovitì:
ce ne 90 minut a souèasnì jsou splnìna kriteria pro trombo22
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1. optimální variantou je datová komunikace, kdy záznam
EKG vèetnì osobních dat pacienta a identifikace týmu ZZS
je pøenáen z místa zásahu na server intervenèního centra,
2. nesrovnatelnì horí variantou (doèasnou, avak reálnou)
je pouhé telefonní a faxové spojení týmu ZZS pomocí
mobilního telefonu.
d. Organizace pøíjmu pacientù v centrech:
1. jasnì definovaná sí intervenèních center a jejich spádové
oblasti, domluvit i variantní øeení v pøípadì zahlcení, odstávky provozu a podobných nepøedvídatelných okolností,

L É K A Ø S K É
2. jednoznaènì urèené místo a postup pøi pøedání a pøevzetí pøevzetí pacienta,
3. dohodnout garantované pøevzetí pacienta i v pøípadech
bez monosti pøenosu EKG záznamu, nelze od pøedávajícího týmu vyadovat vyèkávání a eventuální zpìtný
transport nevyhovujících pacientù.
MUDr. Pavel Urbánek
ÚSZS Brno, p.o., nám. 28. øíjna 23, Brno 602 00
urbanek@zzsbrno.cz

AKS 
klidové bolesti na hrudi nebo jejich ekvivalenty
trvající 20 minut a více [1]*, nereagující na NTG[2]*

Diagnostika 
anamnéza, fyzikální vyetøení a ovìøení diagnózy
pomocí 12-ti svodového EKG [3]*

NSTEMI [5]*
transport do nejbliího ZZ

AIMSTE+ [4]*
indikace reperfúzní léèby

Dalí postup:
1. podání nitrátù sublinguálnì
èi i.v. pøi pøetrvávajících
stenokardiích,
2. podání O2 maskou,
3. antitrombotická léèba :
Anopyrin 250-500 mg p.o.
nebo Aspegic 500 mg i.v.,
3. analgosedace pøi neustupujících
bolestech  benzodiazepiny
a opiáty,
4. transport za kontinuální
monitorace EKG a obìhových
parametrù (pO2, TK)  vèasné
odhalení a léèba komplikací [6]
(hypotenze, tachykardie, arytmie
a selhání).

Pøednemocnièní TL
[8]*
TL  nejblí KJ
bolest - Dg.>12 h,
transport > 90 min.,
nezajitìna PNP.
[7]*

PCI  centrum
bolest - g.<12h,
transport < 90 min.,
zajitìna PNP.
[7]*

Komunikace s cílovým pracovitìm,
pøenos dat, organizace transportu a pøíjmu [9]*

Postup pøi komplikacích :
1. bradykardie  atropin v dávce 0,5 mg i.v. opakovanì do maximální
dávky 3 mg, pøi pøetrvávající závané bradykardii preferujeme
perkutánní transthorakální stimulaci (tlumení  Dormicum) pøed
infúzní léèbou isoprenalinem,
2. závanou tachykardii s hypertenzí bez známek selhávání a jiných
kontraindikací léèíme i.v. podáním betablokátorù,
3. levostranné srdeèní selhání s vyím krevním tlakem léèíme
kombinací i.v. podávaných nitrátù (Isoket  bolus a infúze) a diuretik
(Furosemid 60-80 mg), v situaci s nízkým krevním tlakem nasadíme
vasopresory (Noradrenalin 0,5-20 µg/min.) a tonizujeme myokard
(Dobutamin 5-10 kg/kg/min.)  veobecnì katecholaminy v PNP
titrujeme dle odezvy,
4. infarkt dolní stìny s pravostranným selháváním léèíme rychlým
podáním krystaloidù (bolus 150 ml a dále dle odezvy),
5. závané poruchy srdeèního rytmu s rozvojem projevù obìhové
nedostateènosti léèíme i.v. podáním amiodaronu (150 mg /10 min.
s následnou infuzí 360 mg / 6 hodin), v úvahu pøichází i podání
mesocainu (v iniciální dávce 1-1.5 mg/kg iv. s nálslednou infùzí 30 a 50
µg/kg/min.) a pøi rychlých poruchách rytmu té podání kalia a magnézia,
6. v pøípadì obìhové zástavy  zahájení neodkladné resuscitaci
s postupem dle vyvolávajícího typu poruchy rytmu (defibrilace,
stimulace).

Standardní léèebný
a oetøovací postup:
1. podání nitrátù sublinguálnì
èi i.v. pøi pøetrvávajících
stenokardiích,
2. podání O2 maskou,
3. antitrombotická léèba :
Anopyrin 250-500 mg p.o.
nebo Aspegic 500 mg i.v.,
3. analgosedace pøi neustupujících
bolestech  benzodiazepiny
a opiáty,
4. transport za kontinuální
monitorace EKG a obìhových
parametrù (pO2, TK)  vèasné
odhalení a léèba komplikací [6]
(hypotenze, tachykardie,
arytmie a selhání).
5. pøi transportu k PCI podat
i.v. heparin v dávce 70-150
m.j./kg hmotnosti

* vysvìtlivky  prùvodní komentáø viz. pøíloha schématu
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ivot ohroující dysrytmie
 postup lékaøe v pøednemocnièní neodkladné péèi
Jan Horej

ZDZS Domalice
Abstrakt
Zásadní význam pøi sniování mortality závaných srdeèních arytmií má jejich vèasné rozpoznání a vèasná, správnì cílená léèba ji v rámci pøednemocnièní neodkladné péèe. Poruchy vzniku vzruchu stejnì jako poruchy jeho pøevodu se èasto vyskytují v souvislosti s jiným základním onemocnìním (akutní ischémie myokardu, intoxikace léky). Arytmie terapeuticky ovlivòujeme pouze tehdy, pokud pùsobí váné hemodynamické zmìny, nebo
pokud prohlubují ischémii myokardu. V pøípadì supraventrikulárních arytmií obvykle volíme blokátory kalciových kanálù (verapamil), digitalis, beta-blokátor, pøièem léky jednotlivých skupin nekombinujeme. Pro léèbu komorových arytmií pouíváme z irokého spektra antiarytmik amiodaron
a trimekain. Hemodynamicky destabilizující komorové arytmie, refrakterní na farmakologickou léèbu, øeíme elektrickou defibrilací, ostatní arytmie
elektrickou kardioverzí nejlépe po sedaci midazolamem. Z komorových arytmií se v PNP nejèastìji setkáváne s komorovou tachykardií a fibrilací komor. Vìtinou provázejí akutní koronární syndromy a jsou jednoznaènou indikací k okamitému zahájení terapie elektrickým výbojem. Poruchy pøevodu vzruchu pùsobí vìtinou bradykardii. Pokud je hemodynamicky významná, ovlivòujeme ji farmaky (atropin), pøípadnì transtorakální kardiostimulací.
Klíèová slova: supraventrikulární arytmie  komorová tachykardie  komorová fibrilace  bradyarytmie  pøednemocnièní neodkladná péèe

Abstract
Early diagnosis and early specific therapy in the prehospital phase of treatment is a basic component of mortality decrease associated with severe
arrhythmias. Conduciton disturbances and other arrhythmias are often associated with other clinical condition (acute myocardial ischaemia,
intoxication). Only hemodynamically compromised patients with arrhythmias or those with ongoing ischaemic changes are treated. Verapamil, digoxin
or betablockers are used for treatment of supraventricular tachycardia, we do not combine the medicaments. Amiodarone and trimecain are used for
ventricular tachycardia treatment. In the case of compromised patient with ventricular tachycardia with no effect of farmacotherapy are treated with
defibrillation, other arrhythmias with synchronized cardioversion after sedation using mostly midazolam. The occurence of ventricular tachycardie and
ventricular fibrillation is quite frequent in prehospital emergency care. They are often associated with acute myocardial ischaemia and immediate
electroimpulsotherapy is indicated in these cases. Conduction disturbances mostly cause bradycardia. In compromised patient farmacotherapy
(atropine) or transthoracic pacing is indicated.
Key words: supraventricular arrhythmias  ventricular tachycardia  ventricular fibrillation  bradycardia  prehospital emergency care

Diagnostika arytmií v rámci pøednemocnièní neodkladné péèe
Zásadní význam pøi sniování morbidity a mortality závaných srdeèních arytmií v podmínkách PNP má jejich vèasné
rozpoznání a vèasná a cílená léèba. Lékaø se musí pøedevím
soustøedit na zjitìní pøípadných hemodynamických zmìn
a na jejich vèasné ovlivnìní. V terénu máme k dispozici anamnézu, standardní fyzikální vyetøení a pøístrojovou diagnostiku. Vzhledem k technickým i èasovým omezením èasto nelze daný typ arytmie diagnostikovat vdy pøesnì a spolehlivì.
Anamnéza
Pacient je schopen lékaøe informovat, e se léèí pro poruchu srdeèní èinnosti a mnohdy je schopen ji pøesnì specifikovat. Pokud se nepravidelnost rytmu vyskytla u nemocného poprvé, mívá detekovatelný poèátek. Nejèastìji postiený udává
náhle vzniklé palpitace, únavu, nevolnost, dunost a oprese na
hrudi nebo subjektivnì vnímané pøeskakování, vynechávání,
zpomalení nebo zrychlení vlastní srdeèní akce. Hemodynamicky závané arytmie vyúsují v levostrannou kardiální insuficienci s plicním otokem a selháním obìhu se srdeèní zástavou. Anamnestickým projevem závané arytmie je nejèastìji náhle vzniklá, krátkodobá, pøechodná porucha vìdomí 
synkopa. Vzniká v dùsledku pøechodného nedokrvení mozku
a je spojená s pádem postieného.
V nìkterých pøípadech lze zjistit vyvolávající pøíèinu organickou èi funkèní (napø. ICHS, chlopenní vada, kardiomyopatie, onemocnìní ítné lázy, hypokalémie a podobné hormo-
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nální a minerálové dysbalance, K+ etøící diuretika, akutní intoxikace  kokain). Podání atropinu zvyuje riziko fibrilace
komor, zvýený tonus sympatiku zvyuje pravdìpodobnost
komorových extrasystol (KES). Pacienti, kteøí arytmii proívají poprvé, pociují úzkost a strach.
Fyzikální vyetøení
Pohled  vìtinou zjistíme normální nález. Nìkdy je nemocný bledý, duný a opocený.
Poslechem zjiujeme srdeèní frekvenci, mùeme posoudit
pravidelnost srdeèního rytmu. Pøípadný elest nás mùe upozornit na monou dilataci síní, event. hypertrofii komor, které
bývají pøíèinou arytmií.
Pohmatem zjiujeme pøítomnost pulsu na periferních artériích, pøípadnì posoudíme jeho pravidelnost a charakter.
Z pøístrojové diagnostiky má rozhodující význam pro posouzení arytmie v podmínkách PNP, jak ji bylo øeèeno, EKG.
12-ti svodový záznam patøí ke standardní výbavì zásahových
vozù RLP. Je schopen rozliit pouhou dysrytmii od dysrytmie
pøi akutním IM. Nezbytná je rovnì kontinuální monitorace
srdeèní èinnosti bìhem transportu.

