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S L O V O

Poslední číslo ročníku 2004 dostáváte se zpožděním, které jsme jako redakce nebyli schopni ovlivnit, v lednových mrazech Vás tedy ušetřím adventního rozjímání. K jedné prosincové události a jejím
konsekvencím bych se však dovolila vrátit – v Motole se počátkem prosince konala schůzka zájemců
o založení sekce urgentních příjmů při odborné společnosti UM a MK. Doufejme, že tato cesta směřuje k naplnění celé šíře oboru. Nicméně budování klinické základny urgentní medicíny je jen jedním, by
velmi důležitým prvkem dokonané emancipace oboru. Těmi dalšími jsou rozvíjení vědecké a výzkumné činnosti, rozvíjení postgraduálního vzdělávání a proniknutí na akademickou půdu, tedy do pregraduální výuky, což jednoduché nebude. Vše souvisí i s publikační činností, což zdaleka neznamená
jen volání po větším počtu příspěvků a přispěvatelů do časopisu Urgentní medicína.
Na oné schůzce jsem si ve svém příspěvku dovolila zadat „dobrovolný domácí úkol“ k prezentaci publikační aktivity odborné veřejnosti – poprosila jsem, neadresně a do pléna o krátkou zprávu
z jednání. Všichni přítomní (a to se v předvánočním čase sešli a sjeli skutečně aktivní pracovníci oboru) to brali s velkou pravděpodobností bu jako řečnickou otázku, vtip nebo plácnutí do vody – výsledek vidíte na stránkách tohoto čísla (nápověda pro netrpělivé: žádnou zprávu nenajdete, protože
ji nikdo redakci neposlal).
Obor urgentní medicíny považuji za zajímavý a šíří potenciálních témat velmi pestrý – pokud se
kdokoliv z nás začne zabývat kteroukoliv částí našeho snažení, zjistí, jak se mu téma rozrůstá pod rukama. Jenom chu k formálnímu zorganizování materiálu jaksi chybí – je pravda, že vlastní psaní chce
trpělivost, určitou disciplínu, a kromě původního geniálního nápadu („ono by se mělo... chtělo by
to...“) pak vyžaduje zcela prozaickou až otravnou práci s cizelováním textu, hledáním pramenů, přizpůsobováním požadavkům na rukopisy... Pokud se to však nenaučíme, pokud se nenaučíme, jak
efektně i efektivně prezentovat výsledky své vlastní práce, a to jazykem srozumitelným pro již zavedené klinické obory, a budeme debatovat stylem: „ale já mám dojem, že to pacientům prospívá,
pan Vopička se tenkrát zlepšil....“, budou nás ostatní lékaři shovívavě přehlížet a o odborném respektu si budeme moci nechat jenom zdát. Pozor – zdaleka nemluvím jen o počtu (a kvalitě) příspěvků do
UM – naopak – dokud nepronikneme s naším pohledem na stránky odborných časopisů jiných oborů
a do časopisů zahraničních, nestaneme se uznávanými partnery do diskuzí.
Od letošního ročníku jsme začali zveřejňovat pokyny pro autory, nastavili jsme skutečně minimální
nepodkročitelné požadavky, které nepovažujeme za nijak diskriminační a vyřazující. Zdaleka ne všichni autoři jsou však ochotni dodat abstrakt (a to netrváme na strukturovaném souhrnu), dotaz jednoho z kolegů „...klíčová slova? Co to je?“ mě, přiznám se, téměř rozplakal (a to netrváme na klíčových
slovech podle mezinárodních rejstříků pro indexaci) a ty, kteří nevyužili formulace v pokynech „ve výjimečných případech zajistí anglický překlad redakce“ bych za uplynulý rok spočítala na prstech jedné ruky.
Přiznávám, že mě redigování časopisu baví (i když toto uspokojení bývá někdy v časně ranních či
pozdně nočních hodinách u obrazovky počítače poněkud masochistické), nicméně opravdu tuto
činnost neprovozuji pro ukojení svých grafomanských choutek, na to bych si našla jiná snazší odbytiště. Jsem přesvědčena, že vznik časopisu v roce 1998 byl průnikem potřeby publikačního prostoru,
ochoty zkusit to a ochoty zajistit finanční zázemí, málokdo tenkrát věřil, že se podaří naplnit jednotlivá
čísla. Můj stránkový odhad (a víra) byl poloviční oproti realitě. Nyní bychom však měli být už na kvalitativně jiné úrovni.
V archivech bude toto číslo na závěr roku a mé stesky budou možná působit nepatřičně a nesvátečně. V realitě však již jsme v plném pracovním zatížení, a doufám, že se najdou autoři, kteří publikují nejen z účelové potřeby (atestace, usilování o počet publikací v rámci postgraduálního studia
a podobně), ale proto, že je něco zaujalo a chtěli by s tématem seznámit i ostatní.
Za redakci zdraví (a za peskování, pokud to někdo tak vnímal, se omlouvá) Jana Šeblová
P.S. Pročtěte, prosím, opravdu pečlivě Pokyny pro autory! Případně se jimi řite!
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Krizová logistika

segment krizové pøipravenosti poskytovatele PNP
Josef torek

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha,
Krajské kolící a výcvikové støedisko Územního støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje se sídlem v Pøíbrami

Klíèová slova: Krizová logistika  modulový princip  nezbytná zdravotní péèe  krizové stavy  poplachový plán  traumatologický plán
 veobecná výstraha.
Key words: Crisis logistics  module principle  necessary health care  crisis conditions  alert plan  traumatologic plan  general warning

Prvoøadým úkolem krizového managementu ZZS (KM) pøi
realizaci opatøení pøipravenosti ZZS øeit následky mimoøádných událostí a krizových situací je zajitìní pøímého a stálého
provádìní záchranných prací v místì výskytu hromadného
postiení osob výjezdovými skupinami  øízenými ZOS ZZS,
jejich podporu zdravotnickým a ostatním materiálem, tzv. startovacími dávkami, a spojení s místnì pøísluným správním
úøadem a jeho orgánem krizového øízení (krizový táb)
a OIS místnì pøísluného IZS.
Pøed vznikem
mimoøádné
události

TABULKOVÝ PØEHLED ROZSAHU OPATØENÍ
Zpracování a aktualizace TRAUMAPLÁNU ZZS
Traumatologické
plánování a výstupy
do Havarijního
plánu správního
celku
Skladování a hospodaøení s materiálem
 startovací dávky

MODUL PRO HN
 startovací dávka
PNP pøi HN I.sled

Po vzniku
mimoøádné
události

Zahájení èinnosti v místì øízení ZZS

TP  Smìrnice pro
èinnost KM
Plán opatøení
civilní ochrany

Provádìní
záchranných
prací

Zajitìní transportu materiálu podpory  SA KM
Zahájení èinnosti k uplatnìní opatøení civilní
ochrany  zaøízení civilní ochrany

II.sled  MODUL
PODPORY TP
III.sled 
kolobìhy IV.sled 
smluvní dopravci
V.sled  podpora
správního úøadu

Upøesnìní
situace
v prostoru HN

Provádìní
likvidaèních
prací

Práce
Obnovy

Organizace systému náhradní zdravotní péèe za linií MODUL
PNP a záchranného øetìzu
KRIZOVÉ
PODPORY
Restrukturalizace
obvodù ZP a jejích
základní vybavení
Ubytování a stravování soustøedìných osob

Souèinnost s
orgány ochrany veøejného zdraví

Výstavba nouzového systému zdravotní péèe
v prostoru sousedícím s HN

Souèinnost se
správním úøadem
k zajitìní:
AMB, NEM,
Následnou
humanitární pomoc

Výstavba systému nezbytné ZP mimo
prostory ohroení

Restrukturalizace
soustavy ZZ

Souèinnost s IZS, K správních úøadù,
koordinace ZP na území správního celku

Souèinnost
s poskytovateli
specializované péèe
na území správního
celku,popø. sousední
správní celky,
rozsah ZP
stanovený MZ na
území ÈR

Postupná normalizace systému a pøechod na nové
uspoøádání soustavy

Restrukturalizace
PNP v oblasti,
obnova sil a kapacit
OS ZZS, ZZ,
orgánù ochrany
veøejného zdraví

Princip rozvoje rozsahu opatøení:
Aktivací TRAUMAPLÁNU spolu s MODULEM PRO HN
(startovací dávka PNP) se zahajuje èinnost KM za úèelem zajitìní pøímé podpory záchranné akce vybranými opatøeními z oblasti havarijní pøipravenosti  MODUL PODPORY TP; z ob4

lasti krizové pøipravenosti  MODUL KRIZOVÉ PODPORY;
a z oblasti opatøení civilní ochrany pøísluníkù ZZS. Roziøování
kapacit ZZS proto probíhá ve vlnách plánovaných opatøení:
I.vlna = MODUL HN  zpravidla pro I. a II. poplachový stupeò IZS
II.vlna = MODUL TP  pro III. a IV. poplachový stupeò IZS
III.vlna = MODUL KP  pøi vyhláení krizového stavu
IV.vlna = opatøení civilní ochrany  je-li uplatnìn systém veobecné výstrahy v rámci poplachových stupòù nebo
krizových stavù
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 ZZS  START, TRIAGE, DOÈASNOU ZDRAVOTNICKOU BAZI, TRANSPOST apod., ale také odùvodnìnou
spotøebu a pøedevím minimalizuje dopravní a pøepravní náklady.
Tomuto úèelu slouí:
● Úèelové seskupení prostøedkù ZZS a zpùsob uloení souprav
s nezbytnou technologií pro rychlé naloení a vyvezení prostøednictvím kapacit ZZS.
● Pravidla pro výdej 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 vytøídìní  START.
● Vybavení posilových kapacit zdravotnické pomoci a zdravotní péèe v místì potøeby k zajitìní péèe pøed transportem do
cílových ZZ.
Modulové uspoøádání podpory umoòuje pomìrnì rychlé vybudování náhradních ZZ (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) pro poskytování nezbytné ZP, zásobování léky, materiálem a prostøedky.
Moduly souprav umoòují rùzné kombinace pro vytvoøení
pracovi v závislosti na potøebì, typu postiení a poètu postiURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004
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ených, a vykrytí èasového intervalu do okamiku nábìhu nouzových reimù správního celku, resp. resortu do prostoru mimoøádné události nebo krizové situace.
Základ 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  v prùbìhu roku 2004
odsunut prostøednicvím øeditelství územních odborù HZS do
centrálních skladù MV ÈR k reimu urèení vhodnosti pro
pouití u zaøízení CO nebo sloek IZS;
b) materiál ZDRS CO zdravotnictví  materiál poøizovaný
z prostøedkù zdravotnictví (bývalých ústavù národního zdraví)  vyskladnìn ze skladù ZDRS CO k jednotlivým uivatelùm  zdravotnickým zaøízením podle pøedurèení  ZZS,
NEM, HS event. jiná ZZ  v rámci bezúplatného pøevodu
k vyuití a 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:
Oddílu rychlé pomoci (ORP);
Mobilizaèní rezervy 1 ks Oddílu lékaøské pomoci (OLP);
Event. dalích jednotek typu:
Drustvo hygienickoprotiedemické (DHP),
Èeta hygienickoepidemiologická (ÈHE),
Èeta radiotoxikologická (ÈRT)
a umonìn pøechod na pøipravenost jednotlivých poskytovatelù zdravotní péèe za podmínek nové krizové legislativy (branné, havarijní, krizového øízení a dalí) odvozené od ústavního
zákona è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky, v platném znìní.
Souèasnì tímto úkonem zanikl institut skladu ZDRS CO
a skladníkù ZDRS CO, vèetnì vedení podrozvahových úètù,
a vekerý ponechaný materiál k vyuití a spotøebì byl pøeveden
na bìný inventarizaèní soupis. S tím byl také ukonèen mechanismus financování skladníkù z rozpoètu civilní ochrany (CO).
Vypoøádání s uvolnìným materiálem ZDRS CO umonilo vytvoøit základ tzv. krizové logistiky, a její vìcné napojení na standardní chod poskytovatele PNP prostøednictvím modulového
mechanismu:
Modul HN
Je tvoøen dostupným lékaøským materiálem a zdravotnickými prostøedky k okamitému oetøení do 50 postiených osob
bez ohledu na vyvolávající pøíèinu; dominantní je zajitìní traumatologie a ivot zachraòujících úkonù (v reimu standardní
urgentní medicíny a zásad PNP) a to mimo i v podmínkách I.
a II. stupnì poplachového plánu IZS.
Sestava souprav je tvoøena:
OBV  sada obvazového materiálu a fixaèních dlah,
CHIR  sada chirurgického a icího materiálu, vèetnì rukavic,
OST  skupinou ostatního materiálu (ALU folie, platové folie,
vyproovací plachta,
PØI  sada základních pøístrojù pro PNP  dýchací pøístroj
Saturn OXY, ruèní køísící pøístroj RK 34, Spireta, odsávaèka lapací a dalí.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004
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Soupravy jsou trvale pøipraveny k okamitému vývozu do
prostoru záchranné akce, a z toho dùvodu jsou zpravidla kompletovány na pøívìsné vozíky jako ucelený modul k pøímé podpoøe záchranných prací:
Napø.:
Pøívìs malý
Obsah
Lékaøský kufr
Spr. OBV
Dýchací pøístroj SAURN
Odsávaèka lapací
Ruèní køísící pøístroj
Spireta

Poèet jednotek Poznámka
7
Základní léky
10
Obvazový
materiál
9
2
5
2

Pøívìs velký
Obsah
Dýchací pøístroje
Soupr. CHIR
Soupr. OST
Nosítka polní
Pøikrývka
Soupravy podle
urèení DES
PØÍ
INF
LÉK
OST
POM  zdrav brany

Poèet jednotek
5
3
3
10
10
V poètu podle
dlouhodobé statistiky
výskytu a charakteristiky HN malého,
popø. velkého rozsahu,
ve spádové oblasti
pøísluného støediska
ZZS

Poznámka
Podle moností
Seznam uvnitø
Seznam uvnitø

Na základì analýzy
potøeby a spotøeby
materiálu
v dlouhodobé
èasové ose v místních podmínkách,
pøi respektování
zdrojù HN na území