Léèebné prostøedky v pøednemocnièní
neodkladné péèi
V PNP léèíme arytmie pouze tehdy, jsou-li hemodynamicky závané a nemocného bezprostøednì ohroují na ivotì.
V takovém pøípadì je nezbytné takto významnou a náhle
vzniklou poruchu rytmu ji v rámci PNP ukonèit. Mimoøádnì
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zvýenou pozornost zasluhují nemocní, u nich arytmie vznikla na podkladì organického onemocnìní srdce (napø. ICHS).
V takovém pøípadì se koncentrujeme na zvládnutí akutní
ischemie a tím odstranìní základní pøíèiny stavu. Pokud je
arytmie hemodynamicky nevýznamná, asymptomatická, není
tøeba v rámci PNP kauzálnì léèit. Nae snaha se zamìøuje
pouze na odstranìní prùvodních pøíznakù.
Hemodynamicky závané arytmie v krátkém èasovém úseku zpùsobují pokles systémového krevního tlaku, který je dán
poklesem minutového srdeèního výdeje, jeho pøíèinou je
mechanické selhání systolické funkce komor a tím selháním
srdce jako pumpy, které vede v globální zhroucení obìhu se
srdeèní zástavou.
Lékaø v pøednemocnièní fázi oetøení má k dispozici dva
prostøedky, kterými lze situaci zvládnout. Farmaka (antiarytmika) a nefarmakologickou léèbu (tzv. elektroimpulsoterapii).
Elektroimpulsoterapii dìlíme na:
a) elektrickou kardioverzi (v pøípadì fibrilace komor  defibrilaci)
b) externí kardiostimulaci.
Farmakoterapie
Farmakoterapie pro potøeby PNP má svá èetná úskalí
a jednotlivé preparáty mají pøesné indikace podávání. Je nutné vyvarovat se neuváené, kombinované medikaci a tím interakci mezi více druhy antiarytmik. Vznikají tak velmi závané tachyarytmie nebo bradyarytmie (tzv. proarytmie),
z nich nejzávanìjí jsou bradyarytmie typu torsades des
pointes (obr. 11). Dalím rizikem v léèbì antiarytmiky je jejich tzv. arytmogenní efekt. Jedná se o situace, kdy podávaný preparát vede cestou zhorení elektrické nehomogenity
myokardu ke vzniku poruch srdeèního rytmu. Mají charakter bradykardií, poruch pøevodu, v extrémních pøípadech
asystolie. Nesouvisí s toxickou hladinou látky v krvi. Proarytmogenní efekt mùe vykázat kadé antiarytmikum.
Zmínìné komplikace je tøeba léèit pøimìøenì jejich hemodynamické závanosti.
Pro potøeby pøednemocnièní lékaøské první pomoci lze antiarytmika rozdìlit podle místa úèinku na srdeèní buòku (myokard).
Tøída: I. tzv. membránová antiarytmika  látky blokující sodíkový kanál
Ia. léky prodluující trvání akèního potenciálu (chinidin, prokainamid)
Ib. léky zkracující trvání akèního potenciálu
(trimekain, mexiletin)
Ic. léky, které primárnì zpomalují vedení vzruchu
(propafenon)
Tøída: II. látky pùsobící blokádu beta  adrenergních receptorù myokardu (betablokátory)
Tøída: III. látky blokující kaliové kanály (amiodaron)
Tøída: IV. látky pùsobící blokádu kalciových kanálù  antagonisté vápníku (verapamil)
Mezi antiarytmika zaøazujeme i dalí léky jako adenosin
a atropin. Adenosin specificky pùsobí na S-A uzel, sniuje jeho automacii, zpomaluje a prodluuje vedení A-V uzlem.
Jeho vyuití je zejména pøi léèbì supraventrikulárních tachykardií. Atropin jako parasympatolytikum pouíváme zejména
u suprahisovských blokád.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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V PNP pacienty nejèastìji ohroují akutní komorové arytmie, pro jejich zvládnutí pouíváme látky I. a III. tøídy.
Blokátory Ca kanálù se uplatòují svým antiarytmickým
úèinkem spíe v oblasti supraventrikulárních arytmií, betablokátory jsou nezbytnou souèástí léèby akutních forem ischemické choroby srdeèní (infarktu myokardu) a svým protektivním efektem na myokard zabraòují vzniku elektrické nestability komor. K samostatné léèbì hemodynamicky významných
komorových arytmií se nehodí.
Lékem první volby v léèbì komorových arytmií je trimekain (Mesocain), který v úvodní bolusové dávce 1 mg/kg
1 % roztoku podaného bìhem jedné minuty, potlaèuje automacii komorových center. Mexiletin má podobné úèinky
a stejné indikace jako trimekain, podává se pomalu i.v. (infuze 250 mg/30 min).
V souèasné dobì stoupá význam amiodaronu (Cordarone). Lék byl pùvodnì vyvinut pro léèbu AP (koronarodilataèní úèinnek), proto má význam pøi potlaèení arytmií vzniklých
v souvislosti s ischemií myokardu. Má vak i mírnì potlaèující úèinek na Na a Ca proud. Brzdí nejen komorové arytmie,
ale i øadu supraventrikulárních (fibrilace a flutter síní a dalí,
vèetnì syndromù preexcitace). Pouívá se v krátké infuzi 150
a 300 mg/5 min i.v., na kterou mùeme navázat infuzí
o rychlosti 1 mg/min.i.v.
Nefarmakologická léèba arytmií
Mezi nejjednoduí patøí tzv. vagové manévry. Jejich význam léèebný a diagnostický je u supraventrikulárních tachykardií. Nejuívanìjí je masá karotického sinu, která zvyuje parasympatický tonus s následným zpomalením vedení
pøes A-V uzel. Provádí se u leícího nemocného, pøi monitoraci EKG, silným tlakem a jemnou masáí v oblasti bifurkace
a. carotis (ne déle ne 5 s), vdy nejprve na jedné a pak event.
na druhé stranì. Nebezpeèí tohoto postupu mùe být u syndromu karotického sinu (riziko zástavy) a dále u digitalisové
intoxikace. Valsalvùv manévr spoèívá v usilovném výdechu
proti uzavøené hlasové tìrbinì. Reflexnì se zvyuje tonus
sympatiku a po uvolnìní prudce stoupá krevní tlak, co vede
podrádìním baroreceptorù k zvýení vagového tonu a reflexnímu zpomalení srdeèní èinnosti.
Elektroimpulsoterapie
Elektrická kardioverze
Elektrická kardioverze je metoda léèby arytmií elektrickým
výbojem stejnosmìrného proudu o vysokém napìtí a nízké intenzitì. O vlastní kardioverzi mluvíme v pøípadì plánovaného
výboje k ukonèení tachyarytmií supraventrikulárních èi komorových (napø. paroxysmální síòová tachykardie, flutter
a fibrilace síní, komorová tachykardie). Pro tyto úèely obvykle
staèí monofázický synchronní výboj o energii v rozmezí
50  100  150 J (flutter  cca 50 J, komorová tachykardie
cca 50  100J, fibrilace síní cca 100  150 J). K zvrácení supraventrikulárních tachyarytmií je nyní pouívána bifázická
synchronizovaná kardioverze o niích energiích, která má
oproti monofázické následující výhody: nízká energie výboje
sniuje riziko popálení kùe pacienta, etøí myokard (monofázický výboj je proarytmogenní), pøed výbojem není nutné pacienta uspat, ale pouze farmakologicky ztlumit. Synchronizovaný výboj je èasován do místa QRS komplexu snímané
køivky.
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Elektrická kardioverze je úèinná, pacientem vak velmi negativnì vnímaná metoda. Pokud je pacient pøi vìdomí, je nutné pøed výbojem v terénu aplikovat krátkodobou intravenósní
anestezii èi sedaci (Dormicum 5mg i.v.).
Defibrilace
Defibrilace je zvlátní formou kardioverze, kterou se pokouíme zvrátit a ukonèit fibrilaci komor elektrickým výbojem o vysokém napìtí stejnosmìrného proudu s nízkou intenzitou o velmi krátké dobì trvání (1,5-3kV v trvání cca 0.01 s).
Výboj vytváøí souèasnou depolarizaci vech srdeèních myofibril, zruí naráz elektrickou aktivitu srdce a umoní, aby se
jednotlivá centra srdeèní automacie ujala své funkce v pøísluném hierarchickém poøadí. Má-li být defibrilaèní výboj
úspìný, musí být myokard dobøe okyslièen. V PNP defibrilujeme nepøímo, transtorakálnì. Jde o akutní a v PNP jediný
ivot zachraòující úkon pøi komorové fibrilaci. K ukonèení
chorobné elektrické aktivity svalových vláken komor dojde
bifázickým elektrickým výbojem o energii 120  200J. V pøípadì monofázického výboje energii zvyujeme a na 360J.
Moderní defibrilátory vyuívají pouze úèinku bifázické defibrilace o energii 120  200J (má vyí úèinnost ve srovnání
s monofázickým výbojem).
Pøi bifázickém výboji jde proud po urèitou dobu smìrem
k kladné elektrodì a poté se po zbývající milisekundy výboje
obrací k záporné elektrodì. Bìhem výboje se tedy mìní smìr
toku proudu, dochází k jeho obratu a proudová vlna projde
myokardem bìhem jednoho výboje dvakrát. Díky tomu je pøi
bifázické defibrilaci vìtí pravdìpodobnost úspìchu prvního
výboje ve srovnání s monofázickým výbojem o stejné energii.
Redukuje se celkový poèet výbojù nutných k obnovì hemodynamicky úèinné akce srdeèní, co sníí celkovou energii
nutnou k úspìné defibrilaci a ménì zatíí citlivé struktury
myokardu.
Ve srovnání s monofázickou defibrilací je také zkrácen èasový interval nutný k dosaení a obnovení perfúzního rytmu.
Prùbìh defibrilace je ovlivnìn mnoha faktory (napø. doba
od zástavy obìhu, aktuální stav myokardu pøed NZO). Dùleitým parametrem defibrilace je i odpor, který klade hrudní
stìna procházejícímu proudu, tzv. impedance hrudníku, která je u jednotlivých pacientù rùzná. Moderní defibrilátory automaticky zmìøí impedanci pacientova hrudníku a v závislosti na zjitìné hodnotì zmìní dobu trvání a energii výboje nutnou k obnovení perfúzního rytmu. Zatímco monofázický výboj o energii 200J má 90% úspìnost, bifázický výboj o stejné energii má témìø 100% úspìnost.
Podle nových koncepcí je standardnì doporuèováno pouívat automatické externí defibrilátory (AED), které by mìly
být uloeny na dostupných místech (haly, letitì, obchodní
centra, banky).
Externí kardiostimulace
V posledních letech se rozíøila metoda doèasné transtorakální kardiostimulace. Srdce je drádìno elektrickými impulsy
stejnosmìrného proudu prostøednictvím samolepicích elektrod
skrze stìnu hrudníku. Zdrojem proudu je transtorakální kardiostimulátor, který je souèástí vech moderních defibrilátorù.
Doèasnou kardiostimulaci volíme v akutních stavech, které
ohroují pacienta srdeèní zástavou. Jde pøedevím o hemodynamicky významné bradyarytmie (napø. A-V blok III. stup26
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nì). Nejefektivnìjí je stimulace pøedozadní (tzn. zápornou
elektrodu umístníme pod levou lopatku, kladnou do prekordia). Na pøístroji nastavíme poadovanou frekvenci (obvykle
cca 70/min) a po 20 mA zvyujeme energii, a dosáhneme plné stimulace (vechny komplexy na monitoru jsou stimulované). Poté klesáme s energií po 5 mA a do okamiku, kdy stimulace pøestane být úèinná. Pøístroj nastavíme na hodnotu
o 50% vyí ne byla hodnota, pøi které pøestala být stimulace úèinná a zkontrolujeme, zda frekvence stahù v periferii
(poèet tepù) odpovídá nastavené frekvenci stimulace.
Transtorakální stimulace je velmi úèinná, nezatìuje myokard vyí kyslíkovou spotøebou a v pøípadì potøeby ji lze
okamitì zastavit. Je to metoda pro nemocného nepøíjemná,
doporuèuje se provádìt ji v krátkodobé analgosedaci.
Charakteristika jednotlivých arytmií
Tá arytmie mùe vzniknout nìkolika mechanismy, podobnì jako se stejná arytmie vyskytuje u rùzných onemocnìní
srdce nebo z rùzných mimosrdeèních pøíèin. Z tìchto dùvodù
je pro potøeby klinika a tudí i lékaøe PNP nejpøijatelnìjí dìlení arytmií podle místa vzniku na supraventrikulární a komorové arytmie. Patofyziologicky se na obou dvou skupinách podílí mechanismus poruchy tvorby vzruchù a mechanismus reentry. Tøetí skupinu tvoøí arytmie vzniklé z poruchy vedení vzruchu.
Supraventrikulární arytmie
Do této skupiny øadíme dosti heterogenní skupinu poruch
srdeèního rytmu, vznikající nad bifurkací Hisova svazku, tzn.
v sinusovém uzlu, síních, v oblasti A-V uzlu a oblasti junkce.
Za tzv. junkèní oblast se pokládá místo spojení A-V uzlu
s Hisovým svazkem.
Jedná se o jednotlivé stahy ,,mimo poøadí (supraventrikulární extrasystoly), nebo o setrvalou poruchu rytmu ve
smyslu zrychlení (tachykardie) a zpomalení (bradykardie)
srdeèní akce. Frekvence komor bývá pøi tachykardii vyí ne
200/min., v pøípadì bradykardie mùe poklesnout na cca
40/min. Èasto dochází k tomu, e ze síní na komory nejsou
pøevedeny vechny impulsy, které v síních vznikají a v popisu je pak vhodné vyjádøit pomìr pøevodu.
Zdravý myokard dobøe snáí i delí dobu trvající supraventrikulární arytmii s vyí frekvencí. Pokud záchvatu tachykardie pøedchází ICHS nebo je postiena systolická funkce levé komory, mùe i krátkodobá tachykardie vyèerpat rezervy myokardu. V takovém pøípadì je nemocný ohroen
akutním infarktem myokardu, pøípadnì vznikem závaných
komorových arytmií. Supraventrikulární tachykardie zahrnují tachyarytmie o frekvenci vìtí ne 90/min, vznikající ve výe uvedené lokalizaci. Patøí sem sinusová, síòová, nodální 
junkèní tachykardie, fibrilace a flutter síní.
V oblasti PNP jde v naprosté vìtinì o problematiku výe
uvedených supraventrikulárních tachykardií a extrasystol,
které lze identifikovat pouze peèlivou analýzou EKG záznamu. Ostatní supraventrikulární arytmie nemají vìtí klinický,
prognostický ani léèebný význam. Mezi nejèastìjí supraventrikulární arytmie v PNP patøí:
a) supraventrikulární extrasystoly
Jde o ojedinìlé pøedèasné stahy, které vycházejí z ektopických loisek v síních nebo v oblasti A-V uzlu. Lze je proURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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to dìlit na síòové a junkèní extrasystoly. Jde o benigní poruchy
rytmu, které není tøeba léèit. Èasto provázejí stres, rozruení
a jiné stavy se zvýenou aktivací sympatiku. Mohou vak pøedstavovat i jednu z prvních známek digitalisové intoxikace.
Obr. 1:

Síòové (supraventrikulární) extrasystoly (4. a 9. komplex zleva). Blok pravého raménka Tawarova.

EKG obraz závisí na místì vzniku pøedèasného stahu.
Pokud k pøedèasné depolarizaci dojde v síòovém loisku, na
EKG záznamu je pøi tomto stahu abnormálnì tvarovaná vlna
P (obr.1). Je-li tímto místem oblast A-V uzlu (junkèní extrasystola), potom vlna P mùe úplnì chybìt, nebo se mùe objevit tìsnì pøed QRS komplexem. Vlastní QRS komplexy
jsou tíhlé a mají stejný tvar jako pøi sinusovém rytmu. Po
QRS komplexu následuje neúplná kompenzaèní pauza (souèet vzdáleností od pøedchozího kmitu k následujícímu je mení ne 2xR-R).
Terapie
Ve vìtinì pøípadù jsou supraventrikulární arytmie asymptomatické a není je tøeba léèit. V ostatních pøípadech léèba
spoèívá v úpravì ivotosprávy a léèbì základního onemocnìní (hypertyreóza, vysazení digitalisu). Pokud je porucha rytmu
provázena úzkostí, palpitacemi, opresemi na hrudi, vystaèíme
v pøednemocnièní fázi oetøení se symptomatickou terapií.
b) sinusové arytmie
Jsou to zcela benigní poruchy rytmu, které nevyadují ádnou léèbu. Naprosto fyziologická je tzv. respiraèní arytmie
(vzestup tepové frekvence v inspiriu, pokles v exspiriu) obr. 2.
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b2) sinusová bradykardie
Jde o zpomalení sinusového rytmu s poklesem srdeèní frekvence pod 60/min. Je fyziologická u vagotonicky ladìných
osob, trénovaných jedincù (sportovci) a ve spánku. Mùe být
vedlejím úèinkem nìkterých lékù (digitalis, betablokátory)
a vyskytuje se pøi zvýeném tonu vagu (vagová reakce u zadního IM). Klinicky zùstává nìmá, nìkdy vak bývá spojena
s únavností a malátností.
EKG diagnostika
Tvar køivky je normální, frekvence pod 60/min, vlna P je
pøítomna.
Terapie
U vagotonicky ladìných osob není tøeba léèit. V ostatních
pøípadech léèíme základní pøíèinu (vysazení betablokátoru,
léèba akutního IM). U symptomatických pøípadù podáme
atropin 0,5-1 mg i.v. v celk. dávce do 2 mg.
c) síòová tachykardie
Vzniká v dùsledku ektopické síòové aktivity (vzruchy vznikají mimo sinusový uzel) nebo mechanismem reentry (krouení vzruchu) v myokardu síní. Mùe vznikat pøi alkoholovém excesu, intoxikaci digitalisem, hypokalémii a dalích stavech.
EKG diagnostika
Typická je zmìna konfigurace a zrychlení frekvence vln P
(f 150  200/min), event. jejich chybìní. Komorové komplexy jsou tíhlé a pravidelné (obr. 3).
Obr. 3:

Obr. 2:

Supraventrikulární tachykardie: tíhlé QRS komplexy s pravidelnou frekvencí 150/min. Pravdìpodobnì jde o flutter síní s blokem 2:1.
Sinusová respiraèní arytmie

b1) sinusová tachykardie
Jde v podstatì o fyziologickou reakci srdce na zátì, kterou
lze nalézt u zdravých osob. Za patolog. stavu provází srdeèní
selhávání, horeèku, plicní embolii. Typický výskyt je pøi tyreotoxikóze a po léèbì atropinem. Velmi èasto je jedním z prvních alarmujících pøíznakù hypovolémie.
EKG diagnostika
EKG obraz je zcela normální, vlna P je pøítomna. Pouze
frekvence síní a komor je vyí ne 90  100/min.
Terapie
Sinusová tachykardie se jako taková neléèí, léèba spoèívá
v odhalení a terapii základní pøíèiny.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

Terapie
Vagové manévry (masá karotického sinu, Valsalvùv manévr) ji vìtinou neovlivòují, pouze mohou zvýit stupeò blokády. Nìkdy síòová tachykardie pøechází do fibrilace síní.
Opìt mùe vznikat pøi digitalisové intoxikaci, alkoholovém
excesu nebo pøi èerstvém infarktu myokardu, hypokalémii,
ale i u dalích stavù.
Z lékù lze v rámci PNP podat verapamil, betablokátory, nebo amiodaron. Je nutné vyvarovat se kombinaci výe uvedených antiarytmik pro nebezpeèí závaných a terapeuticky obtínì ovlivnitelných bradyarytmií. Pokud je pøíèinou tachykardie srdeèní selhání a pacient není digitalisován, mùeme
pouít digitalis. Je-li arytmie hemodynamicky závaná (levostr. srd. selhání, hypotenze) a je-li refrakterní na medikamen27
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tozní léèbu, je mono pøistoupit ke kardioverzi synchronizovaným výbojem o nízké energii (cca 50J). Pokud je ale dojezdový èas na specializované pracovitì (koronární JIP) krátký
(do 30 min) a pacient je hemodynamicky stabilní, je pro nìj
pøínosnìjí zajitìný transport na pøíslunou koronární jednotku. Bìhem transportu pacienta kontinuálnì monitorujeme,
mìøíme Tk, P, podáváme inhalaènì maskou smìs vzduchu
obohacenou O2, sledujeme SpO2.
d ) fibrilace síní s rychlou komorovou odpovìdí
Jde o arytmii vznikající nejèastìji na podkladì ICHS, mitrální stenózy, hypertyreózy, CHOPN, srdeèního selhávání. Je zpùsobena ektopickou aktivitou mnoha síòových center, která vede k naprosto chaotické depolarizaci síòových bunìk a ke ztrátì efektivní síòové kontrakce. Chaotická aktivita síní se projeví zcela nepravidelnou akcí komor. Periferní pulzace je naprosto nepravidelná a tepové vlny mohou mít rùznou intenzitu.
Nìkdy bývá arytmie hemodynamicky závaná, protoe chybí
systola síní a vzhledem ke zvýení komorové frekvence dochází
ke zkrácení diastoly, a tím k porue diastolického plnìní komor.
Nemocní pociují arytmii jako palpitaci, únavnost. Nejèastìjí
komplikací je monost periferní i plicní embolizace.
Obr. 4:
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mìru 1:1 hrozí zhroucení obìhu, protoe se komory nestaèí
pøi tak vysoké frekvenci kontrakcí plnit. Jedná se tedy o potenciálnì obìhovì závanou arytmii.
Obr. 5:

Flutter síní: vlny P (nazývané nìkdy u flutteru F) jako zuby pily v pomìru ke QRS komplexùm 4;1. Pro funkèní poruchu pøevodu pøi tachykardii
se pøevede jen kadý 4. vzruch - 1. vlna F je skryta v QRS komplexu,
druhá v negativní vlnì T. dobøe patrná je tedy jen 3. a 4. pøed kadým dalím komplexem.

Obraz bývá vìtinou typický. Místo vln P jsou zejména ve
svodech II., III., aVF a V1 patrné zcela pravidelné pilovité vlnky. Také stupeò pøevodu vzruchu na komory mùe být pravidelný (napø. 4:1), nebo se mùe mìnit (obr. 5).
Terapie
Podobnì jako paroxysmální supraventrikulární tachykardie je
i flutter síní velmi citlivý na elektrický výboj (kardioverze)
o nízké energii (od 50  100J). Pokud s touto technikou nemáme zkuenosti, mùeme se pokusit o zpomalení pøevodu vzruchu ze síní na komory verapamilem. Pokud nemocný flutter síní dobøe snáí a nemá významnì zmìnìnou hemodynamiku, zajistíme ho pro transport (PK, O2, monitorace-TK, P, SpO2)
a smìøujeme jej na koronární jednotku bez nutnosti dalí léèby.