Skladba souprav s lékaøským vybavením  léèiva,infúzní roztoky apod.  se trvale aktualizuje podle reálných a plánovaných
potøeb místnì pøísluné oblasti na základì analýzy rizikové zátìe a synchronnì s poznatky soudobé urgentní medicíny a medicíny katastrof. Pøímá odpovìdnost je staena na odborného zástupce støediska (vedoucí lékaø zdravotnických èinností).
Modul TP
Je tvoøen sestavou souprav, která navyuje potøeby PNP
v podmínkách mimoøádných událostí charakteru závaných
havárií, produkujících obraz HN znaèného rozsahu a zvyující spotøebu sil a prostøedkù místnì pøísluné ZZS po celou
dobu provádìní záchranných a likvidaèních prací. S ohledem
na rùznorodost vyvolávajících pøíèin mimoøádných událostí
na koncipována sestava souprav tak, aby v míøe nezbytnì nutné vykrývala spektrum moného masivního postiení obyvatelstva a monosti urgentní medicíny v reimu medicíny hromadného postiení osob a medicíny katastrof, navíc v podmínkách havarijních opatøení správního celku, zpravidla III.
a IV .stupeò poplachového plánu IZS.
Seskupení souprav do modulu umoòuje úèelové vybavování pracovitì ZZS v místì události potøenými prostøedky
v mnoství, které pøeklene období startu standardních zásobovacích mechanismù nebo nestandardního øeení prostøednictvím nouzového systému.
Zpravidla je soustava souprav tvoøena:
HEM  souprava pro stavìní krvácení a ití;
IMO  souprava prostøedkù pro posttraumatickou imobilizaci;
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TER  souprava na popáleniny;
OK  souprava protioková;
SPE  souprava pro nezbytný zákrok specialistù v místì události;
TOX  souprava pro øeení intoxikací.
Úèelné je kompletování souprav na 10 osob, a to zejména
z hlediska efektivní spotøeby a jednoduché manipulace v prostoru poskytování pomoci a PNP.
Svou skladbou modul TP tvoøí obsahovou náplò modulu KP
pøi krizových situacích a pøi nutnosti poskytovat nezbytnou zdravotní péèi v prostøedí degradace infrastruktury správního celku.
Modul KP
Je tvoøen soupravami materiálù pro rychlé vybudování a vybavení nezbytných (popø. posilových) pracovi k poskytování
zdravotnické pomoci a nezbytné zdravotní péèe ( ve smyslu
zákona 241/2000 Sb., v platném znìní) v reimu medicíny katastrof a to po dobu nezbytnì nutnou k vytvoøení náhradního
systému poskytování zdravotní péèe za pomoci nouzového
systému správního celku ve spolupráci s ústøedním správním
úøadem (MZ ÈR); v podmínkách vyhláeného krizového stavu a uplatòované regulace ivota spoleènosti.
Sestava souprav je modulována tak, aby bylo mono vyuít
nouzových objektù v posloupnosti závanosti krizové situace
na infrastrukturu správního celku, vèetnì zdravotnictví:
a) náhradní pevné objekty (koly, kulturní domy, sportovní zaøízení apod.),
b) mimo pevné objekty (stany, pøístøeky),
c) kombinace.
Sloení souprav sleduje poadavek zajistit provoz nestandardních zdravotnických zaøízení, a jejich úèelnou kombinací
vykrytí potøeb moné krizové situace.
Z toho dùvodu kadá souprava zajiuje minimální dostupnost vybavenosti na zøízení a provoz potøebného pracovitì
(odpovídá oznaèení souprav), event. funkèního celku, v závislosti na charakteru krizové situace a pøevaujícího postiení
obyvatelstva:
ORD  souprava základního vybavení interiéru pracovitì pro
provádìní základního vyetøení a první léèebné zákroky;
MAT-Z  souprava základního zdravotnického materiálu k vyetøení a provádìní nezbytných léèených výkonù;
OBV  souprava obvazového materiálu;
OBL  souprava základního obleèení zdravotnického personálu a nezbytného prádla pro provoz pracovitì;
PRA  souprava pracovních odìvù pro pomocný a technický
personál pracovitì povolaný orgánem krizového øízení
k pomoci zdravotnictví;
NÁØ-M  souprava drobného, bìného náøadí pro nezbytné
pomocné úpravy interiéru pracovitì;
NÁØ-V  souprava pro terénní úpravy exteriéru pracovitì;
TECH  souprava pro chod pracovitì mimo objekt  stav malý, velký, výbava stanu, zdroj elektøiny, vody, hygienické prvky  WC, malá koupací souprava;
SAN  souprava prùbìného úklidu, desinfekce, osobní hygieny;
LÙ  souprava pro nezbytné uloení  hospitalizaci podle
úèelu  kompenzace pøed transportem, expektace stavu,
izolace, karanténa atd.;
HOS  souprava pomùcek a potøeb nezbytných k zajitìní péèe
o uloené osoby.
K uloení Modulu TP a Modulu KP je vyuíváno skladové
hospodáøství KM ZZS, tzv. základna krizové logistiky, kde je
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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. Rozmístìní základny na území pùsobnosti ZZS kopíruje mapu rizikové zátìe správního
celku a èasový ukazatel dostupnosti, zpravidla vyjádøený v Traumatologickém plánu ZZS.
Uloení je øeeno transportními obaly tak, aby manipulace
s materiálem jednotlivých souprav byla pro obsluhu jednoduchá, návodná a rychle realizovatelná.
Komplet CO
Je tvoøen sadou opatøení ochrany obyvatelstva, které se zajiují s ohledem na pùsobení ZZS v rùzných podmínkách nastolených vyvolávající událostí, a kdy je uplatòován odpovídají reim
práce i reim ivota, vèetnì funkènosti zaøízení civilní ochrany.
Zatímco reimy práce a ivota upravují orgány ochrany veøejného zdraví, opatøení ochrany obyvatelstva jsou v pùsobnosti HZS
a jejich pøíprava je realizována ve smyslu právní úpravy k IZS
(zákon è. 239/2000 Sb.), tj. vyhlákou è. 380/2002 Sb., k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva, v platném znìní.
Rozhodnì k zajitìní kolektivní a individuální ochrany pracovníkù ZZS se vyuívá institutu zaøízení civilní ochrany, do
pùsobnosti kterých patøí zajitìní prostøedkù ochrany jednotlivce a ochrany øídícího prvku ZZS, minimálnì v rozsahu zálohovaného ZOS ZZS, zejména pro období vyhláené veobecné
výstrahy (varovný signál).
Sadu opatøení ochrany obyvatelstva na území Èeské republiky
tvoøí zejména:
a) Varování
centra vyrozumìní jsou souèástí OIS IZS a vyhlaují varovný
signál pøed hrozící nebo nastalou mimoøádnou událostí.
b) Evakuace
se vztahuje na vechny osoby v místech ohroených mimoøádnou událostí s výjimkou osob, které budou podílet na záchranných prací, øízení evakuace èi jiné neodkladné èinnosti. Je zajiována pracovní skupinou krizového tábu správního úøadu.
c) Ukrytí
je provádìno do improvizovaných nebo stálých úkrytù. Zpùsob
a rozsah ukrytí je øeen Havarijním plánem správního celku.
d) Individuální ochrana
vyuívá pøi mimoøádné události prostøedky improvizované
ochrany dýchacích cest, oèí a povrchu tìla; jednoduchými prostøedky (rouky, rukavice, ochrana oèí); pouze za vyhláení stavu ohroení státu a váleèného stavu se provádí výdej PIO na
kapacitu zdravotnického zaøízení s navýením o 10%.
Literatura:
1. Ústavní zákon è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti
Èeské republiky, v platném znìní;
2. Zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních
pro øeení krizových stavù, v platném znìní;
3. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do
roku 2015, schválená usnesením vlády è. 417
ze dne 22. dubna 2002;
4. Vyhláka è. 380/2002 Sb., k pøípravì a provádìní úkolù ochrany
obyvatelstva, v platném znìní;
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Potøebná souèinnost sloek IZS pøi hromadném
postiení zdraví
Pavel Urbánek

Územní støedisko záchranné sluby Brno, p.o.

Abstrakt
Zlepení vzájemné spolupráce a zapojení vech dostupných sil a prostøedkù jednotlivých sloek IZS do akce pøi øeení MU s vyím poètem postiených
osob je podmínkou zlepení výsledkù tìchto zásahù z pohledu nejdùleitìjího, z pohledu pøeití co nejvìtího poètu pacientù a zmírnìní následkù jejich
poranìní.
Klíèová slova: IZS  Integrovaný záchranný systém, souèinnost a spolupráce sloek IZS, MU  mimoøádná událost, HPZ  hromadné postiení zdraví,
ZZS  Zdravotnická záchranná sluba, HZS  Hasièský záchranný sbor, PÈR  Policie èeské republiky,.

Abstract
It is necessary to improve coordination and co-operation of all available forces and means of the Integrated Rescue System in managing the multiple victim
accidents and disasters. This is the only way to increase the number of surviving victims and decrease the extent of their trauma.
Key words: IRS  Integraterd Rescue System  Coordination and co-operation of parts of IRS  Disaster  Multiple victim accident  EMS  Emergency
Medical Service  FD  Firemen Department  Police Of the Czech Republic

Pøi jakékoliv mimoøádné události by mìlo být prioritním
úkolem a cílem zásahu vech sloek IZS zachránit co nejvíc
ivotù a zmírnit následky postiení u pacientù, kteøí pøeili.
Teprve na dalím místì by mìla být snaha po zmírnìní ekonomického dopadu a jiných aspektù øeené situace.
Maximální souèinnost sloek IZS ji od poèátku akce je velice dùleitá z pohledu specifických úkolù jednotlivých sloek,
pøedøevím pro potøebu vzájemné výpomoci pøi plnìní úkolù
zdravotnické èásti zásahu. Díky stávající legislativì a spoleèenským prioritám je dostupných èlenù ZZS (Zdravotnické záchranné sluby), záchranáøù a lékaøù, daleko nejménì ze vech
základních sloek IZS. To je nejmarkantnìjí pøedevím v první,
rozhodující hodinì zásahu u MU. Pokud jde o akci s vyím poètem postiených (HPZ  hromadné postiení zdraví), je tøeba
zapojit vechny pøítomné èleny ZZS výhradnì do plnìní úkolù
pøi tøídìní, oetøení a zajitìní odsunu pacientù. Pro zdárný prùbìh tìchto èinností je vak tøeba vytvoøit podmínky a to je úkol
ostatních zasahujících sloek.

Jedinì poèty lékaøù a záchranáøù v podbarveném sloupci
(pøepoèteno z poètu posádek  17 lékaøù a 39 záchranáøù)
jsou jisté (pracovníci ve smìnì). Toto èíslo je koneèné
pro celý JmK a je tøeba si uvìdomit, e jen mení èást bude
v dojezdové oblasti do 15 minut od místa vzniku MU.
Ostatní i v pøípadì okamité aktivace Traumatologického
plánu (TP) dorazí s mením, ale spíe s vìtím zpodìním.
Nástup posil do 60 a 120 minut a v uvedeném mnoství je
spíe zboným pøáním vedoucích pracovníkù, by svolávací systém ZZS bude pøipraven a funkèní. K nástupu dojde
na rùznì vzdálených základnách a je tøeba pøipoèítat jetì
èas do pøíjezdu na místo akce. Protoe rozhodující èást zásahu, tøídìní a zajitìní vitálních funkcí postiených probìhne bìhem zmínìné první hodiny, jsou tyto posilové prostøedky vyuitelné vesmìs jen pro fázi odsunu. Jinak øeèeno, pacienti se selhávajícími vitálními funkcemi se bez
vèasného, adekvátního zajitìní posil nedoèkají. Nyní nemluvím o situacích s více ne 100 postiených, kdy bez
ohledu na poèet zemøelých bìhem první hodiny, bude nadáPro pøedstavu uvádím tabulku z pracovního návrhu traule dost dalích pacientù vyadujících tøídìní a oetøení.
matologického plánu kraje (posádka RLP  1 lékaø a dva
Jak vyplývá z výe uvedeného a jak bylo ji øeèeno, to
záchranáøi, RZP  dva záchranáøi):
málo zdravotnických pracovníkù, které bude od poèátku na
místì MU, se musí vìnovat jen a jen tøídìní a oetøování paSíly a prostøedky ZZS a ZDS Jihomoravského kraje celkem
cientù. Velice dùleitou roli tak z hlediska zdárného prùbì(JmK):
hu zdravotnické èásti zásahu hrají vyèlenìní pøísluníci
HZS (Hasièský záchranný sbor)
Síly a
Celkový
K dispozici vozidel resp. týmù
Celkem
a PÈR (Policie èeské republiky),
prostøedky
poèet vozidel
ihned
do 60 min. do 120 min.
do 120 min.
které je tøeba od samotného poèát38 + 11) + 42)
33
3)
4)
ku vyuívat pro výpomoc a pod16
(+
1
LZS
)
+
6
+
11
(+
1)
RLP
(+ 1 LZS3))
(+ 14) + 1 LZS3))
pùrnou èinnost zásahu ZZS. V kriRZP
12
3
+6
+3
12
zové legislativì týkající se souèinDRNR
61
17
+ 22
+ 22
61
nosti základních sloek IZS jsou
4)
jiné
7
0
+2
+4
6
pravidla spolupráce postiena velice vágnì a veobecnì. Díky roz1) speciální sanitní vozidlo RLP pro pøepravu rizikových novorozencù
2) osobní zdravotnická vozidla rendez-vous systému RLP (nelze pouít pro
dìlení kompetencí pak mùe být velkým oøíkem pro zdratransport pacientù)
votnického velitele zásahu, aby si aktivní výpomoc zbylých
3) nasazení vrtulníku LZS vèetnì leteckého prùzkumu k upøesnìní rozsahu
zasahujících sloek pøi samotném zásahu vymohl. PøedevMU je závislé na viditelnosti, povìtrnostních podmínkách event. moím v nejdùleitìjí úvodní fázi zásahu je tato snaha mnohnosti pøistání v daném terénu
dy marná. Navíc má tento lékaø spoustu jiných úkolù a na4) jedna sanita Nemocnice Bøeclav plnì nevybavená  slouí jako záloha
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hánìt velitele ostatních sloek nemá èas. Proto u bìhem
nácvikù by mìla tato otázka být dohodnuta a procvièena,
èást èlenù HZS a PÈR automaticky vyèlenìna pro úzkou
souèinnost se ZZS (jde-li na první pohled o HPZ).
Výpomocná èinnost musí být koordinována a øízena dle poadavkù ZZS. Buï tedy rezervy pøevelet pøímo pod vedoucího lékaøe zásahu, nebo bezodkladnì poadavky pøedávat. První varianta je vhodnìjí, nebo osobnímu kontaktu
velitelù vech sloek mnohdy v èasné fázi zásahu brání nasazení hasièského vedoucího v èelbì, kde øídí proud vody èi obhlíí trosky a je plnì zaujat pouze hasièskou problematikou (vlastní zkuenosti). Ostatní vedoucí zásahu
(ZZS a PÈR) nejsou vybaveni pro vstup do této oblasti a tudí bez monosti kontaktu. V oblasti radiofonního spojení
sloek IZS pøi spoleèném zásahu není situace stále uspokojivì doøeena. Pravdou také je, e vedoucí zásahu PÈR se
do pøímého øízení akce zapojuje jen výjimeènì a èasto
opodìnì?!
Optimálním øeením je tedy dohodnuté, automatické pøipojení èásti èlenù HZS a PÈR, skupin obeznámených s poadavky a potøebami zdravotníkù k zásahu ZZS.
Co je tøeba v rámci spolupráce se ZZS zajistit prostøedky a silami HZS:
1. Vyproování a pøináení ranìných:
● Roztøídìné ranìné, oznaèené visaèkami pro HPZ, pøináejí hasièi dle vyznaèených priorit ke vstupu na vyznaèené obvazitì. Pouívají vlastní a zdravotníky vyèlenìné transportní prostøedky (páteøní desky, scoop rámy, náhradní nosítka).
2. Tøídìní START, je-li tøeba dle rozhodnutí zdravotnického
a hasièského velitele:
● V pøípadì kdy jsou pacienti bez speciálního výcviku èi
vybavení nedostupní (toxicita, místo  poloha, ).
● V situaci, kdy poèet postiených výraznì pøesahuje
monosti lékaøského tøídìní.
● V situaci, kdy plocha (rozloha), na které se pacienti nacházejí pøesahuje monosti lékaøského tøídìní (nízký
poèet týmù).
● Vyuívají paramedického systému tøídìní START
(nutno nacvièit, prokolit), znaèení pomocí barevných
proukù (èervená, lutá, zelená, èerná). Dle výsledkù
tøídìní, v poøadí naléhavosti pøináejí opìt na vstup
(vstupy) obvazitì.
3. Osvìtlení plochy zásahu a obvazitì pøi zhorené viditelnosti.
4. Stavbu stanù na místì dle dohody s vedoucím lékaøem
(vzdálenost, orientace, odsunová trasa):
● Vybavení, osvìtlení, vytápìní, znaèení sektorù, kyslík.
5. Pøenáení, pøekládání a nakládání pacientù na obvaziti:
● Dle pokynù vedoucího pracovníka na obvaziti a dle
vývoje stavu jednotlivých pacientù je tøeba nìkteré pacienty pøekládat mezi sektory, pøekládat na jiný typ
transportního prostøedku k odsunu, pomáhat pøi nakládání do odsunových prostøedkù.
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Pøenáení èekajících na odsun do stanù, ukládání dle
sektorù.