Komorové arytmie
Fibrilace síní: zcela nepravidelná akce komor, absence vln P, jemné chvìní
základní linie.

Místo P vln vidíme oscilaci drobných nepravidelných vlnek
o fr. 400  600/min. Komorové komplexy jsou nepravidelné,
jejich frekvence bývá èasto vyí (cca pøes 100/min). Není-li
pøítomna porucha nitrokomorového vedení, mají normální
tvar (obr. 4).
Terapie
Léèba z dlouhodobého hlediska spoèívá v odstranìní základní pøíèiny (operace mitrální vady, léèba ICHS, atd.).
Pokud je frekvence tepù vyí ne 120/min a stav pacienta
se horí, mùeme se pokusit o zpomalení komorové frekvence verapamilem, betablokátorem. Pøi zhorení výkonnosti levé srdeèní komory je nejvhodnìjí kombinace amiodaron
+ digoxin s podáním do 48 hodin od zaèátku dysrytmie.
Metodou volby je elektrická kardioverze, zvlátì dochází-li
k srdeèní dekompenzaci. Volíme vìtinou vyí energii výbojù ne u flutteru síní (cca 100  150J). Pøi trvání fibrilace síní
více jak 48 hod je reálné riziko tromboembolických komplikací. Proto je nutná v období kolem plánované kardioverze
antikoagulaèní léèba (heparin).
e) flutter síní
Jde o arytmii v terénu nepøíli èastou, vznikající nejèastìji
mechanismem reentry. Flutter síní èasto vzniká na podkladì
ICHS, intoxikace digitalisem. Sínì se stahují s f cca
200  250/min. Pøevod na komory je vak vìtinou v rùzném
pomìru blokován (2-4:1) obr.3. Pøi pøevodu na komory v po-

28

V pøípadì komorových arytmií se jedná o poruchy rytmu
vznikající na úrovni Hisova svazku a niích etáí pøevodního systému srdeèního, èi ve svalovinì komor.
a) komorové extrasystoly
Nejèastìji jde o nìkterou formu komorových extrasystol (komorových pøedèasných stahù). Mohou vznikat na jednom èi více místech (hovoøíme o monotopních nebo polytopních extrasystolách) ve svalovinì levé i pravé komory. Extrasystoly
vzniklé na rùzných místech komor se lií tvarem QRS komplexu (tzv. multifokální extrasystoly). Vyskytují se u ICHS selhávajícího srdce, vznikají po pøedávkování napø.digitalisem. Lze
je pozorovat té u zcela zdravých jedincù.
Nìkdy se mohou vyskytovat v pevné vazbì na pøedcházející
komorový komplex.Pokud je kadý ,,normální stah následován extrasystolou, hovoøíme o bigeminii (obr. 6). Následuje-li
extrasystola po dvou ,,normálních stazích jde o trigeminii.
Extrasystoly se mohou vyskytovat v párech (2 extrasystoly
za sebou) obr. 7, výskyt tøí a více extrasystol za sebou oznaèujeme pojmem komorová tachykardie.
Za prognosticky nepøíznivé a v rámci PNP rizikové se kromì polytopních extrasystol a extrasystol v pevné vazbì povaují pøedevím tzv. èasné extrasystoly. Jsou vázány na sestupné raménko vlny T pøedchozího srdeèního cyklu. Impuls
pøichází v tzv. vulnerabilní fázi a mùe bez dalího varování
zpùsobit fibrilaci komor (obr. 8).
Komorové arytmie mohou probíhat asymptomaticky (urèitý poèet komorových extrasystol má bìhem dne i zcela zdravý jedinec), nebo mohou nemocného obtìovat (obèasný pocit pøeskakování srdce)  symptomatické, nìkteré mohou pacienta zahubit (fibrilace komor). Podle závanosti jsou dìleny
na benigní a maligní.
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Podle závanosti je mono extrasystoly klasifikovat napø.
podle Lowna:
Tøída
0.
I.
II.
IIIa.
IIIb.
IVa.
IVb.
V.
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Obr. 9:

TYP EXTRASYSTOLY
ádné extrasystoly
ménì ne 30 extrasystol/hod
více ne 30 extrasystol/hod
polytopní extrasystoly
bigeminie
extrasystoly v párech
komorová tachykardie
extrasystoly typu R a T

Obr. 6:
Komorová tachykardie (udrující se neboli setrvalý typ).

Bigeminicky vázané komorové extrasystoly (støídání se sinusovými stahy
v pomìru 1:1).

Obr. 7:

Komorové extrasystoly v páru (dvì jdoucí tìsnì po sobì)  rovnì maligní
typ extrasystol (3. a 4. komplex).

V EKG nálezu se kromì bìných tíhlých komorových komplexù vyskytují iroké komplexy rùzných tvarù (tvar závisí na lokalizaci ektopického centra) èasto ve výe popsaných vazbách.
Mezi komorovou extrasystolou a následujícím fyziologickým stahem vdy následuje úplná kompenzaèní pauza (souèet
vzdálenosti k pøedcházejícímu a k následujícímu kmitu R se
rovná dvojnásobku bìné vzdálenosti R-R).
Obr. è. 8 Velmi èasné extrasystoly-fenomén R naT

b) komorová tachykardie
Závanou formou komorové extrasystolie je komorová tachykardie. V EKG obraze se projeví pravidelnými irokými
QRS komplexy o frekvenci 120  200/min, které na sebe bezprostøednì navazují (obr.9). Pokud tento obraz spontánnì odezní do 30s, jde o nesetrvalou komorovou tachykardii.V opaèném pøípadì jde o setrvalou komorovou tachykardii.
Setrvalá KT je hemodynamicky závaný stav, který mùe vést
ke zhroucení obìhu. Primárnì vzniká v prvních 48 hod. od uzávìru koronární artérie a není pøedcházena závanou obìhovou instabilitou. Sekundárnì vzniká po 48 hod. od akutní ischemické
pøíhody a je pøedcházena závanou obìhovou nestabilitou.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

Terapie
Obecnì v PNP léèíme komorové arytmie pouze tehdy, jsou-li
hemodynamicky závané a nemocného bezprostøednì ohroují
na ivotì. S rùznými formami komorových extrasystol se setkáváme nejèastìji v souvislosti s akutním IM. V tomto pøípadì je
komorová arytmie zpùsobena jednak ischemií a z ní plynoucí
poruchou membránových systémù, které umoòují vznik a vedení vzruchu, jednak mechanickou nedostateèností a z ní plynoucím zvýeným tonem sympatiku. Léèebné úsilí lékaøe
v pøednemocnièní fázi oetøení se v tomto pøípadì koncentruje
na odstranìní základní pøíèiny, tzn. zvládnutí akutní ischemie.
Pokud se navzdory terapeutickým snahám vyskytne hemodynamicky závaná arytmie, která vede k poklesu systémového TK, je tøeba ji v PNP urychlenì zasáhnout.
Hemodynamicky nestabilní monomorfní a setrvalá polymorfní komorová tachykardie èasto konvertuje do komorové
fibrilace. Proto tyto náhlé pøíhody vyadují ji na místì vzniku okamitý terapeutický zásah formou elektrického výboje.
(Postup je stejný jako u fibrilace komor  viz dále).
V souèasné dobì stoupá význam amiodaronu (Cordarone)
a to u nemocných s výraznì symptomatickými èetnými KES
s limitovanou funkcí levé komory. Je lékem první volby a má
pøednost pøed trimekainem (Mesocain). Dávkování je v krátkodobé infuzi 150-300 mg/5min i.v., následováno infuzí
o rychlosti 1mg/min i.v. Lékem druhé volby zùstává trimekain
v bolus i.v. dávce 1-1,5 mg /kg.
V pøípadì obìhové nestability pøistupujeme k okamité léèbì nesynchronizovaným výbojem, tzv. elektrické kardioverzi
o energii v rozmezí 50  100J, nejlépe v krátkodobé i.v. anestezii èi sedaci (Dormicum 5 mg i.v.). Po stabilizaci pacienta
jej urychlenì transportujeme nejlépe do spádového kardiocentra, èi na nejblií koronární jednotku, popøípadì na interní JIP nejblií spádové okresní nemocnice. Bìhem transportu udrujeme funkèní i.v.linku, pacientovi kontinuálnì monitorujeme srdeèní èinnost a pravidelnì kontrolujeme puls na
periférii (zejména jeho pravidelnost a frekvenci), mìøíme TK,
podáváme O2 a nepøetritì snímáme SpO2.
c) flutter komor
Pøi KT o frekvenci vyí ne 200/min mluvíme o komorovém flutteru. Èasto je spojen s hypotenzí, nebo obìhovou zástavou. Lékem volby je trimekain v bolus. dávce 1mg/kg.
29
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Dalí moností je amiodaron. Je indikován u recidivující nebo na výboj rezistentní KF.
d) fibrilace komor
Jde o nejzávanìjí arytmii pøi ní dochází k nekoordinovaným, zcela chaotickým stahùm komorové svaloviny bez
efektu na hemodynamiku komor. Systolický TK a tím i perfúze ivotnì dùleitých orgánù je nulová a nezasáhneme-li okamitì, hrozí úplné zhroucení obìhu a smrt pacienta. Èasto se
vyskytuje v akutní fázi IM (primární fibrilace), nebo v terminálních stádiích selhávání levé komory(sekundární fibrilace).
Fibrilace komor je té èasto pøítomna u úrazù el. proudem, intoxikacích kokainem.
Obr. 10: Pøechod komorové tachykardie v komorovou fibrilaci

Obr. 11: Torsades de pointes

Torsades de pointes, nejèastìjí iatrogenní mechanismus smrti (vzniká pøi
hypokalémii po diuretacích, pøi chronickém podávání antiarytmik I. skupiny). Od klasické setrvalé komorové tachykardie se lií cyklickým kolísáním
amlitudy QRS komplexù (rotace elektrické osy srdeèní).

Obraz je typický. Nepravidelné, chaotické kmity o vysoké
frekvenci nepøipomínající vlny ani kmity bìné EKG køivky
(obr.10). Pozdìji se køivka oplouje a pøechází v asystolii.
Terapie
V rámci PNP je léèba jednoznaèná. Dojde-li k náhlé zástavì obìhu pøed svìdky, je nutné zahájit základní neodkladnou
resuscitaci a postupovat podle Safarova algoritmu A-B-C.
Prioritní význam má ochrana CNS pøed hypoxií následkem
náhlé zástavy obìhu. Protoe v naich podmínkách v PNP pøiváí defibrilátor na místo výskytu NZO a výjezdová skupina
ZZS, musí být provádìna základní neodkladná resuscitace
pøed pøíjezdem ZZS. Dùleité je pøedejít jakémukoli zpodìní mezi NZO a defibrilací. Po pøíjezdu výjezdové skupiny
ZZS se základní algoritmus roziøuje o okamitou analýzu KF
a následnou defibrilaci. Je nutno provést elektrickou defibrilaci a zahájit rozíøenou KPCR podle algoritmu pro komorovou fibrilaci. Kladnou elektrodu umístíme pod pravý klíèek
(elektroda STERNUM), zápornou elektrodu do oblasti srdeèního hrotu (elektroda APEX ).
Pokud jde o monofázický výboj zaèínáme energií 200J. Jestlie
fibrilace pøetrvává, následuje druhý, event. tøetí výboj o energii
300 a 360J. Pøi bifázickém výboji postaèuje energie úmìrnì nií
120  150  200J. Tyto tøi defibrilaèní pokusy následují v rychlém
sledu po sobì. Pokud se podaøí zvrátit KF a navodit hemodynamicky úèinnou akci srdeèní nasazujeme i.v. terapii amiodaronem,
popøípadì beta-blokátorem, k prevenci recidivy a dalí ataky KF.
Amiodaron v bolus. dávce 300 mg i.v. a dále v kontinuální i.v. infuzi v dávce do 1200 mg/24 hod. Lékem volby v prùbìhu resuscitace ataky KF zùstává lidokain a trimekain.
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V pøípadì, e po tøech defibrilaèních výbojích nedojde
k obnovì s.rytmu, je nutné neprodlenì pøistoupit k rozíøené
KPCR a postupovat podle stanoveného algoritmu.
Výe popsaným zpùsobem zajitìného pacienta urychlenì,
za kontinuálního EKG monitorování, transportujeme na spádovou koronární JIP, popøípadì na nejblií ARO pøísluné okresní nemocnice. Pro urychlení transportu je v indikovaných
pøípadech primárních èi sekundárních transferù dobré vyuít
slueb LZS.
Arytmie z poruch vedení vzruchu
V praxi se s poruchami pøevodu vzruchu setkáváme pomìrnì vzácnì. Obvykle se jedná o stav, který je komplikací jiného základního onemocnìní (IM, intoxikace léky), ojedinìle
se mùe jednat o poruchu kardiostimulátoru.
Porucha pøevodu vzruchu, kterou v rámci PNP mùeme detekovat, mívá obvykle charakter sinoatriální blokády, atrioventrikulární blokády, popøípadì raménkové blokády.
Opakem je zrychlený pøenos vzruchu ze síní na komory
 tzv. preexcitace. V terénu se s touto anomálií setkáváme
vzácnì a probíhá spíe pod obrazem supraventrikulární tachykardie.
Poruchy vedení se klinicky nejèastìji projevují zvýenou
únavností, nepravidelností srdeèní èinnosti, v nejzávanìjích
pøípadech obìhovými synkopami.
a) sinoatriální blokády
Jde o poruchu pøevodu vzruchu ze sinusového uzlu na sínì.
Vzruch tedy v sinusovém uzlu vznikne, ale není pøeveden na
sínì.
EKG obraz
Tato blokáda se projeví absencí vlny P a komorového komplexu. Øídící funkci pøebírá nìkterá z niích etáí pøevodního systému (nejèastìji A-V uzel) s frekvencí komor okolo
50  60/min.
b) atrioventrikulární blokády
A-V oblast je pomìrnì citlivá na ischémii a poruchy pøevodu zde vznikají velice èasto. Jde o poruchu pøevodu impulsu ze síní na komory. Vyskytují se ve ètyøech variantách.
I. A-V blokáda I. stupnì
Klinicky jde o naprosto benigní stav, který se na EKG projeví pouze prodlouením PQ intervalu nad 0,2s. A-V vedení
je pouze prodlouené a vechny vzruchy se pøevedou ze síní
na komory (obr.12). Nejèastìjí pøíèinnou je opìt ICHS, akutní intoxikace digoxinem, nebo porucha rovnováhy elektrolytù. Terapie vìtinou není nutná.
Obr. 12: A-V blokáda I. stupnì
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II. A-V blokáda II. stupnì
Vzniká pokud vzruch neprojde pøes AV uzel nebo Hisùv
svazek. Nejèastìji se vyskytuje ve dvou formách:
Mobitz I.
Dochází k postupnému prodluování P-R intervalu, a jeden QRS komplex ,,vypadne, co je následováno pøevedeným stahem s normálním P-R intervalem. Poté se cyklus znovu opakuje. Tento dìj se nazývá Wenckebachovy periody
(obr.13). Jde vìtinou o benigní typ blokády jeho léèba je
nutná jen pøi symptom. bradykardii a poklesu TK.
Obr. 13:

Atrioventrikulární blok II. stupnì Weckebachova typu 6:5

Mobitz II.
Vìtina vzruchù je pøevedena v konstantním P-R intervalu.
Po urèitém poètu takto pøevedených síòových impulsù se jeden nepøevede (obr.14). Tento pomìr vyjádøený èíselnì vyjadøuje stupeò blokády (napø. 2:1, 3:1, 4:1). Tento typ mùe
vyadovat akutní kardiostimulaci.
Obr. 14: A-V blokáda II. stupnì Mobitz II.
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obìhových synkopách. Pøi nemonosti okamitì provést stimulaci podáme atropin 0,5-1mg i.v.
IV. raménkové blokády
Vzruch je na komory pøevádìn celkem tøemi drahami. Tyto
dráhy jsou tvoøeny pøedním a zadním svazkem levého Tawarova raménka a pravým Tawarovým raménkem. Blokády jednotlivých pøevodních drah charakteristickým zpùsobem mìní
EKG køivku. Mezi nejdùleitìjí raménkové blokády s kterými se v terénu mùeme setkat patøí:
Kompletní blok levého Tawarova raménka
Na EKG se projeví irokými pozitivními QRS komplexy ve
svodech I., aVL, V5, V6. Úsek ST-T má vdy opaènou polarizaci ne komorový komplex.
Kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
Na EKG se projeví obrazem R-R´ a QRS více ne 0,12 s.
ve svodech V1 a V2.
Raménkové blokády nelze terapeuticky ovlivnit jinak ne
léèbou základního onemocnìní (ICHS). V rámci PNP mají
pouze informativní charakter. Èerstvì vzniklé nás upozoròují
napø. na akutní ischemii.
Terapie poruch pøevodu vzruchu
Terapeuticky zasahujeme pouze v pøípadì, e bradykardie,
která mùe vzniknout v dùsledku nìkteré z uvedených pøevodních poruch, má výraznì negativní vliv na hemodynamiku.
Léèba je nutná, dochází-li k poklesu systémového TK na hodnoty pod 100 torr nebo pokud dochází k prohloubení ischemických zmìn (zhorení stenokardie, dunosti, zmìny na EKG).
K léèení mùeme pouít buï farmaka nebo stimulaci srdce
elektrickými výboji.
Farmakoterapie
Atropin  blokádou vagu pùsobí zvýení srdeèní frekvence.
Podává se intravenóznì v dávce 0,5-1 mg do celkové dávky 2 mg.
Tato léèba je úèinná zvlátì u bradykardií vyvolaných infarktem
zadní a spodní stìny (S-A blokády, sinusová bradykardie).