Co je tøeba v rámci spolupráce se ZZS zajistit prostøedky a silami PÈR (a MP?):
1. Okamité uzavøení oblasti zásahu, vyznaèit a hlídat zóny oprávnìnosti (zlatá, støíbrná, bronzová):
● Zabránit odchodu postiených, lehce ranìní i na pohled nezranìní musí zùstat (poèty, zmìna stavu).
● Dohlíet na dezorientované a psychicky naruené.
● Bránit vstupu neoprávnìným osobám (novináøi, politici, zvìdavci, rodina
).
2. Od poèátku evidovat a revidovat poèty postiených,
úèastnit se identifikace:
● Optimálnì by mìl kadý tøídící tým provázet ji od
poèátku akce pøísluník PÈR (MP?) a do podrobného
plánku oblasti zásahu (plocha, sedadlo v autobuse, )
zakreslovat místo nálezu konkrétního pacienta s oznaèením dle pøidìleného tøídícího èísla (visaèka HPZ).
3. Výpomoc pøi znaèení obvazitì, koridorù, výseèí (trasovací pásky):
● Obvazitì musí být jednoznaènì ohranièené s jedním
èi více vstupy a k nim vedoucími koridory.
● Plochu nálezu a tøídìní je v nìkterých situacích tøeba
rozdìlit na mení sektory a výseèe (lepí pøehled a organizace tøídících i odsunujících týmù).
● Plocha samotného obvazitì musí být také rozdìlena
na sektory pro ukládání pacientù dle výsledkù tøídìní
(I., II.a, II.b, III.,IV.).
4. Urèení a zajitìní odsunových tras dle umístìní obvazitì a cílových zdravotnických zaøízení:
● Vyznaèení odsunového stanovitì obvazitì jako poèátek vech odsunových tras.
● Zajistit plynulou prùjezdnost po celé trase.
5. Urèit plochu pro otáèení vozidel (je-li nutné):
● Øídit dopravu na místì zásahu a urèovat odstavné plochy pro vozidla jednotlivých sloek IZS.
6. Zajistit, vyznaèit a hlídat pøistávací plochu pro vrtulníky.
7. Dohled nad vyznaèeným prostorem pro ukládání zemøelých, identifikace.
Závìr
Optimální souèinnost sloek IZS pøi zdravotnické èásti zásahu u HPZ je tøeba pøedem dohodnout a opakovanì procvièovat
v pøípravì na MU. Do akce IZS pøi HPZ musí být od poèátku
plnì zapojeny vechny dostupné síly a prostøedky vech zasahujících sloek. Je chybou, pokud jedna ze sloek je pøetíena
a ostatní nejsou plnì zapojeny. V tomto aspektu pøípravy i ostrých zásahù jsou obrovské rezervy. Tam kde nepomùe legislativa je tøeba kvalitu spolupráce postavit na vzájemné dohodì
vedoucích pracovníkù základních sloek IZS a pøizpùsobit ve
dle místních podmínek a moností.
Kontakt: urbanek@zzsbrno.cz
MUDr. Pavel Urbánek
ÚSZS Brno, p.o., nám. 28. øíjna, 602 00 Brno
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védský systém vzdìlávání a výcviku
pro pøednemocnièní odezvu na teroristický útok
Prehospital and Disaster Medicine, 2003, 18 (3): 184-188
Per E. J. Kulling, Jonas E. A. Holst
Abstrakt
védsko má dlouhou tradici v krizovém plánování, ve zdravotnictví má za tuto problematiku klíèovou zodpovìdnost Ministerstvo zdravotnictví a sociálních vìcí (National Board of Health and Welfare). Èástí tìchto pøíprav je vzdìlávání a výcvik. Od 11. záøí 2001 je daleko vìtí význam kladen na nebezpeèí terorismu se zvlátním dùrazem na ohroení chemickými, biologickými a jadernými kodlivinami. Ve zdravotnictví jsou pøípravy na tyto situace obdobné jako na jiné katastrofy. Úkolem védského MZSV je plánování a zajitìní zásob pro zdravotnictví, ochranu ivotního prostøedí a sociální sluby v pøípadì válek nebo krizových situací. Pøi kadé okresní (regionální) radì pracuje Spojená ústøední bezpeènostní komise, odpovìdná za pøípravy
na øeení mimoøádných situací v jejich regionu. Tato komise zodpovídá za: vytvoøení a revizi krizových plánù, informování a výcvik personálu, vybavení a zásoby a jejich údrbu.
védsko pøijalo strategii totální obrany, co znamená klást velký dùraz na pøípravy øeení velkých havárií v dobì války i míru. védská agentura pro
krizové øízení koordinuje civilní strategii totální obrany a zajiuje pøísluné financování.
Ve zdravotnictví zajiuje MZSV tyto úkoly: vytvoøení národních pøedpisù a dohled nad národními standardy urgentní medicíny a medicíny katastrof,
problematiky sociálních vìcí, veøejného zdraví a prevence infekcí; zavedení nových principù, standard a vybavení; zavádìní vzdìlávacích programù a poskytování finanèní podpory.

Abstract

Sweden has a long tradition in crisis planning,. National Board of Health and Welfare has the crucial responsibility within the health care system. Education and
training is included in this preparation. Since 11th September 2001 the danger of terrorism has been pointed out, with special attention to chemical, biological and
radiation hazard. There are the same ways within health care system how to prepare for managing these situations as for other kinds of disasters. National Board
for Health and Welfare is responsible for planning and logistics for health care, environmental protection and social services in the case of war or other crises.
Central Safety Commision, which is the body of each district (regional) council, is responsible for crisis preparedness and managing disasters in its region. This
Commision is also responsible for creating and revision of crisis plans, information and training rescue teams and for logistics.
The strategy of total defense has been accepted in Sweeden which means to pay a great attention to preparedness for managing both war and civilian disasters.
Sweedish agency for disaster planning coordinates civilian strategy of total defense and it is responsible for financing.
National Board of Health and Welfare creates national standards and controls national standards of emergancy and disaster medicine, standards of social services,
public health and infection prevention, implementation of new principles, standards and equipment, implementation of new educational programmes and
financing of these activities.

Úvod
védsko má dlouhou tradici v krizovém plánování, ve zdravotnictví má za tuto problematiku klíèovou zodpovìdnost
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních vìcí (National Board of
Health and Welfare). Významnou souèástí tìchto pøíprav je vzdìlávání a výcvik. Po 11. záøí 2001 je kladen vìtí dùraz na hrozbu
terorismu, zvlátì s ohledem na chemické, biologické a jaderné
ohroení (NBC). Ve zdravotnictví od poèátku 90.let jsou vzdìlávací programy zamìøeny také na pøípadné havárie s únikem tìchto kodlivin a v posledních letech byly tyto programy rozíøeny
a optimalizovány.
Zdravotní péèe ve védsku
védsko má témìø 9 mil. obyvatel na území asi 450 tis. km2.
Je rozdìleno na 21 regionù s 68 veobecnými nemocnicemi, které poskytují akutní péèi. Tyto regiony nesou odpovìdnost za
zdravotní péèi o obyvatelstvo. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních vìci je souèástí védské vlády. Mezi jeho hlavní úkoly patøí dohled nad zdravotní péèí a sociálními slubami v zemi z hlediska kvality, bezpeènosti a dodrování práv obèanù, vzdìlávání,
publikování expertiz, koordinace statistiky sociálních slueb
a epidemiologický dozor. Shromaïuje a vyhodnocuje také údaje o veøejném zdraví, lékaøské péèi a pøíèinách úmrtí. Je odpovìdné za plánování a zajiování zásobování zdravotnictví a sociálních slueb v pøípadì války nebo krizové situace.
Místní / regionální plánování
Spojená ústøední krizová komise je v kadém regionu odpovìdná za plánování pro mimoøádné situace v daném regionu.
Kadá tato komise je podporována centrálnì z Odboru pro krizovou pøipravenost Ministerstva ZSV, které zajiuje vybavení,
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vzdìlávání a potøebnou techniku. Region musí zajistit pøipravenost místních zdravotnických zaøízení na pøípadnou mimoøádnou
situaci vè. války. Ve zdravotnických zaøízeních pracují komise
pro katastrofy, které zajiují pøípravy v rámci dané nemocnice.
Zodpovídají za tvorbu a revizi krizových plánù, informování
a cvièení personálu, dostupnost vybavení a zásob, zajitìní údrby. Existuje propojení mezi regiony a MZSV.
Národní plánování
védsko pøijalo strategii totální obrany, co znamená, e je
kladen velký dùraz na pøípravy øeení hromadných netìstí v dobì míru i pøípadných zdravotnických dopadù váleèných incidentù. Systém totální obrany sestává z èásti vojenské a civilní. V pøípadì mimoøádné události mají být vyuity vechny dostupné
prostøedky, jak vojenské, tak i civilní, povolené mezinárodním
právem. Vojenská agrese pøedstavuje nejzávanìjí ohroení národní bezpeènosti.
védská agentura pro krizové øízení koordinuje civilní èást
strategie totální obrany a zajiuje koneèné financování odpovìdných institucí. Hlavní aktivity MZSV v této oblasti jsou: vytvoøení národních smìrnic a dozoru na standardy v urgentní medicínì a medicínì katastrof, sociální péèe, veøejné zdraví a prevence infekèních chorob, zavádìní nových postupù, standardù
a vybavení a poskytování finanèní podpory. Rozpoèet MZSV
tvoøí v této oblasti asi 160 mil. SEK (18 mil. USD).
Pro zajitìní jednotného národního plánování a pøíprav na mimoøádné situace MZSV vydalo nebo pøipravuje k vydání smìrnice jako napø. Zdravotnická pøipravenost na katastrofy, Øeení
hromadných netìstí z hlediska psychosociálního, Jaderné havárie a katastrofy zpùsobené únikem radioaktivního materiálu,
Chemické havárie a katastrofy, Pandemie, Pøipravenost na mi9
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moøádné situace z hlediska sociální problematiky, Zdravé ivotní prostøedí a mimoøádné situace.
V rámci koncepce totální obrany je mezi priority zahrnuta
i problematika ohroení chemickými, biologickými a radioaktivními kodlivinami a mezinárodní aktivity. V poslední dobì
byly pøipraveny speciální programy vèetnì nalezení, nasmlouvání a financování expertù a institucí (napø. v oboru nukleární
medicína, mikrobiologie, toxikologie, psychiatrie i pro dalí
aspekty medicíny katastrof jako je vyhodnocení potøeb zahranièní pomoci pøi katastrofì). Tak by se mìlo zajistit vìdecké zázemí, výzkum, vzdìlávání a výcvik v uvedených oborech.
Biologický program zajiuje podporu laboratoøím vybaveným
pro zacházení s vysoce infekèními látkami (úroveò 4) a vyslání týmu rychlé odezvy pøi podezøení na biologické ohroení.
Chemický program zahrnuje budování dekontaminaèních zaøízení pro místa havárie i pro nemocnice a zajitìní ochranných
odìvù a pomùcek.
MZSV má také program pro uchovávání zdravotnického vybavení a léèiv pro hromadná netìstí (vè.války), poèítaèový
systém pro øízení a velení v pøednemocnièní péèi a také program
pro zajitìní provozu akutních lùkových zaøízení v mimoøádné
situaci (náhradní zdroje energie, dodávky vody, vytápìní), který
zahrnuje finanèní zdroje pro regiony.
MZSV zajiuje i financování výcviku zdravotníkù v regionech v oblasti medicíny katastrof a krizového øízení, pøípravu
lektorù i finanèní podporu vlastních výukových programù v regionech.
Vzdìlávací program MZSV
Vlastní kursy
Jsou poøádány kursy v oblasti medicíny katastrof a krizového
øízení v resortu zdravotnictví. Jsou plnì financovány MZSV, ale
vedou je speciální vzdìlávací centra v regionech. Kursy jsou primárnì zamìøeny na lektory (lékaøe, sestry). Délka kursù je rùzná
a konají se jednou nebo dvakrát roènì. v roce 2003 probìhly tyto kursy: Medicína katastrof, Øízení zdravotnictví pøi katastrofì /
krizi, Øízení a velení na místì netìstí, Chemické havárie a katastrofy, Metody dekontaminace, Radiaèní havárie a katastrofy,
Mikrobiologická pøipravenost / Bioterorismus, Psychiatrická
a psychosociální pomoc, Plánování a pøipravenost na NBC ohroení.
Rozpoèet na tyto kursy pro rok 2003 byl asi 9 mil SEK
(1 mil. USD). Podrobnìjí pøehled kursù  viz pøíloha.
Kursy provozované spoleènì s dalími institucemi
Kromì zmínìných kursù byly poøádány dalí kursy pro záchranné sloky v první linii pøi ohroení NCB kodlivinami ve
spolupráci s Národní agenturou záchranných slueb a Národním
policejním výborem. Tyto kursy byly zamìøeny na lektory, kteøí
budou kolit v této problematice v regionech a obcích. Cílem je
zvýit úroveò bezpeènosti a ujasnit postupy øízení a velení pøi
NBC ohroení. Pro tyto úèely byla vydána podrobná pøíruèka
s pøesnými pokyny pro mimoøádné situace. Dále byly poøádány
kursy seznamující experty na chemické, biologické a jaderné
ohroení s principy øízení a velení a problematikou komunikace,
aby se usnadnila jejich spolupráce s øídícími pracovníky.
Regionální a místní vzdìlávací programy
Na úrovni regionù a obcí byly také poøádány vzdìlávací a výcvikové programy zamìøené na øeení katastrof a krizové øízení.
Jejich rozsah se v jednotlivých regionech liil. Vìtinou byly poøádány spolu se záchrannou slubou a policií, pøípadnì i s dalími institucemi èi podniky. Délka kursù se pohybovala od pùl10
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denních a po týdenní podle cílové skupiny. Témata: Medicína
katastrof, Øízení zdravotnictví pøi katastrofì / krizi, Øízení a velení na místì netìstí, Chemické havárie a katastrofy, Metody dekontaminace, Ochranný odìv a pomùcky pro chemické havárie,
Mikrobiologická pøipravenost / Bioterorismus, Psychiatrická
a psychosociální pomoc, Krizová komunikace, speciální kursy
pro pracovníky pohøební sluby, pro telefonní ústøedny a sekretariáty.
MZSV poskytlo na financování tìchto kursù v regionech asi
20 mil. SEK (2,2 mil USD).
Závìr:
védské Ministerstvo zdravotnictví a sociálních vìci je odpovìdné za plánování a pøípravy na moný teroristický útok.
Regionální úøady vak nesou odpovìdnost za tyto aktivity a za
vzdìlávání na regionální úrovni. Vzdìlávací kursy jsou v celé zemi jednotné a vyuívají pøístupu vzdìlávání lektorù (train-thetrainer).
Pøeklad: Ing. Vlasta Neklapilová
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof Úrazová nemocnice v Brnì
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz

Pøíloha:
Pøehled kursù poøádaných védským
Ministerstvem zdravotnictví a sociálních vìcí
Kurs

Obsah kursu

Délka/Poèet za rok

Medicín
a katastrof

Moná rizika  ohroení obyvatelstva katastrofou
Poární ochrana, záchranná sluba a zdrav. péèe
Organizace zdravotní péèe pøi katastrofì
Vybavení pro medicínu katastrof
Zdravotní péèe na místì katastrofy
Psychiatrická a psychosociální pomoc
Chemické havárie a katastrofy
Praktická cvièení
Pedagogika a metody výuky
Èinnost v pracovních skupinách

2 týdny / 2x roènì

Øízení
zdravotnictví pøi
katastrofì/krizi

Rizika katastrof a jejich dopad na zdravot.systém
Zásady organizace zdrav.péèe pøi katastrofì
Systém práce záchranné sluby, hasièù a policie
Spolupráce a koordinace (metody apod.)
Metody práce týmu
Komunikaèní systémy a metody
Informaèní systémy a øízení informací

1 týden / 2x roènì

Øízení
a velení
na místì
netìstí

Rizika katastrof a jejich dopad na zdravot.systém
Zásady organizace zdrav.péèe na místì katastrofy
Systém práce záchranné sluby, hasièù a policie
Spolupráce a koordinace (metody apod.)
Principy tøídìní pacientù
Komunikaèní systémy a metody
Informaèní systémy a øízení informací

1 týden / 2x roènì

Psychiatrická
/ psychosociální
pomoc

Koncepce psychiatrie a psychologie pøi katastrofì
Dopad psychického traumatu na jednotlivce a skupinu
Rizikové skupiny
Posttraumatický stresový syndrom
Etické aspekty
Kontakt se sdìlovacími prostøedky a øízení informací
Organizace (øízení a velení) a koordinace

1 týden / 1x roènì

Chemické
havárie
a katastrofy

Organizace akcí a zdroje pøi chemické havárii
Principy práce na místì netìstí
Dekontaminace postiených
Symptomy a oetøení chemicky postiených pacientù
(vè. chemických bojových látek)
Zdroje informací a rady expertù
Vybavení pro dekontaminaci
Osobní ochranné vybavení
Øízení informací
Plánování vzdìlávání a výcviku

1 týden / 1x roènì

Metody
dekontaminace

Organizace akcí a zdroje pøi chemické havárii
Principy práce na místì netìstí (vè. stanovení
kompetenci a reakce nemocnice)
Lékaøská péèe pøi NBC katastrofì
Metody dekontaminace a principy dekontaminace
Vybavení pro dekontaminaci
Osobní ochranné vybavení Øízení informací
Plánování vzdìlávání a výcviku

3 dny / 1x roènì

Radiaèní havárie
a katastrofy

Radiaèní rizika a ohroení
Jaderná energie  techniky
Symptomy a oetøení pacientù s radiaèním postiením
Zdroje informací, informaèní technologie, rady expertù
Plánování vzdìlávání a výcviku

1 týden / 1x roènì

Mikrobiologická
pøipravenost /
Bioterorismus

Mikrobiologická rizika a jejich pozadí
Pøipravenost spoleènosti na biologické ohroení
B  látky (bioterorismus a biologické zbranì)
Symptomy a oetøení
Metody výroby B  látek a metody jejich íøení
Postup pøi podezøení na výskyt B  látky
Psychiatrické / psychologické reakce
Øízení informací

4 dny / 2x roènì

Plánování
a pøipravenost
na NBC
ohroení

Systém krizového øízení ve védsku
Chemická, biologická a radiaèní rizika a jejich pozadí
Pøipravenost spoleènosti na NBC ohroení
Psychiatrické / psychologické reakce
Organizace zdravotní péèe v krizové situaci / ve válce
Øízení informací