III. A-V blokáda III. stupnì-kompletní blokáda
Pøevod vzruchu ze síní na komory je zcela zablokován.
Sínì se tedy stahují normálnì, ale ádný stah se nepøevede na
komory, které se stahují zcela nezávisle na síních. Tato situace mùe komplikovat akutní IM.
Obr. 15: Kompletní A-V blokáda

Kardiostimulace
Princip transtorakální kardiostimulace spoèívá v tom, e je
srdce drádìno výboji prostøednictvím velkoploných samolepících elektrod skrze stìnu hrudníku. Transtorakální stimulátor je souèástí vech moderních defibrilátorù. Pro transport
pacienta zajistíme standardním zpùsobem (i.v.linka a kontinuální monitorace EKG) a smìrujeme jej podle jeho aktuálního
stavu na pøísluné pracovitì (koronární JIP spádového kardiocentra, JIP interního oddìlení spádové nemocnice).
Obr. 16: EKG obraz stimulovaného rytmu zevním kardiostimulátorem

Na záznamu pozorujeme pravidelné vlny P a zcela nezávisle na nich komorové komplexy.
Frekvence a tvar QRS komplexù je dán místem vzniku
vzruchu v komorách (obr.15).
Terapie
Nìkteré kompletní blokády mohou vyadovat urgentní kardiostimulaci a to zejména pøi pomalé komorové frekvenci èi
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

Stimulovaný rytmus pøi zavedeném doèasném kardiostimulátoru (nahoøe vpravo)
s patrnými stimulaèními hroty na zaèátku kadého komplexu. Zástava úèinnosti
stimulace pøi sníení intenzity proudu pod hodnotu stimulaèního prahu s následným demaskováním základního rytmu, jím je zde atrioventrikulární blok II. stupnì (dolní záznam).
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Kazuistika a význam vèasné defibrilace
NO: 45 letá ena (hypertenze, DM na PAD) navtívila obvodního lékaøe pro asi hodinu trvající stenokardie. Obvodním
lékaøem volána RLP.
Status presens pøi pøíjezdu ZZS: Pacientka pøi vìdomí,
opocená, bledá, pravidelný, slabì plnìný puls na periférii, TK
105/60. Udává pocit svírání a pálení na hrudníku, klidovou
dunost. Bìhem zajiování i.v. pøístupu náhle bezvìdomí,
cyanóza, nepravidelné lapavé dechy, na monitoru EKG fibrilace komor.
Terapie: Neprodlenì provedena defibrilace bifázickým výbojem 120J. Na skopu tachyarytmie se irokými QRS komplexy, bez hmatného pulsu na periférii. Provedena OTI rourkou
è.7, nepøímá srdeèní masá, umìlá plicní ventilace ruèním dýchacím pøístrojem Ambu s pøívodem O2 (Vt 500ml, df
12/min). Aplikujeme Mesocain 1% 70 mg i.v., na skopu se
objevuje sinus f 70-80/min, elevace ST úseku. Je hmatný tep
na periferii, Tk 110 syst. Podáváme analgosedaci a relaxaci,
kontinuální katecholaminovou podporu obìhu. Vzhledem
k známkám akutního IM na EKG konzultujeme spádové kardiocentrum, které indikuje akutní PTCA. Takto zajitìnou
a kontinuálnì monitorovanou pacientku (ETCO2, SpO2, EKG
køivka, TK) transportujeme na výe zmínìné pracovitì vzdálené 65 km (doba dojezdu do 90 min). Bìhem transportu je
pacientka obìhovì stabilní, relaxovaná, UPV  Oxylog, SpO2
99  100%. Na koronární JIP pacientka pøedána za 70 minut
od zaèátku oetøení.
Prùbìh: V katetrizaèní laboratoøi provedena PTCA s implantací stentu. Dále hospitalizace na ARK, kde tøetí den provedena extubace, pacientka obìhovì i ventilaènì stabilní. Následnì pøeklad k doléèení na spádové interní oddìlení.
Kardiálnì zcela stabilní proputìna 15. den do domácího oetøení. Nyní je v péèi obvodního lékaøe.
Diagnóza: akutní transmurální IM spodní stìny s fibrilací komor-stav po PTCA, stav po KPCR.
Komorová fibrilace je nejèastìjí maligní arytmií, která se
podílí na vìtinì srdeèních zástav. Z tohoto pohledu je dùleité zdùraznit, e èasná defibrilace je léèebnou intervencí, která
zvyuje procento pøeití pacientù s náhlou srdeèní zástavou.
Èasový interval od náhlé zástavy obìhu k monosti provést
defibrilaèní výboj je hlavní determinantou, rozhodující o úspìchu resuscitace a tím i pøeití. Defibrilátor proto musí být k
dispozici do nìkolika minut od srdeèní zástavy. Pokud je defibrilace uskuteènìna okamitì, je pravdìpodobnost pøeití
pacienta s KF vysoká. S kadou minutou, která uplyne od zástavy srdce, klesá pravdìpodobnost pøeití o 7  10%. Pravdìpodobnost klesá k nule, jestlie pacient s KF nemá defibrilátor k dispozici do 10 min po srdeèní zástavì. Pokud je KPR
zapoèata bezprostøednì po vzniku KF, pak pravdìpodobnost
pøeití mùe být vyí i pøi delím èasovém intervalu od vzniku zástavy obìhu do defibrilace.
Automatická externí defibrilace  AED
Dalím krokem, který èiní princip èasné defibrilace skuteènì èasným je AED. Automatické externí defibrilátory jsou
komputerizované pøístroje, které analyzují srdeèní rytmus
a urèí, zdali je vhodný k defibrilaci. Jestlie je detekován rytmus vhodný k defibrilaci, pøístroj se nabije a vyzve zachránce, aby zmáèknutím knoflíku vyslal defibrilaèní výboj.
Vykolením pøísluných skupin osob (hasièi, policisté, pra32
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covníci bezpeènostních agentur, personál letitních hal a obchodních center) je mono významnì redukovat èas, potøebný
k defibrilaci v pøednemocnièních podmínkách a tím jej posunout na doporuèenou hranici 5 min. Za tímto úèelem vak bude jetì zapotøebí upravit legislativní podmínky, protoe defibrilace je v ÈR stále jetì chápána jako výluènì lékaøský výkon.
Problematika zajitìní, transportu a smìøování pacienta
Dùleitým momentem v postupu lékaøe PNP na místì náhle vzniklé hemodynamické poruchy je rozvaha o zpùsobu
zajitìní transportu a smìrování nemocného do cílového místa, kde mu bude poskytnuta komplexní péèe. Problematika
smìrování nemocného je u mnoha akutních stavù jedním
z klíèových faktorù urèujících úspìnost PNP a následné
NNP. Jednimi z nich jsou právì hemodynamicky závané
arytmie provázené obìhovou nestabilitou, které komplikují
akutní ischémii myokardu.
Zejména v lokalitách s delími dojezdovými èasy je dùleité zajitìného pacienta transportovat pøímo do místa definitivního oetøení (koronární JIP FN krajských mìst) a vyhnout
se tím mnohdy zbyteènému transportu na spádovou JIP interního oddìlení èi ARO okresní nemocnice.
V souèasné dobì nám na naem pracoviti problematiku
smìrování nemocných (pøedevím akutních koronárních syndromù) usnadòuje pøímo komunikace s cílovým pracovitìm.V dobì analýzy 12-ti svodového EKG záznamu na místì
postiení jsme prostøednictvím faxové sluby EUROTEL
schopni odfaxovat aktuální EKG záznam pøímo na kardiologické pracovitì. Po následné telefonické domluvì smìrujeme pacienta ji pøímo z místa postiení do cílového místa,
schopného pacientovi poskytnout komplexní péèi.
Tímto se vyvarujeme monému odmítnutí pacienta pro nedostateènou lùkovou kapacitu a souèasnì se zkrátí èasový interval od vzniku náhlé pøíhody do doby definitivního oetøení. Rovnì je velice dùleité plynulé pøedávání zajitìných
pacientù pøipravenému týmu na oddìlení urgentního pøíjmu èi
personálu koronární jednotky (vèetnì lékaøe).
Pacient musí být posádkou RLP pøedán s funkèní i.v. linkou, za stálé kontroly hemodynamiky obìhu a monitorování
EKG køivky. Kontrolujeme puls na periferii a u neintubovaných pacientù pøi vìdomí musíme být pøipraveni okamitì zajistit DC, defibrilovat a zahájit rozíøenou KPCR.
Závìr
Je dùleité si uvìdomit, e pøesná diagnóza typu arytmie
není nejdùleitìjím úkolem lékaøe pøednemocnièní fáze
a mnohdy není ani v jeho schopnostech. Naím cílem v podmínkách PNP je tedy snaha stabilizovat nemocného, zvrátit
hemodynamické zmìny a zabránit jejich opakování a prohlubování.
Posledním a neménì dùleitým krokem je pøedání nemocného k dalímu léèení a definitivnímu oetøení na cílové pracovitì, které mu je schopno poskytnout komplexní péèi.
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Tìký úraz v Praze, úkoly
a význam pøednemocnièní neodkladné péèe
Jiøí Knor, Jaroslav Valáek

Zdravotnická záchranná sluba hlavního mìsta Prahy  ÚSZS

Abstrakt
Èlánek se zabývá analýzou výskytu tìkých úrazù na území hlavního mìsta v prùbìhu 3 mìsícù (duben, kvìten,èerven) roku 2003. Zdùrazòuje hlavní úkoly moderní ZZS v primárním oetøení tìkých úrazù vèetnì smìrování a zajitìní kontinuity péèe. Nejen správné oetøení pacienta na místì vzniku úrazu, ale i organizace èinnosti ZZS, je pro pøeití tìce zranìného mnohdy rozhodující. Význam modernì koncipované ZZS roste zároveò se vznikem specializovaných center (traumacenter- TC), která by mìla být místem definitivního oetøení tìchto stavù.
Klíèová slova: Zdravotnická záchranná sluba (ZZS)  pøednemocnièní neodkladná péèe (PNP)  endotracheální intubace (ETI)  permisivní hypotenze  traumacentrum (TC)  platinová ètvrthodina

Abstract
The paper analyses the occurence of multiple trauma in Prague region during three months (April, May, June) 2003. The main tasks of modern
emergency medical service in primary management of multiple trauma victims, including continuity of care and decision about the appropriate type of
hospital, are pointed out. The crucial importance for survival of victims has not only adequate immediate care on scene, but also organizational structure
of EMS. The importance of modern EMS is associated with establishing specialised tramacenters, which should be the place of definite care of multiple
trauma victims.
Key words: Emergency Medical Service (EMS)  prehospital emergency care  endotracheal intubation  permissive hypotension  traumacenter 
platinum 15 minutes

motto
øekl za bouøe námoøník Neptunovi: mùe mne nechat ít, mùe mne zahubit. Ale a tak nebo tak, kormidlovat budu
správnì! (Montaigne)

Úvod
Fakt, e tìkých úrazù pøibývá, není tøeba zvlá zdùrazòovat. O hrozivých následcích dopravních nehod, násilných
trestných èinù èi tzv.adrenalinových sportù je díky masmédiím kadodennì informován prakticky kadý obèan naí spoleènosti. Autoøi se nehodlají zabývat primárními pøíèinami tohoto jevu, který vidí nejen v narùstající agresivitì obecnì, ale
i v chronickém selhávání primární prevence  toti sloek státu zajiujících poøádek, zákon a právo, tedy policie a justice.
Zamìstnanci ZZS a dalí zdravotníci jsou konfrontováni a
se závanými dùsledky úrazových dìjù. Lze konstatovat, e
dnes lidé pøeívají stavy, které døíve nevyhnutelnì vedly
k smrti (a to jednoznaènì i díky kvalitní PNP). Vèasné pøiblíení odborné pomoci na místo nehody s kvalitním vybavením
a personálním zajitìním je základním pøedpokladem pøeití
kritických stavù. I kdy neexistuje magický postup na záchranu ivota, povinností ZZS je být pøipraven co nejlépe.
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Cíle ZZS
 prevence èasné smrti
 prevence oddáleného úmrtí
 zajitìní co nejlepí kvality pøeití
Kvalitní PNP na místì úrazu dnes musí splòovat taková kritéria, aby nedocházelo k preventabilním úmrtím, a to nejen
èasným (tepenné krvácení, obstrukce dýchacích cest u bezvìdomí), ale i tzv. pozdním  napø. v souvislosti s rozvojem syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS). Zvládání hypoperfúze a hypoxémie s monou prevencí reperfúzního traumatu
je nutné ji v PNP. Vèasnost zásahu zdùrazòují rùzné termíny
jako zlatá hodina, èi terapeutické okno. Vzhledem k obecnému poadavku na ZZS o nutnosti dosaení pacienta do 15 minut od tísòové výzvy se jeví jako vhodný a nejlepí termín
platinová ètvrthodina.
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Návrh definice
Obecnì známá definice polytraumatismu nebyla pro zpracování dat úplnì vhodná, nebo do analýzy byli zaøazeni i pacienti se závaným monotraumatem (tìká kraniotraumata,
transverzální léze krèní míchy). Proto autoøi navrhují tuto definici: tìký úraz: úraz,v jeho dùsledku je èlovìk bezprostøednì ohroen na ivotì a bez vèasné a adekvátní ofenzívní léèby je velké riziko úmrtí.

Incidence
Èetnost tìkých úrazù v Praze (a v naí spoleènosti vùbec)
je hrozivá. Do analýzy byli zahrnuti pacienti, kteøí odpovídali výe uvedené definici. Ve vstupním vyetøení byli lékaøem
ZZS vyhodnoceni podle skórovacího systému NACA
(National Advisory Comittee on Aeronautics) stupnìm IV.
a vyím. Za 3 mìsíce se jednalo o 194 lidí (63 + 59 + 72).
118 pacientù bylo oetøeno a transportováno ZZS, 76 zemøelo pøed pøíjezdem výjezdové skupiny.
Graf è.1:
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Graf potvrzuje statistické údaje o úrazech jako nejèastìjí
pøíèinì úmrtí muù do 40 let vìku. Muù bylo v souboru 91,
en 27. Dominovala vìková skupina mezi 21. a 30. rokem vìku. Varující je podíl dìtí a mladistvých.

Metodika a výsledky
Pacienti byli kromì vstupního stanovení NACA IV.stupnì,
vyhodnoceni také podle systému MEES (Mainz Emergency
Evaluation Score). Tento systém se ukazuje pro PNP být velmi výhodný, nebo jednotlivé parametry vitálních funkcí MEES jsou vyhodnocovány standardnì  1. krevní tlak (TK),
2. pulzová frekvence (P), 3. charakter pulzu, 4.saturace periferní krve kyslíkem (SpO2), 5. dechová frekvence (DF), 6.
stav vìdomí podle  Glasgow Coma Scale (GCS), 7. úroveò
bolesti. Kadý z parametrù je podle závanosti ohodnocen
jedním a ètyømi body. Koneèný souèet pak dává pomìrnì
dobrou pøedstavu o závanosti stavu. Nejvyí moný poèet
bodù je 28  odpovídá fyziologickému stavu, nejnií je 7.
Po tøech týdnech byli pacienti vyhodnocováni podle skórovacího systému Glasgow Outcome Score (GOS): 1  zemøelí,
2  závané postiení zdraví, 3  støednì tìká porucha zdraví, 4  lehká porucha zdraví, sobìstaènost, 5  bez trvalých
následkù.
Graf è.3:

Pøíèinám tìkých úrazù jednoznaènì dominují dopravní nehody (DN). Druhé místo náleí pádùm z výe (PzV), které vak
v prùmìru mají mnohem závanìjí následky. Následují vyloenì
kriminální pøíèiny úrazù  stavy po napadení, pobodání a postøelení. Významné místo zaujímají i tìká popáleninová traumata.
Graf è.2:
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Pøi porovnání vstupního MEES a GOS po tøech týdnech je
na vodorovné ose hodnota MEES, na svislé ose poèet pacientù kadé skupiny GOS. Graf ukazuje, e skupiny GOS 4 a 5
(tedy pøeití s lehkými následky èi bez následkù) dosáhli pacienti s minimálním vstupním MEES 16 a více. I u této skupiny pacientù vak pøevaovali pacienti skupin 4 a 5 (závané
následky a zemøelí). Poèet pacientù s GOS 4 a 5 se zaèíná vyrovnávat s poètem pacientù skupiny 1 a 2 kolem hodnoty
vstupního MEES 20. U vyích hodnot vstupního MEES jednoznaènì pøevaují pacienti GOS 4 a 5. Z tohoto pohledu se
jeví MEES jako praktický a objektivní skórovací systém pro
potøeby ZZS:
Hodnoty vstupního MEES 16 a ménì lze pøeít jen s velmi
malou pravdìpodobností, hodnota 20 je bod zlomu. Ale jak
ukazuje graf, ani nejvyí hodnoty MEES nejsou 100% garancí pøeití.
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Graf è.4:

Graf è.6:

Ve výstupním GOS (po tøech týdnech) je pozitivním zjitìním, e dominují pacienti skupiny 4 a 5, celkem 72 pacientù.
Ve skupinì GOS 2 jednoznaènì dominovala neurotraumata po
tøech týdnech hodnocená jako perzistující vegetativní stav
a transverzální léze míchy na úrovni C páteøe, u skupiny GOS
3 neurotraumata  mícha  nií etáe.

Smìrování pacientù na jednotlivá TC
TC FN Královské Vinohrady
TC Ústøední vojenská nemocnice
TC FN Motol
TC FN Bulovka
Ostatní ZZ

Graf è.5:

Tato èísla nezohledòují kvalitu a komfort pøedávání pacientù, nebo neexistuje jednotný algoritmus pøíjmu pacienta pro
vechna TC. Nìkde je spolupráce na vynikající úrovni, jinde
velmi vázne, nìkde nejsou schopni respektovat ZZS jako partnera v péèi o tyto stavy. irí podklady k tomuto problému
jsou k dispozici u autorù.
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Poznámky k organizaci a léèbì

V tomto grafu je patrná sníená úmrtnost na pozdní komplikace. Tento fakt svìdèí nejen pro kvalitu intenzivní péèe
v nemocnici, ale i v PNP.
Graf è. 6  Doba do následné intezivní péèe:
Tato doba se mùe zdát dlouhá, ale je v ní zapoèítána doba
potøebná pro urgentní výkony a dalí oetøení na místì, vyprotìní (napøíklad s hasièi) a dalí smìrování pacienta. Navíc
prùmìrný èas zkreslují urgentní lety letecké záchranné sluby
(LZS), které jsou prodloueny nejen vzdáleností, ale i nepøítomností heliportù ve vìtinì praských traumacenter TC,
kdy je nutno pacienta jetì pøekládat do dalí sanitky. Zdaleka
ne vdy se také pacient transportuje do nejbliího traumacentra.
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Efekt vèasné pøítomnosti posádky rychlé lékaøské pomoci
(RLP) s kompletním vybavením, vycvièenou posádkou, bez
nutnosti improvizace. Naopak je diskutabilní s neúplným vybavením a potøebou dodateèného doplòování výbavy a pøi poruení principu kontinuity pøedání do cílového zdravotnického
zaøízení (ZZ). Organizace týmù RLP vyaduje stejné èlenìní
týmù, stejnou funkènost jedincù v rùzných týmech, stejný postup rùzných týmù, stejnou péèi pro vechny. Koordinace týmù pøi dùkladné znalosti doporuèených postupù a stejných dovednostech je pøedpokladem lepích výsledkù!
Úloha lékaøe v týmu RLP spoèívá nejen ve znalostech a dovednostech, ale i ve vedení týmu. Vyaduje jistotu a rozhodnost, která se pøenáí se na tým a okolí, stejnì jako nervozita
a nejistota. Ke komunikaci jsou nutné jednoduché, jasné, jednoznaèné pokyny  pøièem kadý musí znát svou základní
roli!

Neodkladné terapeutické postupy
1. Endotracheální intubace (ETI, resp. RSI  rapid sequence
intubation) v PNP vèetnì tìkých úrazù má svá specifika. Pøi
vyhodnocení pøínosu oproti rizikùm je nutno zdùraznit redukci dechové práce a stabilní tenzi krevních plynù, kardiovaskulární stabilitu a monost dokonalé anlgézie (Hinds a Watson,1996). Z tohoto pohledu je RSI výhodná nejen u stavù
s GCS niím ne 7, (resp. 9  de la Corte, EuSEM 2003), ale
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je vhodná i pro závané okové stavy, nestabilní hrudník, traumata oblièeje a stavy nesnesitelné bolesti.
U dìtských pacientù, kteøí jsou v naem souboru zastoupeni v nezanedbatelné míøe, jednoznaènì platí, e svìdèí-li klinické symptomy pro okový stav, pak musí být provedena
ETI a zahájena umìlá plicní ventilace (UPV). Dìti, které jsou
následnì pøedávány do nemocnièní neodkladné péèe (NNP)
s normálními hodnotami krevních plynù, mají daleko lepí
prognózu, ne dìti s hypoxémií a hyperkapnií (Novák, 2004).
Tuto zásadu lze vztáhnout na vechny pacienty, pøestoe mladí, do doby úrazu zdraví dospìlí, mají mnohem vìtí kompenzaèní rezervy ne dìti.
V naem souboru pacientù byla ETI(RSI) provedena u 68
pacientù, z toho v drtivé vìtinì pro sníené GCS (GCS 7
a ménì mìlo 55 pacientù ze vech intubovaných). 2 pacienti
s GCS 7 a ménì nebyli v terénu intubováni, v obou pøípadech
se jednalo krátkou vzdálenost od cílového ZZ.
ETI v terénu má své zásady:
 preoxygenace bez prodýchávání  pokud je zachována alespoò zbytková spontánní dechová aktivita (Plantz, Adler,
1998)
 Sellickùv hmat
nutná farmaka  lidocian je vhodný pro sníení nitrolebního
tlaku (ICP), succinylcholin (SUX) je bezpeèný (E.Barton,
EuSEM 2003)
 crash úvod  s podáním anestetika i relaxancia na jednu
obìhovou dobu
tyto postupy volíme prakticky vdy, nebo vìtinou nemáme
k dispozici údaj o poslední stravì pacienta, navíc jde o èas!
 nutná farmaka  lidocain je vhodný pro sníení nitrolebního
tlaku (ICP), succinylcholin (SUX) je bezpeèný (E.Barton,
EuSEM 2003).
 monitorace pETCO2  postup doporuèovaný zejména u kraniotraumat je dnes vzhledem k monostem moderních ZZS
jednoznaènì indikován u v PNP (Knor, 2002)
2. Analgézie  U vech pacientù s úrazem je nutné postupovat podle zásady: kdo nepocítil úlevu od bolesti, toho nenavtívil lékaø (Bechtìrev). U tìkého úrazu navíc bolest prohlubuje okový stav.
Problémem je subjektivní hodnocení bolesti  rozdílnì je
hodnocena napøíklad dítìtem, jeho rodièem, èi zdravotníkem
(Akitopolou, Todd, EuSEM 2003). V naem souboru byla krutá bolest léèena opioidy vdy, silná bolest pouze u 27 pacientù z 30 (u pacientù se sníeným GCS lze bolest jako subjektivní faktor hodnotit obtínì). Dùvody pro nedostateèné tlumení kruté bolesti vyplývající z obavy setøení symptomù èi
vedlejích úèinkù (deprese dechu, moné hemoperitoneum)
nejsou v moderní medicínì obhajitelné (idea do not tolerate
pain and suffering)!
3. Objemové náhrady  hypovolémie je jedním z nejvìtích
zabijákù u traumat. Obecnì bázlivý pøístup k objemové resuscitaci potvrzuje v naem souboru nejvìtí zastoupení pacientù s objemovou náhradou do 750ml (46 pacientù), dalí 750 a
1500ml (42), nad 1500ml (30). Krystaloidy v náhradách objemu jasnì dominovaly.
V souèasnosti jsou dva hlavní pøístupy k objemovým náhradám pøi velké krevní ztrátì:
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1.masívní náhrady  2000ml bolus (systém BATLS) vede k :
 zvýení objemu
 zvýení DO2
ale zároveò ke
 zvýení krvácení
 sníení DO2
a naopak
2.rezervované náhrady  smyslem je:
 tzv.permisivní hypotenze (P.Pepe, EuSEM 2003)
 nikoli agrese k normotenzi
 cílový STK 90 mmHg  dop.: v PNP 250ml hypertonické
NaCl+ dextran(D)6%, dále krystaloidy dle klinických pøíznakù.
Prevence hypotermie je samozøejmostí u obou pøístupù.
4. Dalí dùleité postupy: zajitìní CVK, hrudní drená, intraoseální pøístup jsou postupy, které je nutné ovládat, nicménì v terénu se provádìjí výjimeènì. V naem souboru byl kadý z nich proveden maximálnì 3x. Vzhledem k mení èetnosti tìchto výkonù je vhodný pravidelný výcvik lékaøù ZZS
v modelových situacích minimálnì 1x za 2 roky.

Závìr:
V interdisciplinárním pøístupu pøi péèi o tìké úrazy má PNP
nezastupitelnou roli. Kvalitní traumacentra (TC) jako místa definitivního smìrování pacienta potøebují spolehlivì fungující
systémy ZZS. Na lékaøe ZZS jsou kladeny stále vyí nároky
(znalosti, dovednosti, psychický stres) a jako nositelé odbornosti
musí být silnou stránkou systému PNP. Rezervy a moná pochybení jsou pøi bliím prozkoumání èasto diskutabilní. Vdy ale
bude platit, e sebelepí PNP a TC, organizace a zajiování kontinuity nikdy nenahradí prevenci! Neustále je tøeba mít na pamìti nejen pacienty, kteøí pøeili s tìkými následky, ale zejména ty,
kterým u nebylo pomoci pøi pøíjezdu výjezdové skupiny ZZS na
místo vzniku úrazu.
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Critical Incident Stress Management
Jana eblová

ÚSZS Støedoèeského kraje, Záchranná sluba Praha  venkov

Abstrakt
Critcal Incident Stress Management je soubor technik, které jsou urèeny profesionálním, zejména tísòovým slokám, a jejich cílem je prevence nadmìrného pùsobení stresu a následné psychologické morbidity, kam patøí syndrom vyhoøení, posttraumatická stresová porucha a pøípadnì dalí
psychopatologické pøíznaky. Jednotlivé techniky, které jsou v CISM obsaeny, jsou debriefing, defusing, demobilizace, podpora na místì události,
preventivní pøednáky, individuální debriefing, odloený debriefing, debriefing v pøípadì rozsáhlé pøírodní katastrofy, postihující celou komunitu.
Studie potvrzující nebo naopak zpochybòující úèinnost technik CISM nejsou ve svých závìrech jednotné, pro obecná i metodologická omezení
výzkumu.
Klíèová slova: Critical Incident Stress Management  tísòové sloky  syndrom vyhoøení  posttraumatická stresová porucha

Abstract
Critical Incident Stress Management is a preventive complex psychological tool for professionals, especially rescuers of all kinds and for emergency
personnel. The objective of CISM is to reduce the effects of excessive stress and later psychological morbidity including burn-out syndrome,
posttraumatic stress disorder and other psychopathological signs. CISM includes these techniques: debriefing, defusing, demobilisation, on-scene
support, preventive presentations, individual debriefing, delayed debriefing, debriefing after large scale natural disasters affecting entire communities.
Studies reporting either positive or no effects of CISM have no consistent conclusions because of both general limitations and methodological flaws
of research in this field.
Key words: Critical Incident Stress Management  emergency personnel  burn-out syndrome  posttraumatic stress disorder