1 týden / 1x roènì
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Úpal
Minireview
Zpracoval Jaroslav Gutvirth
Vìnováno památce zbyteènì poraených stromù*).
Úvod
Èlovìk je tvor mimoøádnì dobøe vybavený k tomu, aby se
v pøípadì potøeby ochlazoval**): potní lázy extenzivnì na relativnì velkém povrchu tìla, mohutné adaptaèní mechanizmy.
Rozíøení a zrychlení prùtoku krve kùí sem odnáí teplo z nitra
tìla, to klade zvýené nároky na kardiovaskulární výkonnost.
Z tìla se ztrácí voda, soli. S hemokoncentrací a z ní plynoucích
pøíhod cévních (mozkové i srdeèní infarkty, srdeèní selhání...)
bude spojeno nejvíce zdravotních kod v populaci pøi vysokých
teplotách.
V naich zemìpisných íøkách s relativnì mírnými léty je rozíøeno povìdomí, e úpal je druh únavy z tepla provázený pøípadnì nepøíjemnými projevy gastrointestinálními, bolestmi hlavy, køeèemi ve svalech a v krajním pøípadì horeèkou. Odpoèinek
v chladnìjím prostøedí, antipyretikum, pøípadnì s infúzní léèbou
by mìly situaci snadno øeit. Tento èlánek je vak o opravdovém úpalu, který mùe bìhem vlny veder postihnout i mnoho lidí souèasnì, je ivot ohroující pøíhodou a vykazuje nìkteré rysy
spoleèné se septickým okem s podobnì vánou prognózou
a s dopady na taktiku léèby. Od klasického úpalu jen z horka
se nìkterými rysy lií úpal zpùsobený nároènou fyzickou námahou v podmínkách nedostateèného odvodu tepla z organizmu.
V naích podmínkách se setkáváme s váným prùbìhem pøehøátí po uití budivých drog (zvlátì spolu s pobytem v teplém prostøedí a fyzickou námahou)[1]. I po pøekonání tìkého stavu je
vývoj bìhem dalího roku zatíen znaènými následky v podobì
pokození parenchymových orgánù, neurologického postiení
i vysokou úmrtností [2].
Základní pojmy
Tepelný stress: dyskomfort a fyziologické reakce pøi vystavení
horkému prostøedí, zejména bìhem fyzické práce.
Vyèerpání z horka: lehké a støednì tìké onemocnìní zpùsobené ztrátou vody a minerálù v dùsledku maximálního termoregulaèního úsilí v horku nebo pøi fyzické aktivitì. Jsou vùlí pøekonatelné (sportovci shazující váhu!) pøíznaky jako intenzivní ízeò, slabost, úzkost, bolest hlavy, závratì, sklon ke kolapsu.
Teplota tìlesného jádra mùe být normální i zvýená, nedosahuje ale 40° C.
Hypertermie: vzestup tìlesné teploty nad hypothalamem nastavenou hodnotu. Pøíèinou je nedostateèný odvod tepla z organizmu
(pøes vyuití dostupných fyziologických kompenzaèních rezerv).
Kritické maximum tepla: teplota tìlesného jádra, která za urèitou
dobu vede ke kritickému ohroení ivota. U èlovìka zjitìno výzkumem na maratónských bìcích, u pacientù podstupujících
protinádorovou terapii vyuívající hypertermie a také výzkumem
zdravých dobrovolníkù. Odhad je 41,6  42° C po dobu 45 minut a 8 hodin. Je-li dosaeno extrémní teploty 49° C, následuje
bunìèná smrt (nekróza) bìhem 5 minut.
MODS: multiorgánová dysfunkce  témìø uniformì v dùsledku
pøíli mnoha cytokinù ve høe pokození krevního obìhu (cévy
i myokard) , parenchymových orgánù, plic. V urèitých situacích
mohou být ji od poèátku pokozeny zejména kognitivní funkce
mozku (lokální produkce cytokinù) s dopady na schopnost postiených chovat se pøimìøenì situaci.
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SIRS: systémová zánìtová reakce  bezprostøední úèinky
pøítomnosti pøíli mnoha cytokinù v obìhu. Onemocnìní pro které je to zcela typické: popáleninová nemoc,
septický ok, akutní pankreatitis, ok. Síla reakce závisí na
mohutnosti a délce pùsobení noxy, uniformnì je potøebná
volumotherapie a odstranìní vyvolávající pøíèiny (u popáleniny znièené kùe, napøíklad). Stav má vlastnosti bludného kruhu a bez intenzivní léèby je prognóza vdy váná
s progresí do MODS. Záludná je nepøítomnost jednoznaèných varujících pøíznakù, ty mají za váností stavu zpodìní [3].
Odpovìï akutní fáze: synonymum SIRS.
Cytokiny: polypeptidy a malé bílkoviny, kterých je známo nìkolik desítek. Jsou syntetizovány buòkami***) po signálu
ohroení (pøítomnost endotoxinu, produktù popálené tkánì ). Podílejí se na organizování a harmonizaci funkcí organizmu pøi jeho pokození. Nìkteré nemoci, napøíklad septický ok nebo nemoci zpùsobené superantigeny, by se bez nich
nerozvinuly.
Vlna veder: Teplota v urèité oblasti je vyí, ne prùmìrná
teplota v dané oblasti asi o 10° C, napøíklad u nás by v nìkolika následujících dnech ani v noci neklesla pod 33° C. Zároveò s tím bývá vysoká vlhkost vzduchu. Ve skuteènosti je dùleitá souhra teploty i vlhkosti vzduchu a dalích podmínek,
které mají na odvod tepla s organizmu (sáláním, vypaøováním, vedením a pøedáním) vliv. Viz tepelný index.
Úpal: Tìká, bezprostøednì ivot ohroující pøíhoda charakterizovaná vzestupem (centrální) tìlesné teploty nad 40°C,
a vánou poruchou funkce CNS: deliriem, køeèemi nebo komatem. Kùe je pøi tom suchá. Stav je výsledkem pobytu
v horku (klasický úpal), nebo extrémní fyzické zátìe bez
adekvátního odvodu tepla z organizmu (interní, metabolické
pøíèiny).
Tepelný index: meteorologicko  klinický termín, který vyjadøuje na kolik stupòù se cítíme. V podmínkách horka silnì závisí na rychlosti proudìní vzduchu, nasycenosti vzduchu
vodní párou, na tìlo dopadajícím záøením (sluneèní, z rozpálených budov, asfaltového povrchu apod.).
Proteiny tepelného oku: buòky tìla vystavené náhlému zvýení teploty produkují stressové proteiny (=proteiny tepelného oku). Pùvodním úkolem nìkterých z nich bylo (a je) zabránit zmìnám terciální struktury enzymù vlivem tepla. Tím
je zabezpeèena vìtí odolnost k bunìèné smrti v nových, nároènìjích, podmínkách. Samozøejmì je tento proces energeticky znaènì nároèný. Historický název proteiny tepelného
oku by nemìl zastírat fakt, e zvýená hladina tìchto látek
chrání i pøed pokozením ischemií, hypovolemickým okem
a dalími noxami.
Apoptóza: programovaná bunìèná smrt bez nekrózy a bez zánìtu.
Endotoxemie: pøítomnost komplexu lipopolysacharidu z gram
negativních bakterií s lipopolysacharid váícím proteinem
plasmy. Tento komplex po navázání na receptor bunìk organizmu (Toll-like receptor 4) je mohutným spoutìèem produkce cytokinù.
11
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Epidemiologie a rizikové faktory
Úpal je nemoc èasto poddiagnostikovaná a proto epidemiologická data nebývají úplná. Bìhem vln veder v mìstských oblastech kolísá incidence mezi 17,6  26,5 pøípadù na 100 000
obyvatel. V Saudské Arábii hovoøí studie o sezónních výkyvech
ve výskytu 22  250 pøípadù na 100 000 (úèastníky svaté pouti
jsou i neaklimatizovaní poutníci). Rizikové sociální a zdravotní
faktory: krajní vìkové skupiny (v populaci nad 60 let je incidence 15x vyí), pøehøátí hrozí i kojencùm spícím ve spoleèném
lùku s dospìlým (úèast na nìkterých SIDS je velmi pravdìpodobná). Dalím rizikem je sociální izolace (projevy poèínající
dysfunkce CNS ji nedovolí postienému adekvátnì reagovat).
V horkých oblastech je samozøejmì rizikem nedostupnost klimatizace  tedy chudoba. Rizikové jsou léky s anticholinergními
úèinky omezující pocení, stimulaèní drogy pøímo vyvolávají pøehøátí[4]. Mortalita závisí na dostupnosti resuscitaèní péèe a pohybuje se mezi 30  50% bìhem akutní fáze. Lehèí onemocnìní
 vyèerpání z horka  Saudská Arábie variabilní výskyt 450 a
1800 pøípadù/100 000 obyvatel.
Genetické predispozice nejpravdìpodobnìji souvisejí s odlinými profily cytokinové odpovìdi na stress, odlinostech koagulaèní kaskády a rozdílnosti ve spektru odpovìdi stressových proteinù (= proteinù tepelného oku).
Odpovìdi organizmu na tepelnou zátì
Odpovìdi na vliv tepla zahrnují termoregulaèní adaptaci, kterou je moné trénovat, odpovìï akutní fáze a produkci proteinù tepelného oku.
Termoregulace
Pøi vzestupu koní a tìlesné teploty o ménì, ne 1°C nad bodem nastaveným v termoregulaèním hypothalamickém centru
jsou aktivovány adaptaèní odpovìdi. Jako odpovìï je zvýen odvod teplé krve k tìlesnému povrchu. Aktivní vazodilatace cév
v kùi pak zvýí tok krve v kùi a na 8litrù/min (75kg). Zvýení
teploty rovnì zpùsobí intenzivní pocení. Jestlie vzduch není
100% saturován vodní párou, promìna 1,7ml potu na páru spotøebuje 1kcal tepelné energie. Maximální efektivita pocení mùe
být v suchém vzduchu kolem 600 kcal/hodinu. Tepelný gradient
závislý na pocení je rozhodující pøi uvolòování tepla do vnìjího
prostøedí. Zvyuje se také minutová ventilace (sklon k respiraèní
alkalóze), pochopitelnì velké nároky jsou kladeny na obìh: srdeèní výdej, tachykardie. Krev je redistribuována od splanchnických orgánù  zejména ledvin a støeva  do kùe a svalù. Ztráty solí a vody mohou dosáhnout a 2 litrù/hodinu. Postupná dehydratace a deplece solí adaptaèní reakci více mechanizmy pokozuje.
Odpovìï akutní fáze na tepelnou zátì
Koordinovaná reakce (cytokiny!) organizmu má za úkol odstranit pokození tkání a podporovat reparaci. Komplexní sí
reakcí a vztahù s tendencí pøerùst z koordinované odpovìdi
v chaotickou. Obecnì zásah pøímo do takovéto komplexní odpovìdi je krajnì obtíný  jsme v situaci slepých v èásteènì neznámém lese za vichøice. Nìkteré léky reakce mìní  kosmeticky
tøeba sniují známky zánìtu  celkový dopad vak bývá negativní. Racionální ovlivnìní spoèívá pøedevím v odstranìní vyvolávající pøíèiny (zde tedy v chlazení) , volumoterapii a symptomatické léèbì postiených funkcí a orgánù. V tabulce 2 jsou uvedeny nìkteré cytokiny, jejich hladiny v odpovìdi na tepelnou zátì (po svalové zátìi nebo vyvolanou prostøedím) se mìní.
Zajímavé jsou dopady zvýené hladiny nìkterých cytokinù na
stimulaci osy hypothalamus  hypofýza  nadledvinky. Mìní nastavení mozkových center (ízeò, teplota tìla, hlad, bolest), jejich
12
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nadmìrnì zvýená hladina se asi podílí i na zmìnì bdìlosti kùry
CNS (neschopnost správnì reagovat  hlubí poruchy ji souvisejí s poruchou rovnováhy tekutin v CNS). Hrubì lze snad vyjádøit
jejich pùsobení na cévy (150 000 km v tìle!) a extravazální tekutinu pøíznaky zánìtu: rubor, color, dolor, calor a functio laesa: (vasodilatace a paréza cév, zmìny endotelu (orgán s obrovským povrchem váící cca 1kg) od zvýení exprese adhezivních molekul
a po jeho znièení, s chemotaxí granulocytù, aktivací von
Willenbrandova faktoru, desièek, úniku tekutiny extravazálnì.
Mají na svìdomí i katabolismus svalové tkánì. I ve svalech vystavených nadmìrné fyzické zátìi a pøehøátí byla vystopována
zvýená produkce nìkterých prozánìtlivých cytokinù. Celkovì se
tato odpovìï dosti podobá té pøi sepsi a septickém oku.
Odpovìï proteinù tepelného oku
Na jejich primární, velké bílkoviny pøed degradací ochraòující funkci, se bìhem vývoje nabalily i nìkteré funkce signálnìregulaèní. Aklimatizace, napøíklad k horku, kondici produkce
proteinù tepelného oku zlepuje. (Kondice zde neznamená jenom mnoství ale i napøíklad pøimìøenost). I na této úrovni se pochopitelnì mohou uplatnit genetické odchylky mezi lidmi.
Aklimatizace
Proces aklimatizace na vedro trvá nìkolik týdnù a pøípadnì
dovoluje pracovat i tam, kde by to pøed aklimatizací bylo ivot
ohroující. Jde o zvýení kardiovaskulární výkonnosti, aktivaci
osy renin  angiotensin  aldosteron, (s tím interferují nìkteré nemoci a léky), zmenení ztrát solí potními lázami, expanze plazmatického objemu, vìtí kapacita pocení, zvýení glomerulární
filtrace (moná v souvislosti se zvýeným minutovým srdeèním
výdejem), vìtí schopnost odolávat rhabdomyolýze pøi vyèerpávající fyzické námaze (vìtí koncentrace proteinù tepelného oku).
Progrese od vyèerpání z horka k úpalu
Selhání termoregulace, vyèerpání odpovìdi akutní fáze, stále
chaotiètìjí regulaèní dìje, hromadná apoptóza bunìk citlivých
tkání zpùsobí vznik bludných kruhù, které vedou k progresi do
ivot ohroujícího stavu.
Selhání termoregulace
Odpovìï cirkulace na nutnost chlazení znamená a 20 litrù
minutového objemu a pøesun krve od splanchnických orgánù.
Klinické konsekvence této zátìe (pøedchozí nemoci, léky znemoòující zvýit srdeèní výdej, léky interferující s pocením
a drogy zvyující produkci tepla) jsou zøejmé.
Vyèerpání a bludné kruhy v odpovìdi akutní fáze
Pøedpokládá se, e klíèovou roli pøi teplotách nad 40°C
v postupném chaotickém horení generalizované zánìtlivé
odpovìdi (SIRS) hraje gastrointestinální trakt se zvýenou
propustností støeva pro endotoxin a následnou stimulaci makrofágù v játrech (Kupferovy buòky) k produkci nadmìrného
mnoství cytokinù, které jsou uvolòovány do cirkulace a na
úrovni jednotlivých orgánù pak pùsobí spoleènì s místními
cytokiny. Souèasnì je pøítomna ischémie jaterních bunìk.
Zvýená produkce kyslíkových radikálù dále pokozuje støevní sliznici. (Zvýená permeabilita støev pro endotoxin a jeho
zvýená hladina v krvi byla napøíklad zjitìna u atletù cvièících na 80 nebo více procent maximální aerobní kapacity.)
Produkce prozánìtlivých cytokinù je následována aktivací
endotelií: uvolnìní endoteliálních vazoaktivních faktorù jako
je NO, dalích cytokinù, syntéza adhezívních molekul.
Postupnì se ztratí cévní tonus v kapacitním øeèiti  dalí pøísURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004
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pìvek ke zhroucení obìhu. V hypothalamu prozánìlivé cytokiny mimo jiné nastaví termoregulaèní centrum na vyí teplotu  dojde k zástavì pocení.
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Tabulka: ponìkud rozdílný obraz cytokinové odpovìdi pøi rùzných noxách vedoucích k pøehøátí (podle[4]).

Vyèerpání kapacity proteinù tepelného oku
Zvýená produkce proteinù tepelného oku je metabolicky
velmi nároèná a mùe dojít k jejímu vyèerpání.
Patofyziologie úpalu
Vyèerpání z tepla, progrese stavu k úpalu s multiorgánovou
dysfunkcí jsou dány komplexní odpovìdí na úrovni obìhu a jeho
selhání, hypoxie viscerálních orgánù a abnormálním metabolickým úsilím. Dále je pøítomno pøímé cytotoxické pokození zvýenou teplotou bunìk, vysoké hladiny cytokinù vedou k SIRS
s progresí v multiorgánové selhání se zástavou pocení a edémem
mozku.
Pøechod z vyèerpání z tepla v úpal
cvièení nebo vlna veder

tepelná zátì

termoregulace

proteiny tepel. oku

odpovìï akutní fáze

vasodilatace v kùi
viscerální vasokonstrikce
nadmìrná odpovìï
akutní fáze

reaktivní N a O radikály

zvýená permeabilita
støeva

endotoxemie

selhání
termoregulace
zástava pocení
pokození CNS,
obìhový ok  úpal

Zvýená teplota
Studie na bunìèných kulturách a v modelu na zvíøeti ukazují,
e vysoká teplota pokozuje buòky pøímo. Pokud nejsou teploty
extrémní ale jen kritické (41,6 42° C po dobu alespoò 45 minut)
dìje se tak apoptózou  programovanou bunìènou smrtí.
Cytokiny
Plazmatické hladiny prozánìtlivých i protizánìtlivých cytokinù jsou u pacientù s úpalem zvýené (tabulka) a ochlazení na normální teplotu nevede k normalizaci jejich hladiny. Hodnoty interleukinu-6 a receptorù pro TNF (tumor-necrosis factor) korelují s prognózou. Vysoké hladiny cytokinù vedou k SIRS a imunosupresi. Vysoká hladina cytokinù v CNS  kde jsou syntetizovány  koreluje s otokem mozku. Samotné pokození mozku cytokiny je moné experimentálnì u zvíøat zlepit pøedléèením kortikosteroidy (zablokují transkripci nìkterých genù pro cytokiny).
Pro komplexnost cytokinové odpovìdi vak manipulace s jejich
hladinami nevede ke zlepení prognózy (situace je podobná
u vech nemocí zpùsobených cytokiny).
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004

Pokození endotelu a koagulopatie
V prùbìhu úpalu hraje DIC a pokození endotelu dùleitou
roli. Hladiny proteinu C, proteinu S a antithrombinu III jsou
ji v èasném prùbìhu sníené. Dochází rovnì k vysoké aktivaci fibrinolýzy  celkovì se pomìry podobají tìm u septického oku. Rovnì interakce endotelu a leukocytù probíhají
podobnì, jako u septického oku.
Klinické projevy úpalu
Pro vyslovení diagnózy musí být pøítomna hypertermie nad
40° C (byly zjitìny hodnoty a 47° C !) a pokození funkce
CNS. Pokození funkce CNS mùe být i relativnì nevelké,
èastìji je vak porucha vìdomí s GCS pod 11, pøípadnì se záchvaty generalizovaných køeèí. Ty se mohou vyskytovat hlavnì bìhem chlazení. Typická je tachykardie, hyperpnoe.
Arteriální CO2 je typicky nízké, èasto ménì, ne 20 mmHg.
Hypotenze je pøítomna u 25% postiených.
V laboratorních nálezech ( a nakonec i epidemiologickými
charakteristikami postiení) se ponìkud lií nemoc zpùsobená
pouze horkem od stavu, kdy úpal vznikl po intenzivní svalové práci:
a) úpal z horka: respiraèní alkalóza; hypofostatémie a hypokaliémie. Hyperkalcémie a hyperproteinemie mohou být 
pøi hemokoncentraci. Hodnoty laktátu nad 3 mmol u tìchto pacientù ji znamenají horí prognózu.
b) po námaze: souèasnì s respiraèní alkalózou mají také laktátovou acidózu. U nich je bìná rhabdomyolýza, hyperfosfatémie, hypokalcémie hyperkalemie.
Multiorgánová dysfunkce zahrnuje dále u obou skupin encefalopatii, akutní selhání ledvin, ARDS, kardiomyopatii, jaterní pokození, dysfunkci støev, pancreatitis, DIC, imunoparalýzu.
Léèba
Hlavními terapeutickými smìry musí být chytré chlazení
a náhrada/podpora orgánových funkcí, prevence komplikací.
Léèba v pøednemocnièní péèi bude smìrována zejména k zabezpeèení dostateèné ventilace, volumotherapii, chlazení, sedaci (pøi køeèích).
Efektivní chlazení vyaduje dostateèný krevní proud z centrálních oblastí tìla, koní vasodilataci, odvod tepla z povrchu
tìla do okolního prostøedí. Na kùi se mùe pùsobit ledovými
vlhkými a proudem vzduchu ovívanými tkaninami. Pokud se
vak koní teplota dostane pod 30 ° C je riziko, e dojde  vlivem koních receptorù  k vasokonstrikci v kùi a pøípadnì
i svalovému tøesu. Osvìdèilo se napøíklad rozpraovat nad postieným vodu teplou 15° C a souèasnì pùsobit proudem vzduchu teplého 30° C. Farmakologické ovlivnìní teploty se nabízí, protoe roli hraje odezva hypothalamu na cytokiny, zatím
se význam antipyretik jeví nejistý. Nepøíznivou prognostickou známkou je reziduální pokození nervových funkcí i po
13
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ochlazení. To pøetrvává asi u 20% postiených s nejvánìjími následky pro prognózu.
Úvahy o monostech experimentálních léèebných pøístupù
Èásteèná podobnost septického oku a úpalu naznaèuje, e
léèba kortikoidy nebo manipulace s hladinami cytokinù nebude asi pøíli úspìná. Léèba aktivovaným proteinem C dává
do jisté míry slibnìjí výsledky.
Prevence
Pøes stoupající znalosti jsou bìhem vln vedra úmrtí na úpal
nepøijatelnì èastá. Rizikové jsou krajní vìkové skupiny,
sociální izolace, uívání anticholinergnì pùsobících lékù, riziková jsou velká shromádìní lidí z náboenských nebo spoleèenských dùvodù. Osvìdèila se na populaci zamìøená varování a otevøení veøejných klimatizovaných budov ve mìstech
(ji dvouhodinový pobyt v takovém prostøedí podstatnì sniuje riziko). Mìstská populace je také kvùli promylenému(?)
odstraòování stromù, které normálnì pùsobí jako klimatizace
ohroena podstatnì více, ne venkovská. Pøi sportovních èinnostech a hromadných akcích je nutno dbát také na prevenci
pøehøátí (zodpovìdnost trenéra, poøadatele ). Uivatelùm taneèních drog by ovem mìl být poøadatelem zajitìn pøísun
tekutin zdarma. K výchovì narkomanù panuje veobecná
skepse.
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Supraventrikulární tachykardie u dìtí
Jiøí Kobr

Dìtská klinika  JIRP, Fakultní nemocnice Plzeò

Abstrakt
Supraventrikulární poruchy srdeèní automacie patøí u dìtí k nejèastìjím. Klasifikace poruch rytmu doznalo zmìn stejnì jako léèebné pøístupy. Úèelná
léèba dysrytmií sniuje mortalitu i morbiditu dìtí.
Klíèová slova: supraventrikulární tachykardie u dìtí  klasifikace  léèba

Abstract
Supraventricular disorders of cardiac automacy are the most frequent in children. The classification of these dysrhytmias as well as therapeutical access
has recently changed. Racional treatment of dysrhytmias decreases mortality and morbidity rates in children.
Key words: supraventricular tachycardia in children  classification  treatment

Úvod:
Poruchy srdeèního rytmu se u dìtí vyskytují v mením poèetním zastoupení, ne u dospìlých pacientù. Klinickou významností jsou poruchy srdeèní automacie u dìtí srovnatelné s dospìlými.
Roste poèet pacientù, kteøí pøeívají po korektivních operacích
komplexních vrozených srdeèních vad. V souvislosti s tímto trendem stoupá i poèet dìtí s poruchami srdeèního rytmu. Mezi nejèastìjí patøí tzv. supraventrikulární tachykardie. V posledních letech se zmìnila nejenom terminologie, ale také léèebné postupy.
Za této situace jsou základní znalosti interpretace EKG køivky a léèby poruch srdeèního rytmu pro øadu lékaøù nezbytností. Cílem práce je pøehledné rozdìlení jednotlivých typù supraventrikulárních poruch srdeèního rytmu, rekapitulace moných
pøíèin, charakteristických EKG nálezù a základních léèebných
postupù.
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Terminologie a základní rozdìlení:
I. Sinusová tachykardie

II. Síòové reentry tachykardie (akcesorní dráhy)
1) Atrio-ventrikulární nodální reciproèní tachykardie
vzácné: 2) Reentry v sinusovém uzlu
3) Reentry ve svalovinì síní
4) Atrio-ventrikulární junkèní reciproèní tachykardie (W-P-W syndrom)
Kentùv atrio-ventrikulární svazek
vzácné: 5) Syndrom krátkého intervalu PR (L-G-L syndrom)
Jamesova atrio  fascikulární vlákna
6) Akcesorní fascikulo-ventrikulární spojení
Mahaimova vlákna
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III. Síòové tachykardie z anomální automacie (ektopické
centrum)
1) Síòová ektopická tachykardie (AET)
2) Junkèní ektopická tachykardie (JET)
IV. Flutter síní
V. Fibrilace síní
I. Sinusová tachykardie
(Refractory Sinus Tachycardia)
Charakteristika:
Zvýení srdeèní frekvence nad referenèní vìkové rozmezí pøi normální sekvenci atrio-ventrikulárního pøevodu
a maximem frekvence do 200/min.
Etiologie:
Chirurgický zákrok na síních (atriotomie)
Nepøimìøené tlumení  sedace (sekundární reakce)
Hypovolemie
Hyperpyrexie
Systémová arteriální hypotenze
Infúze katecholaminù
Hyperthyreóza
Koronární insuficience (m. Kawasaki , anomálie a.coronaris
l.sin., korektivní operace typu arterial switch)
Léèba:
Korekce uvedených pøípadù
Celkové podchlazení pacienta (34 st.C centrálnì)
II. Síòové reentry tachykardie
(Atrial Reentry Tachycardia)
Macro-reentry:
1) Atrio-ventrikulární nodální reciproèní tachykardie
Charakteristika:
Recidivující paroxysmy tachykardie s náhlým poèátkem
i koncem a frekvencí v rozsahu 150  230/min.
Etiologie:
Longitudinální disociace atrio-ventrikulárního uzlu na
dvì dráhy s rozdílnou rychlostí vedení a délkou.
Vzruch postupuje z atrio-ventrikulárního uzlu na komory
drahou s pomalejím vedením a kratí antegrádní refrakterní
periodou. Zpìt postupuje drahou s rychlejím vedením a delí antegrádní refrakterní periodou.
EKG pøi záchvatu: vlny P jsou skryty v QRS komplexu nebo tìsnì za ním.
EKG v klidu: normální obraz, odpovídající vìku
Léèba záchvatu:
Vagový manévr (diving reflex, facial immersion)
Esofageální èi transtorakální pøestimulování (overdriving)
Synchronizovaná kardioverze (0,5 a 2,0 J/kg) pøi hypotenzi
èi dysfunkci levé komory
Medikamentózní:  adenosin (Adenocor)
 verapamil (Isoptin) ... nikdy u novorozence a kojence!!!
 amiodaron (Cordarone, Sedacoron)
 propafenon (Rytmonorm, Prolekofen)
Katétrová ablace
Implantace antitachykardiálního device
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Micro-reentry:
2) Reentry v sinusovém uzlu
3) Reentry ve svalovinì síní
(Accesory Atrio-ventricular Conduction Pathways)
4) Atrio-ventrikulární junkèní reciproèní tachykardie =
W-P-W sy.
(Kentùv atrio-ventrikulární svazek)
Charakteristika:
Trvalá preexcitace èásti svaloviny komor.
Recidivující paroxysmy tachykardie s náhlým poèátkem
i koncem a frekvencí v rozsahu 150  300/min.
Záchvat vdy indukuje síòová extrasystola (SES).
Etiologie:
Pøítomnost akcesorní atrio-ventrikulární dráhy, která buï
má nebo nemá schopnost antegrádnho vedení vzruchu.
a) Ortodromní tachykardie:
Vzruch ze sinu postupuje na komory pomalejí cestou atrioventrikulární uzel - Hissùv svazek a paralelnì rychlejí akcesorní drahou, která preexcituje èást komorového myokardu.
Zpìt se vzruch vrací zotavenou a rychlejí akcesorní drahou.
EKG pøi záchvatu: tíhlé QRS komplexy, interval PR nad
60 ms nebo vlna P skryta ve vlnì T.
EKG v klidu: zkrácení intervalu PR pod 60 ms, delta vlna
na poèátku komplexu QRS (preexcitace).
b) Antidromní tachykardie (vzácná):
Vzruch se íøí ze sinu na komory výluènì akcesorními drahami s rychlým prográdním vedením a delím antegrádním
vedením.
EKG v záchvatu: iroké QRS komplexy vzhledem k výluèné
peexcitaci komorové svaloviny.
EKG v klidu: zkrácený interval PR pod 60 ms a vykreslená
delta vlna QRS komplexu.
c) Permanentní junkèní reciproèní tachykardie:
Vzruch se íøí ze sinu na komory posteroseptálnì uloenou,
výhradnì retrográdnì prùchodnou akcesorní drahou s velmi pomalým vedením! Proto zcela chybí paroxysmální charakter a tachykardie je permanentní, jen vzácnì pøeruena jednotlivými sinusovými stahy.
EKG: krátký interval PR pod 60 ms, dlouhý interval RP
a charakteristickou konfigurací vln P: P I lehce pozitivní, P II,
III, aVF negativní. Pouze sporadický sinusový stah!
Léèba: stejná jako u AV nodální reciproèní tachykardie
5) syndrom krátkého intervalu PR = Lown-Ganong-Levine sy
(Jamesova atrio-fascikulární vlákana)
6) akcesorní fascikulo-ventrikulární spojení
(Mahaimova fascikulo-ventrikulární vlákna)
III. Síòové tachykardie z anomální (ektopické) automacie
(Automatic Atrial Ectopic Tachycardia)
1) Síòová ektopická tachykardie (AET)
Charakteristika:
Abnormální automacie èásti síòového myokardu.
Trvalý (neparoxysmální) rytmus s malou dynamikou zmìn
po zátìi, moností spontánní regrese a individuální frekvencí v rozsahu 150  250/min.
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Vysoké frekvence kontrakcí vedou k trvalému pokození
myokardu!
Nelze ovlivnit ádným druhem elektrické stimulace srdce
(warming-up)!
Etiologie:
Idiopatická
Chirurgický zákrok na síních (atriotomie)
Myocarditis
EKG: morfologie vln P je individuální a závislá na lokalizaci ektopického centra (mùe pøipomínat sinusový rytmus).
Èastý je atrio-ventrikulární blok rùzného stupnì, který nepøeruuje patologický síòový rytmus!
Léèba:
Medikamentózní:  vdy digitalizace (saturaèní dávka digoxinu)
 adenosin ev. ethmozin
 sotalol (Sotalex)
Katétrová ablace (uválivì pøi ektopii poblí sinoatriálního uzlu)
2) JET Junkèní ektopická tachykardie
Charakteristika:
Neparoxysmální charakter s vysokou frekvencí v rozsahu
140  370/min.
Mùe spontánnì odeznìt.
Nepravidelný rytmus!
Nelze ovlivnit ádným druhem elektrické srdeèní stimulace!
Vysoká frekvence je pro pacienta velkým nebezpeèím!
Èasto kombinovaná porucha rytmu s dysfunkcí levé komory a vysokou mortalitou!
Etiologie:
Loisko abnormální automacie v Hisovì svazku
Idiopatická
Vrozená
Chirurgický zákrok
EKG: QRS komplexy a vlny P jsou disociovány, frekvence
komor je v rozsahu 140  370/min., frekvence síní nií.
Nepravidelný rytmus vzniká obèasným pøevodem vzruchu ze
síní na komory.
Léèba:
Medikamentózní:  digitalizace (saturaèní dávka digoxinu)
 propafenon (Rytmonorm, Prolekofen)
 amiodaron (Cordarone)
Celkové podchlazení a hypotermie (pod 32 st. C)
IV. Flutter síní
Charakteristika:
Pevná pravidla: pravidelná tachykardie s frekvencí 100 
250/min. a trvání hodin a dnù.
Nebezpeèí odblokování a indukce komorové fibrilace!
Etiologie:
Novorozenci a dìti do 6 mìsíce (strukturálnì zdravé srdce)
WPW sy.
Starí dìti (strukturálnì abnormální srdce):
Chirurgický zákrok v síních (atriotomie)
16
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Dilatace síní (zejména pravé) pøi stenóze atrio-ventrikulárního ústí
Kardiomyopatie
Dysfunkce sinu
EKG: absence sinusových vln P a srdeèní frekvence kolem
150/min.! Rytmus pravidelných P vln typické morfologie
(saw-tooth F) s frekvencí síní 200  500/min. a skrytým
fyziologickým AV blokem II. stupnì 1:2. Normální morfologie QRS komplexu a známky reentry.
Flutterové vlny mohou být skryty v QRS komplexu, k jejich
odhalení lze pouít: vagové manévry, spánkový èi jícnový
EKG záznam.
I. typ: typické flutterové vlny délky 90  180 ms ve svodech
II, III, aVF a V1-V4 negativní
II. typ (atypický): typické flutterové vlny ve svodech II, III,
a VF pozitivní
Léèba: cílem je odstranìní flutteru (u dospìlých pouze kontrola srdeèní frekvence).
Elektroverze:  overdrive jícnovou elektrodou èi transtorakálnì
 synchronizovaná kardioverze (0,5  2,0 J/kg)
Medikamentózní konverze:  vdy digitalizace (saturaèní
dávka digoxinu)
 verapamil (Isoptin)
 propafenon (Rytmonorm)
V. Fibrilace síní
Charakteristika:
Chaotická srdeèní frekvence.
Drobné klidové nepravidelnosti zvýrazòuje zátì!
Srdeèní frekvence chaotická s HR kolem 150/min.
Etiologie:
Idiopatická u strukturálnì zdravého srdce
Hyperthyreóza
Dilatace síní (Ebsteinova anomálie trojcípé chlopnì, defekt
septa síní, artério-venózní spojky, mitrální insuficience, mitrální stenóza)
Dysfunce sinu (sick-sinus syndrom)
WPW syndrom (je vysoké nebezpeèí pøímého pøevodu rychlé
frekvence síní na komory!)
EKG: typické fibrilaèní vlnky s vysokou frekvencí síní a kompletní raménkovou blokádou (pozor, nález na EKG monitoru mùe imitovat komorové extrasystoly!).
Léèba:
Synchronizovaná elektroverze  kardioverze (1,0 J/kg)
Medikamentózní konverze:  vdy digitalizace + antikoagulaèní prevence
(nízkomolekulární heparin)
+ propafenon (Rytmonorm)
Závìr:
Kadá anomálie srdeèní automacie u dìtí s èasem trvání pøispívá ke sníení srdeèního výdeje a tím limituje kvalitu pøeití. Správné rozpoznání typu supraventrikulární
poruchy srdeèního rytmu je nezbytné pro vèasné zahájení
úèinné léèby. Proto je orientace v této problematice aktuální zejména pro týmy zdravotníkù v oblasti urgentní medicíny.
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Hrozí nám návrat tetanu?
Oto Masár, Katarína Galková, Elena Martiova, Ján Murga, Anna Veterányová
Klinika Anesteziológie a intenzívnej medicíny UKF a FN Nitra