Koøeny technik, podobných dnenímu CISM, jsou spojeny
s válkami, psychologická podpora byla poskytována vojákù
a cílem byl jejich návrat do bojové linie. Bìhem 2. svìtové
války se pro tzv. váleènou neurózu zaèínaly pouívat i skupinové techniky a Dr. S.L.A. Marshall provádìl debriefing
velmi podobným zpùsobem, jak jej pozdìji uvedl do praxe
Jeffrey T. Mitchel v rámci programu CISM. Mitchellùv model
se prvnì objevuje v literatuøe v roce 1983.
CISM vznikl jako systém preventivní psychologické péèe pro lidi s potenciálním psychotraumatem, a je zamìøen
nikoli na obìti (tìm jsou urèeny jiné podpùrné psychologické sluby), ale na osoby, vystavené kritické události v dùsledku své profese, tedy mimo jiné i na záchranáøe. Je to diskuse, proces, podpora, strukturované setkání po události, týkající se právì kritické události. Je to vak i preventivní
vzdìlávání s cílem lépe èelit nárokùm profese. Není to ani
psychoterapie, ani psychologické poradenství nebo léèba! Jde o systém jednotlivých prvkù a postupù, jejich cílem
je pøedcházet pozdìjí psychické morbiditì, ale i sníené výkonnosti v práci. Právì toto pøedpokládané preventivní pùsobení je úskalím dùkazù o úèinnosti CISM  obtínì se mìøí a srovnávají poruchy, které nenastaly. Navíc je pùsobení
stresorù v naem ivotì komplexní, jsme neustále vystavováni nejrùznìjím druhùm stresu nejen v zamìstnání, ale
i v bìných ivotních situacích a v osobním ivotì, a celkovou zátì lze jen tìko roztøídit podle pùvodu. Kromì bìného stresu, který má do urèité míry i pozitivní efekt na psychickou odolnost jedince, mùeme hovoøit o kumulativním
stresu, kdy se pùsobení zátìe z jednotlivých oblastí sèítá
a mùe vést a k syndromu vyhoøení. Dále je zde pojem
kritická události, tedy silnì pùsobící jednorázový stresor,
jeho vliv pøesahuje monost zvládnutí jedincem, pøesahuje
jeho adaptaèní schopnosti. Pøi dlouhodobém pùsobení více
stresorù mùe dojít i k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, s kumulací psychologických problémù a citelným
omezením kvality ivota.
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Pøíklady obecnì uznávaných kritických událostí jsou: úmrtí pøi plnìní pracovních povinností, váné zranìní ve slubì,
sebevrada kolegy, netìstí s vìtím poètem poranìných/postiených, smrtelný úraz dítìte, události, které ve zvýené míøe pøitahují pozornost médií, obì, kterou nìkdo ze zasahujícího personálu osobnì zná.
Z druhé strany ke zvýené míøe rizika pùsobí i typický psychologický profil lidí, kteøí v záchranných (a podobných)
slubách pracují  jsou to osoby s velkou potøebou kontroly
událostí, orientované na detail (tento rys mùe být pozitivní,
protoe nedojde k opomenutí nìjaké dùleité malièkosti).
Jsou schopni podstupovat vysoké riziko, mají potøebu okamitého uspokojení, jsou orientovaní na akci, bývají motivováni vnitønì a mají vysokou odolnost vùèi stresu.
Charakteristické je odmítání jakékoliv formy pomoci, nebo
potøebu pomoci vnímají jako své profesní selhání.
Komponenty stresové reakce jsou fyzikální (pocení, nausea, tøes, vzestup tepové frekvence a krevního tlaku, pocit íznì), kognitivní (dochází ke zhorení kognitivních funkcí,
zmatenosti, sníení pozornosti, sníení rozhodovacích schopností), emoèní (úzkost, pocit viny, strach, zlost) a behaviorální (podezøívavost, únik, zmìna obvyklého zpùsobu ivota,
neschopnost odpoèívat, konzumace alkoholu). Mohou být pøítomny v rùzné míøe a v kombinaci.
Je nutno zdùraznit, e posttraumatická reakce normální je
(obtíe záhy po události odezní), naopak rozvoj posttraumatické stresové poruchy ji normální není. U záchranáøù je podle nìkterých studií výskyt PTSP asi 5%, 80% osob exponovaných kritické události zvládne situaci bez rozvoje poruchy.
V lednu se v Praze konal základní a pokroèilý kurz technik
CISM (pøeloený jako Zacházení se stresem v kritických situacích), který vedl americký lektor Dr. Thomas Appel-Schumacher. Základní dvoudenní èásti se zúèastnili nejen psychologové, ale i zástupci z øad armády, hasièù, a s MUDr. Hlaváèkovou ze ZZS Mìlník jsme zastupovaly i oblast zdravotnických záchranných slueb. Druhé, pokroèilé, té dvoudenní
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èásti kurzu se zúèastnili pøevánì psychologové, z nich èást
ji mìla základní kurz z loòského roku.
Po nezbytném, ale krátkém teoretickém úvodu byl náplní
kurzu pøedevím praktický nácvik jednotlivých technik debriefingu podle Mitchellova modelu. Debriefing samotný je
praktická intervence, zamìøená na omezení pùsobení stresu,
má stabilizovat situaci a hlavnì mobilizovat vlastní zdroje tak,
aby pracovník byl schopen co nejdøíve normálnì fungovat.
Podstatné je uvìdomit si, e na sezení podobného typu nepøicházejí klienti psychologických poraden s nìjakou definovatelnou psychopatologickou diagnózou, ale profesionálové,
by po urèitém stresujícím zásahu, èasto mnozí z nich s pocitem, co si to zas na nì nadøízení vymysleli. Proto je zdùraznìna potøeba úvodu, kde vedoucí debriefingu vysvìtlí dùvod
a moný pøínos, podìkuje za úèast a zejména zdùrazní naprostou rovnost co se týèe funkèní hierarchie. Jednotlivé následující fáze jsou: fáze faktù, fáze mylenek, fáze reakcí, fáze symptomù, fáze uèení (ve které se vysvìtlí a shrnou moné obtíe, o kterých se pøípadnì mluvilo, proberou se moné
techniky, jak obtíe zvládnout, zdùrazòuje se normalita vech
vyjmenovaných reakcí) a zakonèí se závìrem, který shrne dosavadní sezení a mìl by vyznít pozitivnì. Pokud se bìhem debriefingu objeví hlubí psychologický problém u nìkoho
z úèastníkù, je nutné ho odsunout na individuální konzultaci
a neøeit ho na místì. Debriefing se orientuje na to, jak zvládnout nejblií budoucnost a jak se co nejlépe zaèlenit do bìného ivota, ani by kritická událost fungování jedince pokud
mono negativnì neovlivnila.
Kratí verzí je tzv. defusing, který se odehrává bezprostøednì po události (debriefing s latencí 24 hodin a do týdne
po události), jde v podstatì o zkrácenou verzi, kdy po úvodu,
prakticky totoném s debriefingem, následuje fáze prùzkumu, tedy kombinace výe zmínìné fáze faktù, mylenek, reakcí a symptomù, a závìreèná fáze informací shrnuje fázi uèení a závìru.
Jetì úspornìjím zásahem je demobilizace, jejím cílem
je vypnout vnitøního automatického pilota pracovníkù na konci smìny bìhem rozsáhlých dlouhodobìjích katastrof (tak
jsem si tak øíkala, kdyby mì nìkdo býval vypnul bìhem pøedloòských povodní!). Odcházející smìna pracovníkù se shromádí, dostane se jim krátké, zhruba 10 minutové informace,
a následuje asi 20 minutový odpoèinek a relaxace.
A koneènì do repertoáru prostøedkù CISM patøí i podpora
na místì události, krátká, praktická a urèená jen k omezení
pùsobení stresu, jejím cílem jsou napøíklad pracovníci s jasnými známky stresu, vedoucí zásahu, ale i stresovaní pøihlíející nebo èlenové rodiny postiených  v tomto pøípadì se
vlastnì stávají úèastníky události.
Praktický nácvik úèastníci svým kolegùm v rolích týmu pro
debriefing rozhodnì neusnadnili. Jedno fiktivní cvièné sezení
se odehrávalo po nehodì autobusu, který havaroval ve 2 ráno,
na místì zùstalo 8 cestujících mrtvých a 20 ranìných. Druhý
scénáø byl jetì zajímavìjí: po protrení pøehrady dolo k zaplavení èásti vesnice a evakuaci, policie pak zùstala hlídat
oputìné objekty, po nìkolika hodinách dolo k sesuvu domu
a zjistilo se, e jeden z domù nebyl prázdný, pøi následné záchranné akci byly vyprotìny dvì osoby ivé a dvì mrtvé, to
rozehrávalo rùzné monosti odmítání intervence nebo naopak
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pocitù viny, potenciálních konfliktù mezi jednotlivými slokami, praktikující tým se místy skuteènì zapotil. Pro nácvik
defusingu pak dalí úèastnící dostali jasný scénáø (pracovní
úraz v továrnì, lo o amputaci prstu pøi nedodrení bezpeènostních pøedpisù), jasné role a prosbu lektora k omezení hereckých výkonù, by jakkoliv realistických. Tyto praktické
ukázky byly skuteènì pøínosné, hlavnì ukázaly nároènost
a moná úskalí skuteèných debriefingù v praxi.
Pokraèující kurz se vìnoval buï specifickým technikám
a postupùm, nebo obtíným situacím pro debriefing, napøíklad odloenému debriefingu (a do 3 mìsícù po kritické události), intervenci v pøípadì suicidálního jednání záchranáøe,
u dìtí a do vìku teenagerù, individuálním intervencím,
v teoretické èásti se probíraly ve vìtí míøe i pøíznaky syndromu vyhoøení a posttraumatické stresové poruchy.
Dr. Appel-Schumacher se vìnoval i problematice výzkumných studií v oblasti úèinnosti technik CISM  existují studie,
které ji potvrzují i nepotvrzují. Problematické je u samo nastavení studie, nebo výskyt kritických událostí je skuteènì
náhodný. Není pak mono úèastníky tìchto událostí randomizovat, a je tedy obtíné a nemoné vytvoøit pro potøebu studie kontrolní skupinu. Nejcennìjí jsou ty studie, které zahrnují data jak pøed kritickou událostí, tak po ní.
Práce vech èlenù týmu záchranné sluby (vèetnì pracovníkù operaèního støediska) je obecnì povaována za nároènou, nicménì podpùrné a preventivní psychologické programy dosud nebyly v praxi uplatòovány, na rozdíl od vznikajícího systému preventivní péèe pøísluníkù Hasièského záchranného sboru. Fakt, e vìtina pracovníkù záchranných
slueb má støední, vyí a vysokokolské zdravotnické vzdìlání, nijak nezmenuje pùsobení stresorù, neusnadòuje pozitivní zvládání kritických událostí a jejich pomìrnì èasté kumulace, pocit odpovìdnosti za druhé bývá u zdravotníkù velmi akcentován. Seznámení s riziky profese a vìdomá práce
k minimalizaci jejich negativního pùsobení mùe pomoci nejen konkrétním pracovníkùm, mùe zamezit i jejich pøedèasnému odchodu z oboru, ale mùe pøispìt i k vyí úrovni poskytované péèe. Snad se nyní na základì vìtí znalosti o problematice a díky ji vìtímu poètu frekventantù kurzù CISM
podaøí zavést nìkteré z tìchto programù i do prostøedí zdravotnických záchranných slueb.
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Paramedik nebo lékaø jako nositel odbornosti
v pøednemocnièní neodkladné péèi?
Jiøí Knor

Vedoucí katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha

V poslední dobì jsem se opakovanì setkal s názorem, který obhajuje postradatelnost kvalifikovaného lékaøe v pøednemocnièní neodkladné péèi (PNP). Tento názor zaznìl z úst
pøedstavitele a funkcionáøe jedné ze spoleèností praktických
lékaøù, dále vysoce postaveného pøedstavitele ministerstva
zdravotnictví a také øeditele jedné z velkých praských nemocnic. Domnívám se, e u to je dostateèný dùvod, aby zareagovali zástupci lékaøù, kteøí PNP poskytují, protoe takový názor je v rozporu s programovým prohláením výboru
odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
(UM+ MK) ÈLS JEP a jeho prosazování mùe vést k ohroení kvality poskytované PNP. Navíc takový názor, je-li neastnì prezentován, vyvolává pochopitelnì negativní emoce u lékaøù, kteøí se PNP profesionálnì zabývají.
Podívejme se tedy na jednotlivé aspekty poskytování PNP
v Èeské republice a zkusme zváit pøínos zruení lékaøe
v PNP a naopak eventuální negativní dopady, tzv. risk contra benefit.
V roce 1998 s platností od 1.1.1999 byl ministerskou vyhlákou koneènì ustanoven obor urgentní medicína. Bylo
tak zavreno úsilí mnoha odborníkù zdravotnických záchranných slueb (ZZS) s cílem, aby i lékaøi ZZS mìli monost teoretického zázemí, které je zcela bìné u jiných oborù s mnohem mením rizikem a dopadem ve vztahu k základním ivotním funkcím pacienta a tedy bezprostøednímu
ohroení ivota.
Existuje argument, e dle studií a zkueností lektorù
systému BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life
Support) je na místì úrazu u tìkých traumat výhodnìjí pøítomnost paramedika ne lékaøe. Sám jsem systém BATLS
absolvoval a myslím, e je z vojenského hlediska velmi dobøe vyuitelný. Jeho velkým pøínosem je jednoduchost a jednoznaèné stanovení priorit. Nesname se ale nekriticky pøijímat cokoliv, co pøichází od velkého bratra a u je na
východ èi na západ. Ná systém péèe o tìké úrazy  v dobì míru  je postaven na existenci traumacenter, do kterých
pøijídí pacient po primárním zhodnocení, zajitìní a rozhodnutí o smìrování na místì. Co musí být ve výbavì nositele odbornosti v PNP a co musí být schopen øeit v pøípadì
tìkého úrazu? Objemové náhrady po zajitìní vstupu do intravazálního kompartmentu, farmakoterapie bolesti, neoperaèní bezpeèné zajitìní dýchacích cest, hrudní drená, umìlá plicní ventilace, intravenózní anestézie (vèetnì podávání
periferních myorelaxancií), øízená hyperventilace, alternativní pøístup do dýchacích cest . diagnostika, indikace,
vlastní provedení, to ve ve stresu bez zázemí sterilního prostøedí operaèního sálu, sálové sestry a starího kolegy, který
je jistotou. Opravdu, velmi obtínì si dovedu pøedstavit, e
nìkdo na sebe vezme zodpovìdnost za samostatné provádìní tìchto výkonù støedním zdravotnickým pracovníkem
v prostøedí PNP. Pøedstavme si ekvivalent této situace pøi intenzívním oetøování pacienta v nemocnici  zde jistì nepo-
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chybuje nikdo, e uvedené výkony a diagnostiku provádí
kvalifikovaný lékaø, který je mnohdy volán jako konziliáø!
Nìkteré z vyjmenovaných výkonù jsou provádìny zcela výjimeènì, ale pøesto musí být ve výbavì èlovìka, který pøijídí k tìkým dopravním nehodám, pádùm z výe, pacientùm
po napadení, se støelnými poranìními atd.
Dalím argumentem zastáncù paramedického systému je
tvrzení, e lékaø ZZS je plnì vyuitelný jen v 1/5 a 1/6
vech svých výjezdù  jinými slovy indikace pro výjezd lékaøe ZZS je podle tohoto tvrzení ve vìtinì pøípadù sporná.
I kdybychom pøijali fakt, e pøítomnost lékaøe je nutná pouze ve výe uvedeném poètu, pak lze jen zdùraznit, e právì
kvùli tìmto situacím je 24 hodin dennì 365 dní v roce pøipraven vyjet lékaø ZZS, a právì v tìchto kritických situacích
je jeho pøítomnost nezastupitelná. Pøi absolutní èetnosti výjezdù napø. ZZS hl.m.Prahy by tak pøipadala prakticky jedna kritická situace s ohroením ivota na kadého lékaøe ve
12 hodinové smìnì. Navíc, právì díky tøídìní a rychlému
vyhodnocování výzev kvalitním operaèním støediskem,
vznikly moderní víceúrovòové systémy ZZS etøící práci
kvalifikovaného lékaøe ZZS právì pro vypjaté situace.
Poslední argument zastáncù paramedického systému je
ten, e v zahranièí je výuka koncentrována na urgentní pøíjmy. Pøipomínám, e v naich specifických podmínkách (ÈR
a SR) vznikl nový obor jako nutnost pro lékaøe poskytující
PNP. Porodní bolesti byly dlouhé (jako ostatnì v kterémkoliv
jiném oboru), nicménì dnes mùeme konstatovat, e obor má
jasnì danou specializaèní náplò a postupnì se rozvíjející
kvalitní teoretickou základnu. Lékaøi  uchazeèi o atestaci
UM musí splnit velké nároky stáování na klinických pracovitích, co na rozdíl od ostatních oborù naplòují ve svém
volném èase. Spolupráce s oddìleními urgentních pøíjmù
(a to i na teoretické pøípravì odborníkù), které jsou doposud
v gesci nemocnic, je vítána a také se postupnì rozvíjí, jene
na rozdíl od PNP není koncepce urgentních pøíjmù jednoznaènì stanovena a napøíklad v Praze neexistují dva urgentní pøíjmy se stejnou organizací a metodikou pøíjmu akutnì
nemocných. Fakt, e tato skuteènost komplikuje práci zejména ZZS není jistì potøeba zdùrazòovat.
Za sebe bych se rád zastáncù paramedického systému zeptal
na nìkolik aktuálních aspektù PNP:
1. Kdo bude ohledávat zemøelé pacienty v PNP (v terénu
i bytech)? Praktiètí lékaøi tak ji dávno neèiní.
2. Kdo ukonèí neúspìnou neodkladnou resuscitaci na místì
(lege artis) a konstatuje tak vlastnì úmrtí, kdy ne lékaø
ZZS?
3. Kdo bude peèovat o akutnì dekompenzované chroniky
v pátek veèer nebo na tìdrý den? LSPP funguje nestandardnì, praktici mají ordinaèní dobu omezenou kapitaèními platbami  tím nechci rozzlobit praktické lékaøe, ale
prostì tomu tak je.
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4. Kdo bude rozhodovat o smìrování pacienta do traumacentra v diagnosticky nejasných situacích?
5. Kdo vyhodnotí 12-ti svodové ekg a indikuje léèbu v souladu s doporuèenými postupy pro ischemickou chorobu
srdeèní?
6. Jak s hypoglykemickými stavy a astmatiky? Kdo bude indikovat léèbu, kdo rozhodnì o její úèinnosti, kdo bude
zodpovìdný za její neúspìnost, kdo rozhodne o ponechání pacienta v domácím oetøení?
7. Kdo sepíe negativní revers nebo indikuje psychiatrické
vyetøení u pacienta s akutní psychózou?
8. Jaké výkony umoòuje zdravotnickým záchranáøùm v souèasnosti platná legislativa?
Podobných otázek z kadodenní praxe na ZZS v ÈR mì
napadá celá øada a zasahují prakticky do vech oblastí PNP
a medicíny vùbec. Tím vùbec nechci sniovat význam zdravotnických záchranáøù  paramedikù v PNP, nebo práce v
terénu je vdy týmová a sebelepí lékaø se bez kvalitní podpory zdravotnických záchranáøù v terénu neobejde.
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Co poznamenat na závìr? Kvalifikovaný (to zdùrazòuji)
lékaø má v PNP nezastupitelnou roli, je-li skuteènì prokolen v neodkladných postupech zvládání kritických stavù, jeli psychicky odolný a fyzicky zdatný, umí-li improvizovat
a vyuít dostupné pomùcky a prostøedky, je pro kvalitní
systém PNP nepostradatelný. Jedinou výhradou mohou být
mzdové náklady. Ty vak jsou pøi výi tabulkových mezd lékaøù a zohlednìní vech edých finanèních tokù ve zdravotnictví v ÈR naprosto smìné. Souèasného stavu PNP, který
není ideální, ale rozhodnì má mnohá velká pozitiva i smìrem k vyspìlým státùm, bylo dosaeno obìtavým úsilím
mnoha odborníkù PNP. Proto ádám vechny kritiky PNP
v ÈR (a u pocházejí z øad ministerstva zdravotnictví, velkých nemocnic èi praktických lékaøù), aby se s problematikou PNP nejprve dùkladnì seznámili a teprve pak navrhovali kvalifikovaná øeení. Já osobnì si vak pøeji, aby mé
blízké v nouzi pøijel oetøit kvalifikovaný lékaø oboru UM.
MUDr. Jiøí Knor
Korunní 98, Praha 10