Abstrakt
Autori referujú prípade mladej eny prijatej pre generalizované kàèe nevysvetlite¾ného pôvodu. Stav sa na základe klinických príznakov a odozvy na terapiu uzavrel ako tetanus. V èlánku tie analyzujú patofyziológiu a terapiu tetanu
K¾úèové slová: tetanus  kàèe  antitenanický imunoglogulín

Abstract
The authors present a case report of a young female patient admitted to Critical Care Unit for convulsions of unknown origin. The final diagnosis, based
on clinical symptoms and therapeutical reaction of the patient, was tetanus. Pathopyhsiology and therapy of this disease is also discussed in the paper.
Key words: tetanus  convulsions  antitetanic immunoglobuline

Úvod
Generácie lekárov stredného veku ijú v presvedèení, e oèkovacie progamy tekmer eredikovali bacil tetanu a teda anca,
e sa s klinickými prejavmi tejto choroby stretnú je vysoko nepravdepodobná.
Bohuia¾, zmena systému mala za dôsledok i zmenu v systéme prevencie a kontroly oèkovania. Presun zodpovednosti za
svoje zdravie na jednotlivca takmer zo dòa na deò má za následok, e preoèkovanos populácie klesá. Ak k tomu pripoèítame
zníenú kontrolu obvodných lekárov vakcinaèných programov
zo streny hygienikov, tak anca na zabudnuté ochorenia sa
zvyuje. Je to o to smutnejie, e teoreticky by mohli by mnohé infekcie a peciálne tento bacil (Clostridium tetani  a i ním
syntetizovaný neurotropný exotoxín), eradikovaný globálnym
vakcinaèným programom a zlepením hygienických pomerov.
Hoci prvé písomné správy o tetane sa datujú od staroveku, zostáva chorobou s celosvetovým rozsahom. Incidencia tohoto
ochorenia je variabilná a závisí od úrovne rozvoja krajiny a veku pacientov.
Kazuistika
Ako názorný prípad diagnostických a terapeutických akostí
uvádzame kazuistiku mladej eny, ktorú sme prijali z okresnej
nemocnice ako závaný stav s generalizovanými kàèmi. Jednalo
sa o 25 roènú pacientku bez závaných ochorení v anamnéze.
Príbuzní retrospektívne udávali, e ju pred nieko¾kými dòami
pokriabala maèka  býva na dedine v rodinnom dome s po¾nohospodárskou pôdou. Pred troma dòami oetrená na obvodnej
ambulancii pre vysoké teploty. Málo prijímala potravu, ale aj tekutiny. Lieèená Ospenom, ktorý údajne nedobrala pre nauseu
a zvracanie. Doma kolaps s poruchou vedomia a kàèovým stavom. Po privezení do okresnej nemocnice realizované CT a MR
vyetrenie v negatívnym nálezom. Toxikologické vyetrenie ne-
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gatívne. Napriek antikonvulzívnej terapii ïalej kàèová aktivita,
pacientke podaný Thiopental kontinuálne, kàèe reagujú minimálne na túto terapiu. Zaintubovaná a pripojená na umelú p¾úcnu ventiláciu a preloená na nau kliniku. V objektívnom náleze dominuje potreba umelej p¾úcnej ventilácie a sedácie, pri
splytèení sedácie reaguje na podrádenie flekènými ohybmi konèatín a pohybmi hlavy. Cirkuláciu nie potrebná podporova inotropnými farmakami.Pokoka bledá, teplá, bez icteru a cyanózy. Hlava je bez známok úrazu, bulby v strednom postavení, mióza. ija neoponuje. Brucho mäkké, v hornom póle jazva po appendectomii, pri pohmate praskanie. Sonograficky negatívny
nález. Po prijatí na nae odelenie pokraèujeme v umelej p¾úcnej
ventilácii, vzh¾adom na vyèerpanie organizmu kàèovou aktivitou
pristupujeme k relaxácii nedepolarizaènými relaxanciami.
Keïe je stav diagnosticky nejasný a vzh¾adom na moný neuroinfekt pacientka krytá ATB terapiou (Meronem, Diflucan
Vanciled, Fortum), ale i antiirotikom Herpesinom. Napriek terapii sa stav pacientky nelepí, kàèová aktivita pretrvá  je vyslovená podozrenie na tetanus. Anamnesticky sa nevieme dopátra,
kedy a kde bola pacientka oèkovaná a preoèkovaná.
Pristupujeme k terapii antitetanickým globulínom i.m., ale po
pretudovaní pozitívnych skúseností z literatúry i intratekálne
(sme si vedomí, e látka nie je preservative free a jedná sa o indikáciu of label). Vykonaná tracheostómia. Postupne dochádza
k ústupu svalových kàèov, stav pacientky sa zlepuje, po 3 týdòoch odpojená od respirátora a po troch dòoch zruená tracheostómia. Subjektívne pretrváva strach s kàèov, ako posledné miznú kàèe svalov v oblasti brucha, nimi je pacientka ve¾mi traumatizovaná. Na 5. týdeò hospitalizácie pacientka preloená pri
vedomí, bez akostí na neurologické oddelenie.
Diskusia:
Vyslovenie podozrenia na tetanus nebolo jednoduché a viedli
nás k tomu dva dôvody:
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 kàèový stav, pri ktorom sme nenali iaden morfologický
a funkèný podklad
 diskrepancia medzi antikonvulzívnym úèinkom barbiturátu
(Thiopental) a benzodiazépímov, prièom na barbituráty bola
odozva minimálna a na benzodiazepímy výborná.
Z týchto dôvodov predkladáme chrakteristiku tetanu, pod¾a
náho predpokladu ako kauzálnej príèiny stavu naej pacientky.
Clostridium tetani (v minulosti nazývaná bacillus de
Nicolaier) je Gram pozitívna sporulujúca, prísne anaerobná
baktéria prítomná v pôde, kde perzistuje takmer neobmedzene
vïaka spóre (v niektorých zónach zvaných tetanizujúce bolo
zistené, e a 40 % vzoriek pôdy obsahovalo C. tetani).
Pôvodca/zárodok je rovnako prítomný v exkrétoch ako i gastrointestinálnom trakte koòov, hovädzieho dobytka ako i èloveka, podobne i v prachu a vo vode. Penetruje do organizmu prevane v léziách (oderky v topánkach, otvorené fraktúry, chronické vredy predkolenia, uhryznutie, utipnutie, chronické vredy, odreniny, popáleniny) alebo po zákrokoch s nedostatoènou
asepsiou (èrevná chirurgia, injekcie s nesterilným materiálom,
pôrodníctvo). Svoju patogénnu silu vykonáva pomocou toxínu
 tetanospasmínu, ktorý je uvo¾òovaný autolýzou baktérie.
Sama baktéria zostáva lokalizovaná na úrovni miesta penetrácie, nie je difúzia septikémie.Vo väèine prípadov v momente
odberu vzorky bacil nie je viac detekovaný. Hypebarický kyslík detruuje 99,9% buniek, spóry sú detruované za 20 minút
pri 121°C v autokláve. Toxín je silne imunogénny a spôsobuje
vznik neutralizujúcich a precipitovaných protilátok antitoxínu.
Imunitná odpoveï je vyia vïaka adjuvansom (kamenec).
Toxín môe by detoxifikovaný a transformovaný na anatoxín,
ktorý si zachováva svoju imunologickú silu.
Táto neospravedlnite¾ná choroba sa týka okolo 1 milióna ¾udí roène s úmrtnosou asi 0,1 na 100 000 osôb v západných krajinách a asi okolo 28 na 100 000 osôb v rozvojových
krajinách. Ochorenie sa vyskytuje vzácne v rozvinutých tátoch vïaka vakcinácii (incidencia 0,7 prípadov na milión
obyvate¾ov vo Francúzsku), táto choroba s povinným hlásením je èastá v rozvojových krajinách kde predstavuje jednu
z desiatich najèastejích príèin úmrtí (1 milión prípadov za
rok) (2, 4).V rozvinutých krajinách sú rizikovými skupinami
hlavne pacienti starí, zle alebo vôbec neoèkovaní, pacienti
s chronickými defektami (varikózne ulcerácie, ischemické
gangrény  prevahu tvoria eny (4). Letalita sa udáva okolo
25 % a vzrastá signifikantne s vekom. Rozdelenie prípadov
pod¾a mesiaca hospitalizácie v naich zemepisných írkach
zaznamenáva vrchol v mesiacoch jún, júl, august v súvislosti
so sezónnymi prácami.
Neonatálny tetanus (preatie pupoèníka infikovaným nástrojom) predstavuje asi polovicu smrte¾ných prípadov. Je to
druhá najèastejia príèina úmrtí v detskom veku medzi chorobami, ktorým mono zamedzi oèkovaním. Ïa¾ími najèastejími príèinami, okrem infikovaných oderkov na nohách,
hlavne na vidieku, kde sa vykonávajú zákroky tradiènou medicínou (zemné obklady), sú intramuskulárne injekcie a komplikácie post-partum alebo post-abortum.
Vakcinaèné programy (5)
Rezervoár patogénneho agens sa nachádza hlavne v pôde,
take nie je nádej, e by ho bolo moné eradikova. Choroba sama o sebe nie je nato¾ko aktivujúca imunitu, aby ju organizmus
mohol sám prekona. Je to i preto, lebo èas od kontaktu s toxínom je ve¾mi krátky na to, aby stihol vyvola efektívnu syntézu
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pecifických protilátok. Jedinou efektívnou prevenciou teda je
individuálna vakcinácia, a v takom rozsdahu, aby dokázala zahrnú celú populáciu.
Patofyziológia
Infekcia zaèína vstupom spór Clostrídium tetani do organizmu hlavne koným defektom. Neskôr, pod vplyvom faktorov
zniujúcich redoxový potenciál (pridruené zárodky, ischémia)
sa spóry nachádzajúce sa v anaeróbnych podmienkach premenia
na bakteriálnu formu schopnú produkova tetanický toxín in situ. Neuorotoxín alebo tetanospazmín zodpovedný za chorobu
atakuje centrálny nervový systém dvoma cestami (1, 2):
 hematogénnou cestou, to je tetanus generalizovaný descendentne.
 retrográdnou neurogénnou cestou, to je ascendentný tetanus.
Toxín postupuje pozdå axónov motoneurónov alfa k neuromuskulárnym zakonèeniam (môe to vies k lokálnej paralýze),
potom postupuje ku kmeòom nervov, predným mienym koreòom a edej substancii predných koreòov miechy. V tejto forme
inkubaèná doba je teda opaène proporcionálna vzdialenosti odde¾ujúcej vstupnú bránu centrálneho nervového systému.
Mechanizmus úèinku
Toxín sa fixuje na gangliá, blokuje influx inhibítorov vplývajúc na motoneuróny alfa, inhibuje uvo¾òovanie GABA
(Gamma Amino Butyric Acid) a vyvoláva zosilnenie uvo¾òovania acetylcholínu a zniovanie aktivity cholínesterázy. Toto
spôsobuje spastickú paralýzu a hyperaktivitu na aferentné stimuly. Vegetatívny sympatikový nervový systém je tie atakovaný depresiou GABA, a to zvýením produkcie katecholamínov
vyústiac do sympatikovej hyperaktivity.
Klinické formy
Tetanus sa klasicky popisuje v tyroch formách: generalizovaná, lokalizovaná, cefalická a neonatálna. (2, 3, 6).
Generalizovaná forma:
Doba invázie, odde¾ujúc prvé príznaky generalizácie kontraktúr, trvá spravidla dva dni, ale môe trva i dva týdne.
Trizmus je úvodným príznakom. Spoèíva v kontraktúre maseterov limitujúcich otvorenie úst, najprv poèas preúvania potravy,
potom premanentne, neredukovate¾ne, bolestivo a to a tak, e
znemoòuje perorálnu alimentáciu. Spastické ataky na úrovni
faryngu vyvolajú dysfágiu. Spastické prejavy mimických svalov
sú spojené s klasickým obrazom rictus sardonicus: zvýraznenie vrások, zvratené oboèie, stisnuté pery, redukcia vieèkových
trbín. Ak dochádza ku závaným spasmom respiraèných svalov, ako i laryngospazmu môe sa ve¾mi rýchlo rozvinú hypoxia organizmu so závaným orgánovým pokodením a to hlavne mozgu. Kontraktúry, spustené senzorickou stimuláciou, sú
bolestivé. Vedomie nebýva spravidla alterované pokie¾ samozrejme nepostihne hypoxia mozog.
Lokalizovaná forma:
Lokalizovaný tetanus zodpovedá miestu inokulácie. Sú to v podstate kontraktúry a hypotónie, modifikované v dôsledku interakcie
medzi parciálnou imunitou a tetanospasmínom. Najèastejie vak
sa jedná o prodróm, ktorý vyústi v generalizovanú formu.
Cefalická forma:
Cefalická forma tetanu je vlastne zvlátnou formou lokalizovaného tetanu tak, e je paralyzovaná periféria tváre (jednostranná alebo obojstranná) s oftalmoplegiou.
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Forma neonatálna:
Neonatálny tetanus nastupuje 10 a 12 dní po pôrode, infekciou
pupoèníka, u detí, ktoré nie sú chránené materskými protilátkami
(matky nie sú imunizované). Medzi prvé príznaky patrí porucha
sania, nasleduje celková hypotónia, na ktorú nasadajú ataky kontraktúr so spastickými prejavmi. Mortalita sa pohybuje okolo
90%. Neurologické následky môu u preivích perzistova.
Diagnóza a diferenciálna diagnóza
Základom diagnostiky je hlavne klinický stav pacienta.
Trizmus bez teploty je spravidla základným klinickým prejavom.
Pochopite¾ne je potrebné anamnesticky zisti údaje o stave oèkovania pacienta. iaden laboratórny test nemôe potvrdi, alebo
vyvráti diagnózu. Elektromyogram môe by uitoèným v prípadoch, kde je pochybnos, hlavne ak nebola nájdená vstupná
brána infekcie (7 a 23% prípadov). Izolácia C. tetani na úrovni
poranenia nie je pre diagnózu uitoèná (ani pecifická, ani senzitívna). V diferenciálnej diagnostike trizmu je potrebné vylúèi
hlavne stomatologické príèiny (artritída temporo-mandibulárna,
zubná infekcia) alebo ORL (angíny). Vyvola trizmus alebo kontraktúry v cervikálnej oblastimôe i postihnutie mozgového kmeòa alebo dlhodobé uívanie neuroleptík. Hypertónia po neuroleptikách môe dobre zareagova na anticholinergiká. Treba vak
zdôrazni, e pod¾a dostupných údajov, jediná jednotka podobná
v klinickom obraze tetanu je otrava strichnínom, ktorú môeme
potvrdi alebo vylúèi toxikologickou analýzou krvi a moèa.
Iniciálna lieèba vak v oboch prípadoch musí by rovnaká, èakanie na výsledky nemôe oddiali terapiu.

Lieèba
Veobecné opatrenia
Pri vyslovení podozrenia na akúko¾vek formu tetanu musí by
pacient hospitalizovaný na JIS a to takej, kde je moná dlhodobá
umelá p¾úcna ventilácia.. Udranie vo¾ných dýchacích ciest je terapeutickou prioritou, intubácia je na zváenie. Po nej musí nasledova vèasná tracheotómia, aby sa vylúèilo spasmogénne
drádenie endotracheálnou kanylou.
Ako antikonvulzíva sú najdôleitejie benzodiazepímy (diazepam, lorazepam, midazolam) majú aktivitu GABA agonistov
a teda nepriamo antagonizujú tetanický toxín. Ich prednosou je
i to, e je ich moné podáva v relatívne vysokých dávkach.
Mení efekt majú barbituráty, keïe ich primárny efekt nie je
cez GABA receptory. Ak nestaèia ani vysoké dávky benzodiazepímov je potrebné pristúpi k blokáde nervovosvalového prenosu pomocou kurarimetík, prípadne ich kombinácii.
Pacient má by umiestnený na tichom mieste, bez svetla a hluku. Akáko¾vek stimulácia má by minimalizovaná.. Po stabilizácii stavu má by okamite zahájená parenterálna výiva.
Symptomatická terapia stimulácie sympatikového vegetatívneho
nervového systému si vyaduje a i betablokátory. K oetrniu
vstupov infekcie pristupujeme a po stabilizácii akútneho stavu.
Antibiotiká majú význam iba v iniciálnej fáze ochorenia: Penicilín G (4 mil jednotiek/24 hodín poèas 5 a 7 dní) alebo metronidazole (500 mg kadých 6 hodín poèas 8 a 10 dní). Lokálne
majú antibiotiká význam len u novorodeneckého tetanu a to na
oetrenie pupoèného pahý¾a (2).
Imunoterapia
Pasívna imunizácia humánnymi antitetanickými imunoglobulínmi by mala by vèasne nasadená v rámci terapie. Zniuje dåURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004
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ku a závanos ochorenia. Jedna dávka 500 UI intramuskulárnou
cestou sa javí adekvátna i v porovnaní s vyími dávkami. Aktívna imunizácia (vakcinácia) má by zahájená súèasne : podania
intramuskulárneho tetanického anatoxínu (niektorí podávajú
kombináciu diftéria tetanus) má by na inej strane tela ako podania i.m. imunoglobulínu.
Intratekálne podanie:
Napriek kontraverznosti názorov na túto cestu aplikácie imunoglobulínu, v literatúre sa mnoia informácie o takto podanom
imunoglobulíne. Intratekálne podanie imunoglobulínu zlepilo
preite¾nos, ako i potrebnú dobu hospitalizácie.
Prevencia:
Niektoré odborné publikácie chatrakterizujú tetanus ako chorobu, ktorej sa dá vo väèine prípadov vyhnú a teda je neospravedlnite¾ná.
Vakcinácia (2,6):
Séria troch injekcií anatoxínu v mesaènom intervale zabezpeèuje takmer kompletnú imunitu pribline na 5 rokov. U detí sú
vakcíny kombinované. Revakcinácia je potrebná kadých 10 rokov (pri skrátení intervalu riskujeme reakciu). Mnohí pacienti
s poruchou humorálnej imunity môu zle odpoveda na vakcináciu a je preto potrebné zaháji imunoterapiu pasívnu pri kadom
podozrivom poranení. Pacienti  nosièi HIV si udrujú antitetanickú imunitu pokia¾ ich kompletná vakcinácia prebehla pred nakazením vírusom. Karencia vitamínu A zniuje odpoveï na vakcináciu.Vakcína je vo veobecnosti dobre tolerovaná, závané reakcie sú výnimoèné, moné sú lokálne reakcie. Vzh¾adom na závanos ochorenia neexistuje kontraindikácia na vakcináciu.
Profylaxia v prípade poranenia (2,6): sa riadi pod¾a rozsahu poranenia, ako i jeho uloenia na tele a imunitným stavom postihnutého. Spravidla kombinujeme pasívnu i aktívnu imunizáciu
a to najmä pri práci s pôdou, ale i pri akomko¾vek podozrení na
neúplnú vakcináciu.
Záver
Predkladaná kazuistika demontruje nielen diagnostické, ale
i terapeutické problémy. Je ako prizna, e mladá pacientka
v akých kàèoch môe ma tetanus, o ktorom si èas kolegov
myslí, e je to choroba patriaca do archívov, ale aké je i rozhodnutie poda intratekálny antitetanický imunoglobulín v off
label indikácii (ak nie je bez konzervaèných prísad). Tetanus je
raritným ochorením v rozvinutých krajinách. Mortalita zostáva
vysoká, hlavne v krajinách chudobných, kde je i vysoká incidencia pre nemonos zabezpeèi vakcínu. Súbene je vysoká
i morbi/mortalita pre nízku úroveò a dosiahnute¾nos JIS. Taká
prevencia ochorenia, ktorá by mala dosah na celú populáciu
(rozíri oèkovania) nebola realizovaná ani v bohatých krajinách. Vetky prípady i v týchto rozvinutých krajinách neboli
kompletne oèkované.Zároveò je potrebné realizova vèasnú
terapiu pecifickými imunoglobulínmi u vetkých poranení
s vysokým rizikom, ako i v prípade kde sú pochybnosti o kompletnom oèkovaní. V prípade generalizovaného ochorenia je
potrebné zabezpeèi komplexnú terapiu na jednotkách intenzívnej starostlivosti, v naich krajinách na oddeleniach ARO.
Je vak potrebné informova zdravotníkov ale i laikov, e tetanus nie je eradikovaný a môe sa sta reálnym problémom
v naej klinickej praxi.
19

O D B O R N É

T É M A

Literatúra:

1. Bleck TP. Clostridium tetani (tetanus). In: Mandell GL, Bennett JE,
Dolin R, eds. Man-dell, Douglas, and Bennett's principles and practice
of infectious diseases. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000: 253743.
2. Bako, E.: Chirurgia pre FSVaZ UKF, Nitra, 2004
3. Ïuriová,A.,Krika,M.:Farmakokinetika lieèiv u novorodencov a malých detí.Ès.pediat.,56, 2001,s. 137-142.
4. Ïuriová,A.:Zásady farmakoterapie v detskom veku. In:Krika,M.
a kol:Memorix klinickej farmakológie. SAP, 2002,s.145-154.
5. Ïuriová A.:Antimikrobiálna chemoterapia v neonatológii.Acta
Chemother.,13,2004,2-3,s.77- 80.
6. Ïuriová A.:Zlyhanie farmakoterapie v detskom veku.
Èes.-slov.Pediat.,59,2004,11,s.589-594.
7. Thwaites CL, Farrar JJ. Preventing and treating tetanus. The challenge
continues in the face of neglect and lack of research. BMJ 2003;326:
117-8.[Free Full Text]
8. Edmondson RS, Flowers MW. Intensive care in tetanus: management,
complications and mortality in 100 cases. BMJ 1979;1:
1401-4.[ISI][Medline]
9. Harding-Goldson HE, Hanna WJ. Tetanus: a recurring intensive care
problem. J Trop Med Hyg 1995;98: 179-84.[ISI][Medline]
10. Sanders RKM, Martyn B, Joseph R, Peacock ML. Intrathecal antitetanus serum (horse) in the treatment of tetanus. Lancet 1977;1: 9747.[Medline]
11. Vakil BJ, Armitage P, Clifford RE, Laurence DR. Therapeutic trial of
intracisternal human tetanus immunoglobulin in clinical tetanus. Trans
R Soc Trop Med Hyg 1979;73: 579-83.[ISI][Medline]
12. Gupta PS, Goyal S, Kapoor R, Batra VK, Jain BK. Intrathecal human
tetanus immunoglobulin in early tetanus. Lancet 1980;2:
439-40.[ISI][Medline]
13. Keswani NK, Singh AK, Upadhyana KD. Intrathecal tetanus
anti-toxin in moderate and severe tetanus. J Indian Med Assoc
1980;75: 67-9.[Medline]
14. Rossano C, Giugliano F. Prime esperienze e risultati terapeutici con
immunoglobuline umane antitetaniche per via subaracnoidea. Minerva
Anestesiol 1970;36: 725-7.[Medline]

L É K A Ø S K É

15. List WF. The immediate treatment of tetanus with high doses
of human tetanus antitoxin. Notfallmedizin 1981;7: 731-3.
16. Thomas PP, Crowell EB, Mathew M. Intrathecal anti-tetanus
serum (ATS) and parenteral betamethasone in treatment of tetanus.
Trans R Soc Trop Med Hyg 1982;76: 620-3.[ISI][Medline]
17. Abrutyn E, Berlin JA. Intrathecal therapy in tetanus,
a meta-analysis. JAMA 1991;266: 2262-7.[Abstract]
18. Friedman LM, Furberg CD, Demets DL. Fundamentals of clinical trials, 3rd ed. St Louis, MI: Mosby, 1996.
19. Miranda Filho DB, Ximenes RAA, Bernardino SN, Escariao AG.
Caracterizaçao epidemiológica do tétano no estado de Pernambuco no período de 1981 a 1995. Resumos do IX Congresso Brasileiro de Infectologia;
1996; Aug 25-9; Recife. Sociedade Brasileira de Infectologia.
20. Miranda Filho D, Ximenes R, Barone A, Vaz V, Vieira. Classificaçao
clínica de pacientes com tétano para monitoramento da resposta a medidas terapeuticas. Braz J Infect Dis 2003;7(suppl 1): S18.
21. Armitage P, Clifford R. Prognosis in tetanus: use of data from
therapeutic trial. J Infect Dis 1978;138: 1-8. [ISI][Medline]
22. Miranda Filho DB, Ximenes RAA, Bernardino SN, Escariao AG.
Identification of risk factors for death from tetanus in Pernambuco,
Brazil. A case control study. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2000;42:
333-9.[Medline]
23. Agarwal M, Thomas K, Peter JV, Jeyaseelan L, Cherian AM. A randomised double-blind sham controlled study of intrathecal human anti-tetanus immunoglobulin in the management of tetanus. Natl Med J India
1998;11: 209-12.[ISI][Medline]
24. Barone AA, Raineri HC, Ferreira JM. Tétano: aspectos
epidemiológicos, clínicos e terapeuticos. Análise de 461 casos.
Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 1976;31: 215-25. [Medline]
25. Udwadia FE, Lall A, Udwadia ZF, Sekhar M, Vora A. Tetanus
and its complications: intensive care and management experience in
150 Indian patients. Epidemiol Infect 1987;99:
675-84.[ISI][Medline]
Kontakt: Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.,
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny,
FNsP Nitra, pitálska 6, 950 01 Nitra
e-mail: masar@fnnitra.sk

Tentamen suicidii v PNP
Jiøí Franz

ÚSZS SK OS ZS Kolín - Nymburk

Abstrakt
Pokusy o sebevradu je fenomén, který odpradávna náleí vem felèarùm, ranhojièùm i novodobým zdravotníkùm prvního kontaktu. Ti, kteøí své rozlièné pokusy sejít z tohoto svìta pøeijí ad vitam nebo v rovinì právì vyhasínajících vitálních funkcí, stávají se pøedevím pro posádky záchranných slueb
akutnì postienými. Suicidia tak objímají akutní stavy vyadující KPR, akutní traumatologii, toxikologii, psychiatrii, vnitøní lékaøství  mezioborové
spektrum krizových stavù, které známe a jsme povinováni na místì øeit bez ohledu na jejich èasto zoufaleckou etiologii, dopisy na rozlouèenou a de facto proti momentální vùli sebevrahù. Oprávnìnì se sluí, abychom o této iroké problematice znali a vnímali i cosi víc, a pøes její nepublikovatelnou
a nesdìlitelnou rozsáhlost pak dovedli v naí práci vyuít nìkteré vybrané prvky teoretické.
Klíèová slova: suicidium  parasuicidium  tentamen suicidii  deprese

Abstract
All health care professionals come in contact with a phenomenon of a suicidal attempt. These patients may be found in the condition of clinical death or
with endangered vital functions and the EMS team must firstly follow the standards for these specific emergencies. Knowledge of Advanced Cardiac Life
Support, Advanced Trauma Life Support, toxicological emergencies, internal medicine and psychiatry as well as interdisciplinary approach is required for
managing suicidal attempts. The EMS team is obliged to treat the patient in despite of his/her contemporary will and with no regard to letters left and to
tragic ethiology of the suicidal act. It is necessary to know more about theoretical background of this wide problematics and to use some theoretical
elements in our daily practice.
Key words: suicide  parasuicide  suicidal attempt  depression
To, èemu se øíká dùvod k ivotu, mùe být
i dùvod k smrti. Albert Camus

Introdukce
Sebevrada (suicidium) je definována jako zámìrné jednání
ohroující vlastní ivot, které má za následek smrt. Osoba, která páchá sebevradu, tento èin peèlivì plánuje, podniká vekerá
20