Kadý si kopnìte do svého záchranáøe!
Jiøí Knor

ZZS hlavního mìsta Prahy  ÚSZS
Nae spoleènost prola v posledních desetiletích bouølivým
rozvojem. Celospoleèenské zmìny, ke kterým dolo v polistopadové dobì vak nebyly vdy zmìnami pozitivními a ádoucími. Neschopnost velké èásti jedincù v populaci pochopit
jednoduché principy souití a tolerance, absence altruizmu s novodobým kultem penìz a vemocného trhu, pøináejí nové
problémy do celé øady oblastí vèetnì zdravotnictví. Stejnì jako spoleènost, i zdravotnické záchranné sluby (dále ZZS)
proly radikálními zmìnami. Zdùrazòuji, e dnes jsme díky
ZZS schopni zvrátit stavy, které døíve nevyhnutelnì konèily
smrtí, a to nejen díky kvalitnímu vybavení, ale zejména díky
kvalitnì vycvièenému personálu. Ano, jsme svìtoví napøíklad
v poètu dopravních nehod a úmrtí na tìké úrazy, ale na pièkové svìtové úrovni je i systém pøednemocnièní neodkladné
péèe, tedy kvalita ZZS (mohu kdykoliv objektivnì doloit).
Èinnost ZZS je navíc ve své podstatì hluboce humánní  pomáháme kadému v nouzi, 24 hodin dennì, o nedìlích a svátcích, (bez ohledu na to zda dotyèný má èi nemá kartièku zdravotní pojiovny) a jsme jistotou èlovìka v tísni. Zdravotniètí
záchranáøi jsou díky charakteru své práce osobami velice zranitelnými. Práce lékaøù ZZS není srovnatelná s èinností praktických lékaøù, ambulantních specialistù, èi lékaøù v nemocnicích. Je s podivem, e legislativa naprosto nezohledòuje rizika záchranáøù  napøíklad neustálou konfrontaci s umírajícími se snahou o jejich záchranu, vypjaté situace po hrùzných
dopravních nehodách, èi pøemlouvání sebevraha nad propastí. Èinnost záchranáøe vyaduje fyzickou kondici a psychickou odolnost, z tìchto dùvodù èasto nelze tuto práci vykoná-

vat do pokroèilého vìku. ZZS je souèástí integrovaného záchranného systému, avak její èinnost není na rozdíl od policie èi hasièù upravena zákonnou normou, ale pouze zastaralou vyhlákou. Aèkoliv je práce zdravotnických záchranáøù
velmi riziková a stresující, mohou si o vemoných výhodách
a sociálním zázemí hasièù (kteøí si je plnì zaslouí) pouze nechat zdát. Pro informaci  ZZS mají více ne desetinásobek
výjezdù na tísòové volání oproti Hasièskému záchrannému
sboru. Bezprostøední rizikovost dokladují dopravní nehody
vlastních vozidel, a to i s tìmi nejvánìjími následky. Nad
èím ale zùstává rozum stát, jsou úmyslná, surová a brutální
napadení záchranáøù rùznými násilníky. Na druhé stranì, co
se ale takovému násilníkovi mùe stát? Brutální napadení naeho lékaøe, které vidìl celý národ, zaèala policie øeit jako
trestný èin a pod tlakem mediální kampanì. Asi mám jiné vidìní svìta, ale z mého pohledu se pøi kopání do hlavy bezvìdomého èlovìka jedná o pokus vrady. Ztluèení naeho záchranáøe (mimochodem otce dvou malých dìtí) do bezvìdomí
v sobotu dne 10. 1. 2004 je tak bohuel nikoliv jednotlivým
výstøelkem, ale bohuel trendem. Váení zákonodárci, váená
paní ministrynì zdravotnictví, váení páni ministøi vnitra
a spravedlnosti, kvalitní systém ZZS máme. Teï je hlavnì na
Vás vytvoøit urychlenì (nebo ji dnes je pozdì) dùstojné
podmínky pro práci lidí, kteøí mají v této spoleènosti nelehký
úkol  pomáhat druhým v nouzi.
MUDr. Jiøí Knor
Korunní 98, Praha 10

Následující èlánek byl vyádán deníkem DNES v pondìlí 18.1.2004 po brutálním napadení zdravotnického záchranáøe v Praze
 posléze s omluvou nebyl otitìn.
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In memoriam
Prof. Dr. Dr.h.c. Vladimir A. Nìgovskij
Dne 2. srpna 2003 zemøel ve vìku 94 let prof. Vladimir
Alexandroviè Nìgovskij. Stalo se tak pouze jeden den pøed
úmrtím prof. Petra Safara, který se doil 79 let. Úmrtí obou tìchto mimoøádných osobností, celosvìtovì uznávaných otcù-zakladatelù reanimatologie je velikou ztrátou i pro èeskou anesteziologii, resuscitaci, intenzivní medicínu a pro urgentní medicínu a medicínu katastrof.
Vladimir Alexandroviè Nìgovskij se narodil dne 19.bøezna
1909 v ukrajinském Kozelecku v rodinì uèitele. Medicínu vystudoval v letech 1928  1933 v Moskvì. Po krátké veobecnì
medicínské praxi byl pøijat jako vìdecký spolupracovník do
Centrálního institutu hematologie a do Institutu experimentální
fyziologie a terapie v Moskvì. Ji v roce 1936 vznikla v Institutu
neurochirurgie Akademie lékaøských vìd (AMV) SSSR z jeho
iniciativy Laboratoø pro experimentální fyziologii k oivování
organismu Tuto celosvìtovì první instituci pro výzkum patofyziologie umírání a metod oivování, ze které vznikl v roce
1948 samostatný institut pøi AMV SSSR  po reorganizaci v roce 1985 dostal název Institut pro veobecnou reanimatologii 
vedl Nìgovskij déle ne 50 let. Zde vznikl v roce 1943 jeho habilitaèní spis, který v téme roce rozíøil na monografii
Obnovování ivotních funkcí organismu bìhem agonie a pøi
klinické smrti. Zkuenosti získané v pokusech na zvíøatech
ovìøoval v èele jím sestaveného týmu koncem II. svìtové války
u tìce ranìných na frontì. Díky vyhodnocení této práce napsal
a pohotovì ji v roce 1945 vydal Zkuenosti s oetøováním terminálního stadia a klinické smrti za váleèných podmínek.
Nìgovskij a jeho áci  bez povimnutí v západním svìtì  se
zabývali ji ve ètyøicátých letech nepøímou srdeèní masáí v pokusech na zvíøatech a intraarteriální krevní transfúzí. V roce
1946 uvedli defibrilátor, v 70. letech doporuèili hypotermii po
náhlé zástavì srdeèní a kardiopulmonální by-pass jako metodu
resuscitace pro èlovìka.
V roce 1961 navrhl Nìgovskij na mezinárodním traumatologickém kongresu v Budapeti zavedení pojmu Reanimatologie pro novì vzniklou vìdeckou disciplínu: the science of
mechanisms of dying and restoration of life, the study of critical,
terminal and postresuscitation states, their prevention and therapy  vìda o mechanismech umírání a obnovování ivota,
studie kritických, terminálních a poresuscitaèních stavù, jejich
prevence a terapie.
Velkou zásluhou Nìgovského je skuteènost, e se staral
i o organizaèní stránku pro uplatnìní experimentálnì získaných
poznatkù  o jejich uvádìní do praxe. Dìlo se tak v celém zemi
m.j. postupným zøizováním reanimaèních oddìlení v nemocnicích a mimo nemocnice ustavováním mobilních jednotek
Rychlé zdravotnické pomoci.
Výsledky Nìgovského výzkumu se stávaly postupnì známými mezinárodnì. Více ne 100 z jeho 400 prací publikovaných
v odborných èasopisech bylo vydáno v zahranièí. Z jeho 12 monografií byly mnohé pøeloeny do angliètiny, italtiny, panìltiny a nìmèiny.
Nìgovskij se doèkal vysokého uznání doma i v zahranièí.
Dvakrát mu byla propùjèena Státní cena SSSR (1952 a 1972),
byl zvolen èlenem Akademie vìd SSSR (1975), byl mu udìlen
èestný doktorát Polské akademie vìd (1974), byl zvolen dopisuURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004

jícím èlenem Akademie vìd a umìní v Toulouse (1961), èestným èlenem Evropské rady pro resuscitaci (1994) a èestným
èlenem èetných národních vìdeckých spoleèností, mezi nimi té
Sekce Anaesthesiologie Nìmecké spoleènosti pro klinickou medicínu (1966) a Spoleènosti pro urgentní medicínu NDR (1988).
Odbornì lékaøská a osobnì pøátelská vazba mezi V. A. Nìgovským a P. Safarem, trvající pøes 40 let dola vyjádøení ve více smìrech. Pøedevím byli a jsou  kadý nejprve ve vlastní zemi, pozdìji oba spoleènì v mezinárodním rámci  uznáváni jako badatelé a vìdeètí zakladatelé moderního výzkumu a praxe
reanimace. Jejich odpovìdnost ke spoleènosti la vak dále. Oba
zaloili spoleènì s nìmeckým anesteziologem Rudolfem
Freyem a norským podnikatelem A.Laerdalem Svìtovou asociaci pro medicínu katastrof a urgentní medicínu (World
Association for Disaster and Emergency Medicine  WADEM)
a podpoøili cíle Mezinárodního sdruení lékaøù k zabránìní jaderné války (International Physicians fro Prevention of
Nuclear War  IPPNW). Vzájemné návtìvy a výmìny programù a pracovníkù v dobách omezené mezinárodní komunikace
za studené války pøispívalo k porozumìní, které pøekraèovalo
hranice a ideologie.
Oba dva vyznaèovala nejen absolutní oborová kompetence,
inovaèní dovednost, schopnost k prosazování dosaených výsledkù, ale té humanita, tolerance a shoda v základních etických otázkách.
Jejich vynikající pøínos k rozvoji reanimatologie doel výrazu v nìkolikeré spoleèné nominaci na Nobelovu cenu za lékaøství.
S prof. V.A.Nìgovským a prof. P.Safarem ztrácí anesteziologie dva reprezentanty, kteøí byli a zùstávají stále vzácnìji nalézanými vzory spojení lékaøù, badatelù a uèitelù ve svém oboru
a praktikujících kosmopolitù, pøesvìdèených humanistù a obsáhle vzdìlaných vìdcù.
Prof. Nìgovského a prof.Safara jsem osobnì poznal v roce
1962 ve Vídni bìhem I.Svìtového anesteziologického kongresu.
Prof. Safar uspoøádal panelovou diskusi na téma kontroverzní
aspekty resuscitace ke které byl pozván prof.Nìgovskij za
SSSR a spolu se mnou H.Keszler za ÈSSR vedle významných
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anesteziologù se západních státù. Od té doby se datuje mùj pracovní a osobní vztah k tìmto obìma mimoøádným osobnostem,
který nepochybnì kladnì ovlivnil nejen pøenáení moderních
odborných poznatkù do naí èeskoslovenské kadodenní praxe,
ale byl té pøíkladem pro rozvíjení vìdecko výzkumné práce 
Keszler v IKEM do roku 1968 a já v rámci státního výzkumného úkolu Anesteziologie a resuscitace za mimoøádných podmínek zprvu v Ústøední vojenské nemocnici a v letech 1973 
1989 ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole. Mìli jsme monost
nìkolikrát na mezinárodních kongresech s obìma konsultovat
námi dosaené výsledky, napø. Keszler aspekty farmakoterapie
a první pøenosný defibrilátor B. Peleky a já vysokofrekvenèní
umìlou plicní ventilaci, elektroanalgesii, elektroanestézii a pøenosný anesteziologický pøístroj vèetnì konstrukèních prvkù
(O.Brychta). Pokadé jsem se setkal s velice pøátelským a vstøícným pøijetím jak u Safara, tak u Nìgovského.
Vliv V.A.Nìgovského na èeskoslovenskou anesteziologii
a resuscitaci byl v druhé polovinì minulého století významný
a pøínosný. Váil jsem si jeho pøátelského vztahu k nám. Vysoce
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hodnotím jeho obrovské pracovní úsilí ji bìhem druhé svìtové
války ve prospìch ranìných vojákù a pozdìji v nároèných podmínkách studené války:
● pøekonával obtínou jazykovou bariéru a navazoval nezbytné
zahranièní kontakty,
● volil nároèná výzkumná témata, jejich øeením pøispìl on
a jeho spolupracovníci vývoji reanimatologie
● pilnì a soustavnì pøevádìl dosaené výsledky výzkumu do
praxe,
● s mimoøádnì velikou pílí publikoval.
A. Nìgovskij je mimoøádným pøíkladem vìdce, vedoucího
zdravotnického pracovníka, humanisty.
Úmrtí P.Safara bylo v tomto èasopise ji vzpomenuto. Zpráva
o úmrtí V.A.Nìgovského k nám pronikla pozdìji.
Hlavním pramenem pro tuto vzpomínku vèetnì fotografie je èlánek In memoriam Prof.Dr.Dr.h.c.Vladimir A.Negovsky und Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Peter Safar
uveøejnìný v nìmeckém èasopise Anaesthesiologie und Reanimation 28, 6/2003,
164-165 , autoøi Wofgang.Röse a Uwe Ebmeyer.

Dne 13. kvìtna se koná v Hradci Králové v budovì Krajského úøadu Královéhradeckého kraje
II. kongres pøednemocnièní neodkladné péèe. Program je rozdìlen do 3 blokù:
● Pøeshranièní spolupráce LZS V Evropì,
● Neodkladná resuscitace a akutní koronární syndrom v pøednemocnièní péèi,
● Traumatologie a hromadná netìstí.

Zaèátek kongresu je v 9,00 hodin.
Blií informace o konání kongresu, monosti pøihláek jsou k dispozici na e-mailové adrese: info@zzskhk.cz.
Ubytování je mono objednat do 15. 4. 2004 na e-mailové adrese: mancova@nucleus.cz.
Registraèní poplatek èiní 500,- Kè. Termín pøihláek, a zaplacení poplatku je 15. dubna 2004.
Ve dnech 14. a 15. kvìtna 2004 se koná VI. mezinárodní veletrh integrovaného záchranného systému Air Ambulance 2004 na letiti
Správèice-Hradec Králové. Dne 14. kvìtna je program urèen pro odbornou veøejnost, 15. kvìtna  sobota se koná pod názvem
Helicoptershow a je vìnován iroké divácké obci. Po oba dny je zahájení v 9,00 hodin na letiti v Hradci Králové.
Blií informace o programu Vám podá ing. Havelková na tel. èísle 495 407 407.

EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE
Website: http://www.diesis.com/eusem

10th ANNIVERSARY SYMPOSIUM

Developing Emergency Medicine as a specialty in the expanded European Union

PRAGUE

14th  16th May 2004
FRI 14th May 15 00 hrs EuSEM Council meeting followed by
Working Dinner
SAT 15th May In the morning a plenary session of invited papers
will address:
l Training programmes in Emergency Medicine
across Europe
l The European Working Time Directive:
Implications for the specialty
l The role of the European Journal of
Emergency Medicine in the expanded
European Union
l The role of the European Society for
Emergency Medicine in the expanded
European Union

In the afternoon, position papers will be drafted and task forces will
be charged with taking ideas forward after the symposium.
There will be a free paper session and an opportunity to present
posters
The day will conclude with a Gala Dinner
SUN 16th May The morning will start with the judging of the
posters, followed by a debate on:
The future of the emergency physician in Europe
After lunch EuSEM delegates are invited to the first session
of the 6th European Trauma Congress, in which there
will be a debate entitled:
Is there any future for a trauma surgeon in Europe?
(The Trauma Congress follows from Monday,
17th MayWednesday, 19th May)

Expressions of interest in attending this meeting and/or presenting
a FREE PAPER or POSTER should be made to: julie.bloomfield@emergencymedicine.uk.net
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2004
Rescue Jeseník
3. roèník mezinárodní konference sloek
Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje
Priessnitzovy léèebné láznì, Jeseník, 26.  27. 5. 2004
Motto: Zabíjet není obtíné, obtínìjí je pøeít !

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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Ministerstvo vnitra
generální øeditelství Hasièského
záchranného sboru Èeské republiky
ve spolupráci
s Magistrátem hl. mìsta Prahy - Úøad mìstské èásti Praha 4
s Magistrátem mìsta Karlovy Vary
s Odborem bezpeènosti a krizového øízení
Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky
s Ústavem pro humanitární studia v lékaøství
1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy
s Ekumenickou radou církví, Nadací ADRA
a Èeskou katolickou charitou
s oddìlením psychologie a sociologie MV ÈR
s Asociací klinických psychologù
a s Evropskou federací psychologických asociací
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poøádají konferenci s mezinárodní úèastí

PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC
V SITUACÍCH MIMOØÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
s heslem

která se bude konat ve dnech
23.  24. záøí 2004
v Kulturním centru Novodvorská 151, Praha 4 - Lhotka
Dalí informace obdrí hosté konference následnì po oznámení
zájmu o úèast na adrese:
Psychologické pracovitì
MV-generální øeditelství HZS ÈR, Kloknerova 26, pot.pøihr. 69,
148 01 Praha 414
radka.kosarova@grh.izscr.cz
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Slavnostní odhalení pamìtní desky
Celestýnu F. OPITZOVI v Heømánkovicích
Slavnostní odhalení pamìtní desky Celestýnu F. Opitzovi, který 7. 2. 1847 podal
v Èechách první éterovou anestézii v praské nemocnici Na Frantiku, bude uskuteènìno
v jeho rodné obci Heømánkovice u Broumova na budovì obecního úøadu.

v pátek dne 18. èervna 2004 v 17.00 h
K úèasti zvu vechny anesteziology, kteøí se mohou uvolnit a dojet do Heømánkovic.
Trasa pro automobilisty: Hradec Králové  Jaromìø  Náchod  Hronov  Police nad Metují  Broumov  Heømánkovice
J. Pokorný, Komise pro historii oboru ÈSARIM

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2004
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Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ
Vedoucí: MUDr. Jiøí Knor, tel.: 271 019 274, 71019329, fax: 272 740 458,
e-mail: urgmed@ipvz.cz,mvavrova@ipvz.cz
201301 Specializaèní kurz  Urgentní medicína
lékaøe v pøípravì k nástavbové atestaci.
Program: 1. Organizace a øízení zásahu. Úkoly ZZS,
ZOS, struktura, èinnosti, normy øízení.
2. Akutní poruchy vìdomí, dýchání a krevního obìhu
a dalí akutní stavy ve vybraných oborech.
3. Medicína katastrof, organizace záchranných prací,
IZS. Rozdìleno do 3 týdenních èástí.
Vedoucí: MUDr. Jiøí Knor
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
22. 3. 2004  26. 3. 2004
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, Praha 4,
Budìjovická 15
19. 4. 2004  23. 4. 2004
Místo konání: Praha 10, Ruská 85
17. 5. 2004  21. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 1000,- Kè
201302 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti podle daných termínù, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Dana Hlaváèková,
Prof. MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc.
Místo konání: Praha 10, Ruská 85
5. 1. 2004  5. 1. 2004
6. 1. 2004  7. 1. 2004
8. 1. 2004  8. 1. 2004
9. 1. 2004  9. 1. 2004
2. 2. 2004  2. 2. 2004
3. 2. 2004  4. 2. 2004
5. 2. 2004  5. 2. 2004
6. 2. 2004  6. 2. 2004
7. 2. 2004  7. 2. 2004
1. 3. 2004  1. 3. 2004
2. 3. 2004  3. 3. 2004
4. 3. 2004  4. 3. 2004
5. 3. 2004  5. 3. 2004
29. 3. 2004  29. 3. 2004
30. 3. 2004  31. 3. 2004
1. 4. 2004  1. 4. 2004
2. 4. 2004  2. 4. 2004
26. 4. 2004  26. 4. 2004
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
27.4.2004  28.4.2004
Místo konání: Praha 10, Ruská 85
29.4.2004  29.4.2004
30.4.2004  30.4.2004
31.5.2004  31.5.2004
1.6.2004  2.6.2004
3.6.2004  3.6.2004
4.6.2004  4.6.2004
Pøedpokládaná cena: 750,- Kè
201303 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Pavel Urbánek
Místo konání: Brno, nám. 28.øíjna 23, ÚSZS
19. 1. 2004  22. 1. 2004
9. 2. 2004  12. 2. 2004
Pøedpokládaná cena: 750,- Kè
201304 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Jan Tuèek
Místo konání: Èeské Budìjovice, B. Nìmcové 6, ÚSZS
7. 1. 2004  8. 1. 2004
14. 1. 2004  14. 1. 2004
21. 1. 2004  22. 1. 2004
29. 1. 2004  29. 1. 2004
11. 2. 2004  12. 2. 2004
18. 2. 2004  18. 2. 2004
Pøedpokládaná cena: 750,-Kè
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201305 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Ladislav ABKA Ph.D.
Místo konání: Hradec Králové, Hradecká 1690,
ÚSZS
12. 1. 2004  14. 1. 2004
24. 2. 2004  26. 2. 2004
Pøedpokládaná cena: 750,- Kè
201306 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Roman Gøegoø
Místo konání: Ostrava  Zábøeh, Výkovická 40,
ÚSZS
21. 1. 2004  23. 1. 2004
18. 2. 2004  20. 2. 2004
9. 6. 2004  11. 6. 2004
Pøedpokládaná cena: 750,- Kè
201307 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Zdenìk Koutecký
Místo konání: Plzeò, E. Benee 19, ÚSZS
14. 1. 2004  16. 1. 2004
18. 2. 2004  20. 2. 2004
Pøedpokládaná cena: 750,- Kè
201308 Kurz  Lékaøská první pomoc
lékaøe vech oborù v pøípravì k atestaci I.
stupnì.Program: Diagnostika a první léèebná opatøení
u akutního postiení zdraví (náhlé ohroení ivota
onemocnìním a úrazy, køeèe, horeènaté stavy). Kurz
je sloen z dvoudenní teoretické a pùldenní praktické
èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Ilja Deyl
Místo konání: Ústí n. L., Nemocnice Bukov, Sociální
péèe 7A, ÚSZS
14. 1. 2004  16. 1. 2004
Pøedpokládaná cena: 750,- Kè
201309 Kurz  Neodkladná první pomoc pro JOPZ
jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví v pøípravì
ke zkouce ze speciální prùpravy.Program:
Rozpoznávání stavù ohroujících bezprostøednì ivot
a výkony první pomoci k zastavení zevního krvácení,
k obnovení a udrení prùchodnosti dýchacích cest
a základní neodkladná resuscitace. Kurz je sloen
z jednodenní teoretické a pùldenní praktické èásti
podle daných termínù, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Ondøej Franìk
Místo konání: Praha 10, Ruská 85
12. 1. 2004  12. 1. 2004
13. 1. 2004  13. 1. 2004
14. 1. 2004  14. 1. 2004
15. 1. 2004  15. 1. 2004
9. 2. 2004  9. 2. 2004
10. 2. 2004  10. 2. 2004
11. 2. 2004  11. 2. 2004
12. 2. 2004  12. 2. 2004
Pøedpokládaná cena: 450,- Kè
201310 Kurz  Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
farmaceuty v pøípravì k atestaci I. stupnì.Program:
Rozpoznávání stavù ohroujících ivot a výkony první pomoci k zastavení zevního krvácení, k obnovení
a udrení prùchodnosti dýchacích cest a základní neodkladná resuscitace. Kurz je sloen z jednodenní teoretické a pùldenní praktické èásti podle daných termínù, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Petr Mikulecký
Místo konání: Praha 10, Ruská 85
19. 1. 2004  19. 1. 2004
20. 1. 2004  20. 1. 2004

21. 1. 2004  21. 1. 2004
22. 1. 2004  22. 1. 2004
23. 1. 2004  23. 1. 2004
16. 2. 2004  16. 2. 2004
17. 2. 2004  17. 2. 2004
18. 2. 2004  18. 2. 2004
19. 2. 2004  19. 2. 2004
20. 2. 2004  20. 2. 2004
Pøedpokládaná cena: 450,- Kè
201311 Kurz  Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
farmaceuty v pøípravì k atestaci I. stupnì.Program:
Rozpoznávání stavù ohroujících ivot a výkony první pomoci k zastavení zevního krvácení, k obnovení
a udrení prùchodnosti dýchacích cest a základní neodkladná resuscitace. Kurz je sloen z jednodenní teoretické a pùldenní praktické èásti, ukonèen ovìøením znalostí.
Vedoucí: MUDr. Pavel Urbánek
Místo konání: Brno, nám. 28.øíjna 23, ÚSZS
26. 1. 2004  28. 1. 2004
Pøedpokládaná cena: 450,- Kè
201312 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitace
lékaøe vech oborù a vech vìkových skupin a té pro
zdravotnické pracovníky.Program: Opakovací nácvik
umìlé plicní ventilace a nepøímé srdeèní masáe na
cvièných loutkách k udrení pøipravenosti poskytnout
neodkladnou resuscitaci.
Délka kurzu : 4 hodiny.
Vedoucí: MUDr. Jan koula
Místo konání: Praha 10, Ruská 85
20. 3. 2004  20. 3. 2004
29. 5. 2004  29. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201313 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitace
lékaøe vech oborù a vech vìkových skupin a té pro
zdravotnické pracovníky.Program: Opakovací nácvik
umìlé ventilace a nepøímé srdeèní masáe na cvièných loutkách k udrení pøipravenosti poskytnout neodkladnou resuscitaci. Délka kurzu : 4 hodiny.
Vedoucí: MUDr. Pavel Urbánek
Místo konání: Brno, nám. 28.øíjna 23, ÚSZS
29. 3. 2004  29. 3. 2004
28. 4. 2004  28. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201314 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitacelékaøe
vech oborù a zdravotnické pracovníky.
Program: Opakovací nácvik umìlé plicní ventilace
a nepøímé srdeèní masáe na cvièných loutkách k
udrení pøipravenosti poskytnout neodkladnou resuscitaci. Délka kurzu: 4 hodiny.
Vedoucí: MUDr. Jan Tuèek
Místo konání: Èeské Budìjovice, B. Nìmcové 6,
ÚSZS
14. 4. 2004  14. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201315 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitace
lékaøe vech oborù a vech vìkových skupin a té pro
zdravotnické pracovníky.Program: Opakovací nácvik
umìlé plicní ventilace a nepøímé srdeèní masáe na
cvièných loutkách k udrení pøipravenosti poskytnout
neodkladnou resuscitaci. Délka kurzu: 4 hodiny.
Vedoucí: MUDr. Ladislav abka PhD.
Místo konání: Hradec Králové, Hradecká 1690,
ÚSZS
15. 5. 2004  15. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201316 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitace
lékaøe vech oborù a vech vìkových skupin a té pro
zdravotnické pracovníky.Program: Opakovací nácvik
umìlé plicní ventilace a nepøímé srdeèní masáe na
cvièných loutkách k udrení pøipravenosti poskytnout
neodkladnou resuscitaci. Délka kurzu: 4 hodiny
Vedoucí: MUDr. Roman Gøegoø
Místo konání: Ostrava  Zábøeh, Výkovická 40,
ÚSZS
17. 4. 2004  17. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201317 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitace
lékaøe vech oborù a vech vìkových skupin a té pro
zdravotnické pracovníky.Program: Opakovací nácvik
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umìlé plicní ventilace a nepøímé srdeèní masáe na
cvièných loutkách k udrení pøipravenosti poskytnout
neodkladnou resuscitaci. Délka kurzu: 4 hodiny.
Vedoucí: MUDr. Zdenìk Koutecký
Místo konání: Plzeò, E. Benee 19, ÚSZS
24. 4. 2004  24. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201318 Kurz  Nácvik neodkladné resuscitace
lékaøe vech oborù a zdravotnické pracovníky.
Program: Opakovací nácvik umìlé plicní ventilace
a nepøímé srdeèní masáe na cvièných loutkách
k udrení pøipravenosti poskytnout neodkladnou resuscitaci. Délka kurzu 4 hodiny.
Vedoucí: MUDr. Ilja Deyl
Místo konání: Ústí n. L., Nemocnice Bukov, Sociální
péèe 7A, ÚSZS
15. 5. 2004  15. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 350,- Kè
201319 Kurz  Práce oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice
lékaøe oddìlení urgentního pøíjmu (OUP)
a ZZS.Program: Charakteristika, postavení a úkoly
OUP v nemocnici, nárok OUP na spolupráci odborných sloek nemocnice, nácvik tøídìní ranìných na
uèebnì, kritéria pro tøídìní postiených na odborná
oddìlení nemocnice. Organizace práce UOP k zajitìní plynulého pøechodu postiených v kritickém stavu
z pøednemocnièní do nemocnièní neodkladné péèe.
Vedoucí: doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc.
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
17. 3.
2004  17. 3. 2004
28. 4. 2004  28. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè
201320 Kurz  Odezva ZZS na hromadné netìstí ve spádové oblasti
vedoucí lékaøe ZZS a vedoucí KU ZZS.
Program: Medicína katastrof a ZZS, pøipravenost
ZZS reagovat na HN ve spádové oblasti  èinnost
ZOS, výjezdových skupin, role vedoucího lékaøe záchranné akce, organizace práce na místì, souèinnost
s velitelem zásahu, zásady tøídìní a výstavby odsunového ramena na cílové zdravotnické zaøízení.
Vedoucí: MUDr. Josef torek
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
11. 3. 2004  11. 3. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè

S E R V I S

201321 Kurz  Odezva lùkového zdravotnického zaøízení
na hromadné netìstí ve spádové oblasti
povìøené pracovníky krizového managementu v lùkových zaøízeních a KM NEM.
Program: Medicína katastrof a NEM, pøipravenost
NEM reagovat na hromadné netìstí ve spádové oblasti  èinnost vedení nemocnice, aktivace nemocnice, tranformace chodu nemocnice na pøíjem zvýeného poètu postiených, organizace práce na pøíjmu nemocnice, souèinnost se ZZS a KHS, zásady efektivní
odezvy jednotlivých pracovi nemocnice a zpùsob
øízení krizovým týmem nemocnice.
Vedoucí: MUDr. Josef torek
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
6. 4. 2004  6. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè
201322 Kurz  Zdravotnické operaèní støedisko ZZS
lékaøe ZZS.
Program: Poadavky na technické a personální vybavení ZOS, spojení z hlediska potøeb uivatelù, vyhodnocování tísòových volání pøi jednotlivém a hromadném výskytu postiených, aktivace záloh, spolupráce
se spádovými nemocnicemi a se slokami IZS v pøípadì hromadného netìstí/katastrofy, styk s veøejností.
Vedoucí: MUDr. Ondøej Franìk
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
15. 4. 2004  15. 4. 2004
25. 5. 2004  25. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,-Kè
201323 Kurz  Pøipravenost zdravotnictví správního celku povìøené pracovníky zdravotnických odborù
krajských úøadù.
Program: Místo a postavení správního úøadu v celkové pøipravenosti správního celku s dùrazem na zajitìní funkce zdravotnictví, zásady koordinace pøipravenosti jednotlivých poskytovatelù zdravotní péèe
a výstavby systému zdravotní péèe za mimoøádných
a krizových situací, spolupráce s krizovým tábem
úøadu a OIS IZS správního celku, resortní souèinnost.
Vedoucí: MUDr. Josef torek
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
13. 5. 2004  13. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè
201324 Kurz  Práce výjezdové skupiny RLP lékaøe ZZS.
Program: Pohotovost k výjezdu po ohláení pøípadu.
Upøesnìní pøípravy podle povahy hláeného pøípadu.

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

Èinnost výjezdové skupiny na místì pøíhody: pøi stenokardii, pøi køeèích, u neklidného pacienta, pøi úrazu. Zajitìní plynulosti pøedání stabilizovaného pacienta z PNP do PNP.
Vedoucí: MUDr. Jiøí Knor
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
10. 3. 2004  10. 3. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè
201325 Kurz  Práce výjezdové skupiny RLP
lékaøe ZZS.
Program: Pohotovost k výjezdu po ohláení pøípadu.
Upøesnìní pøípravy podle povahy hláeného pøípadu.
Èinnost výjezdové skupiny na místì pøíhody: pøi úrazu, stenokardii, køeèích, u neklidného pacienta.
Zajitìní plynulosti pøedání stabilizovaného pacienta
z PNP do nemocnièní péèe.
Vedoucí: MUDr. Pavel Urbánek
Místo konání: Brno, nám. 28.øíjna 23, ÚSZS
22. 4. 2004  22. 4. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè
201326 Kurz  ZZS a velká dopravní nehoda lékaøe ZZS.
Program: Aktivace výjezdové skupiny RLP.
Posouzení následkù dopravní nehody z hlediska úkolù ZZS a vyadování dalí pomoci, reakce ZOS. Èinnost ZZS na místì nehody: práce prvního lékaøe na
místì a následnì vedoucího lékaøe na místì zásahu
ZZS; tøídìní ranìných + nácvik na uèebnì; èinnost
ZOS pøi rozváení ranìných do vhodných nemocnic;
úèast LZS.
Vedoucí: MUDr. Jiøí Knor
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
28. 1. 2004  28. 1. 2004
12. 5. 2004  12. 5. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè
201327 Kurz  Letecká záchranná sluba
lékaøe ZZS.
Program: Výhody a nevýhody. Indikace a kontraindikace. Vliv letu vrtulníkem na tìce ranìného, na
ICHS, stav po NZO. Poadavky na výstavbu heliportù u nemocnic  oddìlení urgentního pøíjmu.
Vedoucí: MUDr. Jiøí Knor
Místo konání: Praha 4, Budìjovická 15
16. 6. 2004  16. 6. 2004
Pøedpokládaná cena: 300,- Kè

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

** není lineární
Upraveno z textové pøedlohy:
Cummins RO, Annals Emerg. Med. 1989, 18:1269-1275

Časná defibrilace. Každý je schopen ji provést.
Des etiminutové
terapeutické okno.

To je nejdelí doba, do které musí
být provedena defibrilace pøi
komorové fibrilaci èi pøi tìké formì
komorové tachykardie, jinak
pacient zemøe. Pokud není
pøítomna hemodynamicky úèinná
srdeèní akce a není provádìna
kardiopulmonální resuscitace,
nastupuje pokození mozku ji
bìhem nìkolika minut. Výsledky
studií prokazují ménì ne
dvouprocentní pøeití
po resuscitaci po uplynutí pouhých
deseti minut.

Záchrana ivota nyní jednodu  í

automatizovaný externí defibrilátor

Automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAK 500
firmy Medtronic Physio-Control je tak jednoduchý, e jeho pouití
zvládne s minimálním zácvikem kdokoliv.
T#] je pøenosný pøístroj, vybavený vestavìným poèítaèem. Monitoruje
srdeèní akci pacienta za vás. Rozhodne, zda je nutné provést výboj,
pøesnì vám øekne, co máte dìlat a které ze dvou tlaèítek pøístroje máte
stisknout. Pak sám provede výboj, který mùe zachránit ivot.

Medtronic Czechia s.r.o.,
Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8
tel.: +420 296 579 580, fax: +420 296 579 589
www.medtronicphysiocontrol.cz

Mediprax CB spol. s r. o.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel./fax: +420 385 310 382, +420 385 310 396
e-mail: mediprax@mediprax.cz