opatøení proti jeho odhalení a pouívá nebezpeènou metodu, aby
si vzala ivot.
Je èinìn rozdíl mezi lidmi, kteøí se skuteènì zabijí  dokonaná sebevrada  a mezi tìmi, kteøí to, co se jeví jako sebevraedný akt, pøeijí  pokus (tentamen) o sebevradu. Tato druhá kategorie ve skuteènosti zahrnuje dvì podskupiny: jsou lidé,
kteøí si skuteènì pøejí zemøít, ale z nìjakého dùvodu se jim neURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004
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podaøí se zabít, a pak ti, jejich touha po smrti je v daném okamiku nejistá. Termín parasuicidium byl zaveden jako pojem oznaèující tyto pokusy o sebevradu. Lidé, kteøí se dopoutìjí parasuicidia, jednají impulzivnì, zpùsobem, který si øíká
o odhalení a pouívají metody, u nich je malá pravdìpodobnost, e budou smrtelné.
Parasuicidium je definováno jako èin, který nevede ke smrti
a pøi nìm osoba zámìrnì zahájí neobvyklé jednání, je by bez
zásahu druhých vedlo k sebepokození. Motivace parasuicidálního chování je velmi rùznorodá, zahrnuje touhu manipulovat
s druhými a vyvolat urèité ádoucí zmìny, neverbální sdìlení
stavu úzkosti nebo touhu uniknout z napjaté situace. Podstatné
ovem je, e taková osoba si buï vùbec nepøeje zemøít, nebo si
není tak zcela jistá.
Statistiky
Prakticky ádný stát nemá vypovídající úøední statistiku, pokud jde o parasuicidia. Národní trendy tak nemohou být porovnány s vývojem sebevrad. Pøedpokládá se vak, e oba trendy
jsou v blízkém spojení. Výskyt parasuicidií u mládee a dospìlých tøetího a ètvrtého decenia v mnoha zemích prudce vzrùstá.
Lze oèekávat, e klesající vìk tìch, kteøí se o sebevradu pokouejí, sníí také vìkový prùmìr dokonaných sebevrad.
Mortalita se mezi jednotlivými evropskými zemìmi znaènì lií vzhledem k rozdílným kritériím pro identifikaci sebevrady
 v dùsledku rùzných kulturních postojù ve vztahu k ní.
Sebevraednost sahá od dolní hranice 6 pøípadù na 1 milion
u en na Maltì po horních 581 na 1 milion u muù v Maïarsku.
Zemì v jiní Evropì mají nejnií výskyt, následují Velká Británie a Holandsko a skandinávské zemì. Zemì s nejvyí sebevraedností jsou Maïarsko (u muù i en), Finsko (mui), Rakousko, výcarsko, Francie, Belgie a Ruská federace.
Riziko sebevrady vzrostlo v prùbìhu dvou minulých desetiletí u adolescentù a mladých dospìlých, zejména muù, co je
v souladu s klesajícím vìkem nastartování depresivních poruch.
Sebevrady v Èesku jsou v posledních 8 letech bez výrazného
vzestupu, je jich roènì okolo 1500, zhruba 4x èastìji u muù.
Není bez zajímavosti, e v èeských zemích pøevládají v 60% sebevrady obìením, zhruba po 10 % se jedná o zastøelení, intoxikaci nebo skok z výky.
Vznik
Suicidia a parasuicidia se ve vysoké míøe pøekrývají. A 50%
tìch, kteøí spáchají sebevradu se pøedtím o ni alespoò jednou
pokusili. Lidé, kteøí se dopustí parasuicidia tvoøí skupinu, která
v sobì zahrnuje mnoho budoucích sebevrad. To má význam pro
prevenci sebevrad. Závanost sebevraedného úmyslu a vraednost pouité metody mají prognostický význam pro dalí
kvalitu ivota postiených, vývoj jejich dalí autodestrukce nebo naopak úspìchy psychiatrického léèení.
Bohaté písemnictví, pøesahující monosti tohoto sdìlení, èasto
mluví o tzv. umìní zemøít a sebevraedné prostøedky dìlí dle jejich dostupnosti  venkovan se spí obìsí, praák skoèí z Petøínské
rozhledny. Rùzné národy preferují nìkteré prostøedky  pøekvapuje erupce pouití bodných a seèných zbraní ve Francii
a Nìmecku. Velké sociologické studie rozliují pouité prostøedky dle profesí sebevrahù  napø. prostitutky se prý hodnì topí,
umìlci støílí, bezdomovci vìí. Stále víc se ukazuje, e rozdìlení
incidence dle roèních období (volání jara, smutek vánoc èi detivé poèasí) tak zcela nefunguje. Soudní lékaøi ji dnes uvádìjí 26
poloh pro obìení, nìkterá jsou pøedem odsouzena k polovièatému výsledku a pro zasahující zdravotníky nastává nelehká úloha
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reanimace. Utopení je známá smutná kapitola a bez zajímavosti
není, e obèas postiení po návratu vitálních funkcí znovu utíkají
do blízké vody, aby ve tentokrát provedli ji dokonale.
Poøezání a ubodání pøináí bizarní  èasto dosud nepoznaná poranìní, kolidují s kriminální scénou a nezøídka s jasným demonstraèním podtextem v rovinì parasuicidia a citového vydírání.
Otravy jedy a léky se rùzní podle pohlaví a vìku sebevraha
nebo èlovìka, který se o sebevradu pokouí a stejnì tak se lií
i kultura a dostupnost smrtících preparátù.
Zdaleka nejèastìjím zpùsobem je pøedávkování pøedepsanými léky, zejména analgetiky a antidepresivy. Døíve se k zámìrným otravám pouívaly barbituráty. To je nyní daleko ménì èasté v dùsledku veobecnì nií frekvence pøedepisování
tìchto lékù. V posledních letech se stále èastìji pouívá paracetamol. Je obzvlá nebezpeèný, protoe pokozuje játra
a mùe vést k pozdìjí smrti u lidí, kteøí moná ani nemìli
v úmyslu zemøít.
Sebevrada plynem pouívaným v domácnosti je od zavedení netoxických plynù ménì èastá. Pøibylo poètu otrav vdechováním výfukových plynù z automobilu. Otravy pevnými
a kapalnými domácími prostøedky jsou na ústupu.
Frekvence pouití násilných metod, jako sebevrada støelnou
zbraní, obìením nebo skokem, zùstává více ménì konstantní,
zejména u muù, ale znaènì se lií mezi jednotlivými zemìmi.
Setkáváme se dále se skoky z výky, upálením èi sebevrady dopravními prostøedky. V èeských zemích je stále v oblibì vlak
pro svojí vysokou jistotu obrovské smrtící energie, dlouhodobì
rozbory po dokonaných sebevradách popisují zjevný úmysl sebevraha skonèit svùj ivot èelným nárazem v autì ve vysoké
rychlosti do pevné pøekáky  nezøídka pod vlivem alkoholu èi
drogy. Kázeòská zaøízení èi vìznice se potýkají s problémem polykaèù rùzných pøedmìtù, nebo velmi nebezpeèná libùstka vkládání bizarních ostrých èi defekaci bránících pøedmìtù do koneèníku. ivé bomby fundamentalistù do skupiny parasuicidií ze
známých dùvodù nepatøí.
Parasuicidium má ve vìtinì pøípadù formu pøedávkování
pøedepsanými léky. Ménì èasté je poøezání.
Suicidium i parasuicidium zpravidla doprovází poívání alkoholu, drog èi tìkavých látek. Tato skuteènost jasnì limituje
a souèasnì mìní i léèebné a oivovací procesy záchranáøù na
místì události a je tøeba s touto skuteèností poèítat.
Lidé pomýlející na sebevradu jsou charakteristiètí zvýeným zájmem o tématiku smrti. Sebevraedné fantazie a tendence mùeme souhrnnì nazvat jako suicidální mentalitu.
Tendence zamìøovat se jednostrannì na závìreèný akt je
charakteristické pro aktualistické pojetí sebevrady. Výzkum
vìnuje pozornost hlavnì presuicidálnímu vývoji. Vývoj pøed
samotným suicidiem èi tentamenem mùe být velmi dlouhý.
Událost, která se zdá být pøíèinou sebevraedného chování,
bývá èasto pouze spoutìcí událostí. Nìkdy se mùe jednat
o docela bezvýznamnou pøíhodu, jako napøíklad hádka s partnerkou, jindy to mohou být tragické události v rodinì, neúspìchy v práci èi strach ze zhoubného onemocnìní. Èlovìk,
který zahájil suicidální vývoj, si poprvé uvìdomuje, e smrt
mùe fungovat jako prostøedek v jeho ivotním boji a pouije
tentamen jako nástroj k potrestání sebe i druhých. Pokus o sebevradu pøedstavuje jakýsi kvalitativní skok, kdy kandidát
dobrovolné smrti pøijal sebevradu jako plnohodnotné øeení.
Pak jde o to zda v jeho hodnotovém ebøíèku nechu k ivotu
zvítìzí nad pudem sebezáchovy.
Mýty
Kdy se nìkdo rozhodne, e spáchá sebevradu, nikdo mu
v tom nemùe zabránit.
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Není to tak vdy! Mnoho lidí, kteøí se pokouejí o sebevradu,
se pohybuje mezi touhou ít i zemøít. Jejich postoj k výsledku sebevraedného jednání je ambivalentní. Kdy se jim dostane vèasné pomoci a pøimìøené léèby, je moné je od sebevrady odvrátit.
Kdo o sebevradì mluví, ten ji nikdy nespáchá.
Jde o velmi rozíøený a nepravdivý mýtus. Opak je pravdou.
To, e nìkdo o sebevradì mluví, je dùkazem, e sebevrada je
obsahem jeho mylenek. Je tedy urèitì ve vìtím ohroení ne
ten, kdo o ní nemluví.
Lidé, kteøí se pokouejí o sebevradu, nehledají pomoc.
Je prokázáno, e vìtina lidí, kteøí spáchali sebevradu, hledala lékaøskou pomoc v posledním pùlroce pøed svým èinem a rovnì dávala najevo své pocity pøed svým okolím. V kadém sebevraedném aktu aktu je obsaeno volání o pomoc.
Sebevrada pøichází bez varování.
U lidí, kteøí jsou ohroeni  a hlavnì de facto chystají parasuicidium, mùeme pozorovat dosti dlouhou dobu rùzné známky
psychického napìtí, poruchy spánku, somatické obtíe èi anorexii, kterým øíkáme presuicidální syndrom.
Kadý, kdo se pokouí o sebevradu, musí být duevnì nemocný.
Mnoho lidí, kteøí se pokusí o sebevradu, netrpí ílenstvím, ale
mohou být depresivní, pociují bezvýchodnost a nevìøí, e existují jiné monosti èi ance na hodnotný ivot..
Kdy se nìkdo pokusí o sebevradu, je ohroen sebevraedným jednáním navdy.
Osoby, které se pokouejí o sebevradu, trpí tímto stavem pouze v urèitých obdobích svého ivota. Znám nemálo jedincù, kteøí po pøekonání i táhlých krizí se za pár let svým sebedestruktivním tendencím smìjí, stydí se za nì a patøí k plnohodnotným èlenùm spoleènosti.
Kdy se nìkoho zeptáme na sebevraedné mylenky, mùeme mu tento nápad vnuknout.
Není pravdou, e hovorem zdravotníka o sebevradì mùeme
tento nápad podsunout nìkomu, kdo suicidální není. Rozhovor
 vhodnì a citlivì zvolený  mùe naopak pomoci a dovoluje posoudit suicidální riziko.
Dìti se nedokáou zabít, je to vìc a starích lidí.
Nejsmutnìjí kapitola! Sebevrady páchají i dìti. Sebevraednost dìtí a dospívajících se v souèasné dobì zvyuje. Dùvody
jsou nìkdy tragicky malicherné.
Sebevrada se vyskytuje nejvíce buï mezi velmi bohatými
lidmi, nebo naopak mezi velmi chudými.
Velmi nelogická a zastaralá pøedstava! Sebevraednost se vyskytuje ve vech sociálních vrstvách, i kdy chudoba , nízká sociální adaptabilita èi bezdomovectví je silný rizikový faktor !
Zvlátní typy
Jen v náznaku je tøeba se znínit o tzv. inspirovaných sebevradách.
V Geotheho románu Utrpení mladého Werthera spáchal hlavní hrdina sebevradu z neastné lásky. Záhy po vydání knihy se
v Nìmecku objevila vlna sebevrad pøevánì u dospívajících
chlapcù. V devadesátých letech se stala obdobou této události sebevrada rockového zpìváka Kurta Cobaina. Po jeho smrti spáchaly desítky fanoukù suicidium. Kritice z podnìcování k sebevradám byl také vystaven zpìvák Ozzy Osbourne. Mladý dospívající èlovìk je mnohem vnímavìjí a citlivìjí k podnìtùm
okolí. Glorifikace popových hvìzd a èastá evidentní kodlivost
kombinace ryèné pseudohudby a videoklipù s charismatický-
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mi výlevy idolù v lascivních a psychiku ovlivòujících podobách
mládei urèitého typu jasnì kodí.
Na konci 70. a zaèátku 80. let se mezi dospívajícími zaèaly objevovat tzv. kumulované sebevrady, tj. nìkolik sebevrad za sebou v jedné komunitì v relativnì krátkém èasovém období.
Nìkteré studie potvrzují, e jedna sebevrada mùe vyprovokovat
dalí. Pøíkladem jsou pøípady ve vojenských kasárnách, internátních kolách, kolejích, vìzeních èi psychiatrických léèebnách.
Jinou variantou sebevrady napodobením mùe být i pøípad, e
se mladí lidé výslovnì na sebevradì dohodnou. Dochází tak k sebevradám dvojitým, skupinovým èi dokonce masovým.
Literárnì popisovaná tzv. bilanèní sebevrada je vlastnì
o rozhodnutí ukonèit ivot na základì zhodnocení svého dosavadního ivota.
Skuteènost , e sebevrah zùstane naivu, dává anci nahlédnout hloubìji do dùvodù jeho jednání. I kdy má postiený úmysl zemøít a zvolí si k tomuto cíli promylený konkrétní postup,
není nikdy jisté, zda cíle bude dosaeno. V tomto smyslu je
kadé suicidální jednání pokusem!! Od tentamenu je potøeba odliit tzv. demonstrativní suicidální jednání, které je jen jako.
I pøi nìm ovem èlovìk mùe pøijít o ivot.
Øada psychiatrù se domnívá, e vìtina lidí, kteøí se pokouí
o sebevradu, ve skuteènosti zemøít nechce. V této skupinì pokusù je sebevrada prostøedkem, jak dát najevo nìjakou skuteènost o svém ivotì. Tak závaný èin ukazuje o jak zoufalý problém jde. Sebevrah tak v podstatì volá o pomoc. Co nás pøivádí k mylence, e pokud se èlovìk o sebevradu pokouí za tìchto okolností, pak chce být nalezen a zachránìn.
Presuicidální klinika
Není tak zcela nezbytné ovládat celou irokou kálu stavù, které i lékaøe prvního kontaktu mohou vést k mylence potenciálního ohroení pacienta sebevradou. Z literatury si dovolím uvést
v upravené verzi nìkteré zjevné známky, se kterými se pravidelnì setkáváme. Velmi obecnì se dá pøijmout dominace pøedevím
deprese a vech jejích bizarních forem a odnoí, které se plíí jak
lavina celým civilizovaným svìtem.
Depresivní poruchy nejen v adolescenci, ale ji u kolních dìtí vedou a ve 40% k poruchám mylení a vnímání. Halucinace
se vyskytují pøiblinì u tøetiny depresivních dìtí. Bludy u dìtí se
týkají zmìn identity (dìti se mìní v jiné osoby, zvíøata nebo objekty), ale èastìji bývá pøítomna paranoidní percepce (vichni se
na mì dívají, mohou se mi smát...). U dospìlých pak navíc nacházíme bludy náboenské a paranoidní.
Depresivní syndrom (výbìr u presuicidálních jedincù)
● Útlum støídán hyperaktivitou
● Touí po lidech a hned je odmítají
● Odpor k uèení, studiu, zamìstnání
● Auto- i hetero- agrese
● Záchvaty pláèe, vzteku
● Emoèní labilita
● Motorická agitace støídaná útlumem
● Nesoustøedivost, hloubavost
● Izolace (outsider), neoblíbenost
● Suicidální úvahy, sníené sebehodnocení
● Bolesti hlavy, zmìny hmotnosti
● Kolísání nálad, sklíèenost, nejistota
● Prudké kolísání nálad, iritabilita
● Beznadìj, zoufalství, smutek
● Impulzivita, sebevraedné jednání
● Zhorení, selhávání ve kole, v práci, v rodinì
● Ztráta komunikace, sociální fobie
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Ztráta zájmù, nuda
Zneuívání toxických látek

Terapeutické poznámky
Nelze oèekávat nìjaký univerzální manuál. Posádka RLP na
místì události, kde zjiujeme nedokonanou sebevradu je povinna jednoznaènì postupovat bez ohledu na dopisy na rozlouèenou, podsouvaný sebevraedný motiv, nespolupráci postieného, nezøídka sloitý kriminální podtext a obèasnou hektickou
èi hysterickou atmosféru  výhradnì dle aktuálního stavu postieného na základì vyhodnocení jeho vitálních funkcí, celkového stavu. Spektrum oborových opatøení je limitováno zpùsobem
provedení parasuicidia, nezøídka vynucuje zahájení KPR, protiokových opatøení, zachování vitálních funkcí a lege artis postupy od øeení závaných intoxikaci a po øeení de facto polytraumat, popálenin èi souèasného vlivu alkoholu, drog a ne
vdy výhodného prostøedí v terénu èi na místì nálezu. Nelze si
v dané chvíli hrát na moudré Mesiáe a licitovat èi zpochybòovat smysl vlastních snah o záchranu lidského ivota ani v pøípadì zcela zjevných sebevraedných pokusù. Pøípadné dalí léèení èi resocializace postiených není v ádném pøípadì v kompetenci zdravotníkù prvního kontaktu. Vlastní struèné ústní sdìlení na toto téma bude obsahovat pøedevím kasuistická sdìlení,
které jasnì dokládají nepøedvídatelnost zdravotního stavu takto
postiených. Je a bude vdy chybou postupovat rutinérsky, de
facto iatrogenizovat postiené, èi minimalizovat léèebná opatøení jen z dùvodu, e se vlastnì jedná o sebevraha. Následná
psychiatrická, forenzní, legislativní a sociální problematika takto postiených bude vdy pøesahovat bezprostøední monosti
posádek sanitních vozù. Srozumitelná spolupráce s policií, dokonalá zdravotnická dokumentace a umístìní postieného
v adekvátním zdravotnickém zaøízení po provedení vech léèebných opatøením k zachování vitálních funkcí a stabilizaci
celkového stavu bude vdy patøit k prubíøským kamenùm ale
i ozdobì invence lékaøe RLP.
Závìry
Sebevraedné jednání není dle èeského právního øádu trestným èinem. Úèast na eutanazii, lépe øeèeno nevímavost èi
prokázané napomáhání sebevradì, ale i z hlediska neposkyt-
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nutí adekvátní první odborné pomoci sebevrahùm mùe být
v krajním pøípadì hodnoceno jako trestný èin vrady. Není dùvod se navzájem jakkoli strait. Nelze vnímat jen vlastní suicidium a pominout sebevrahy, nebo kadý z nich vtiskl svému
èinu peèe své osobnosti, odráející jeho povahu, dùvod èinu
a nesnesitelnost podmínek, v nich se ocitl. Pud sebezáchovy
je jednou z nejsilnìjích, nejhlubích a pro lidský druh nejpøíznaènìjích emocí, pokládal jsem za pøínosné si tyto skuteènosti plnì uvìdomit a porozumìt jim. Právì tehdy, kdy se zámysl sebevrahùv de facto nezdaøí a kdy je vdy reálná ance po naem úspìném zásahu kadého èlovìka pøípadnì do
plnohodnotného ivota vrátit.
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Alkohol a emergentní medicína
Karel Nepor, Jiøí Knor
ijeme ve spoleènosti, která má nejvyí spotøebu piva na
jednoho obyvatele na svìtì a tomu odpovídá i rozsah problémù
vyvolaných alkoholem u nás.
Alkohol jako faktor komplikující práci záchranáøù
Z poklesu metabolismu v èelním laloku pøi ovlivnìní alkoholem i z klinických pozorování vyplývá, e alkohol významnì ovlivòuje frontální kortex, co je èást mozku dùleitá mimo
jiné pro plánování, rozhodování a sebeovládání. Alkohol také
pronikavì naruuje funkci hippocampu, zejména naruuje
funkci glutamátu v této oblasti. To souvisí s poruchami pamìti. Ilustrací vlivu alkoholu na chování intoxikovaného je pøípad
letecké záchranné sluby v Praze z poslední doby ze zásahu
u dopravní nehody, kdy opilý øidiè srazil ètyøletého chlapce,
zpùsobil mu tìká, ivot ohroující poranìní a z místa nehody
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ujel. Negativní zkuenosti lékaøù a zdravotníkù záchranných
slueb s lidmi pod vlivem alkoholu mají jednoznaènì vzrùstající tendenci. Napøíklad napadení zdravotníkù výjezdových
skupin bylo pouze u praské záchranné sluby hláeno od ledna 2002 do bøezna 2003 ve 46 pøípadech (verbální agresivita
opilcù je vak pøi práci na záchranné slubì prakticky kadodenní rutinou). Lze konstatovat, e ve více ne 90 % pøípadù
byl násilník pod vlivem alkoholu. O tom, e opilí agresoøi si
nevybírají, svìdèí fakt, e mezi napadenými je napøíklad pìtatøicetiletá lékaøka inzultovaná pìstí s následnými pohmodìninami oblièeje a rozbitými brýlemi. Brutální napadení lékaøe
v Praze Chuchli z dubna 2003 bylo dostateènì medializováno
díky reálnému videozáznamu hasièù. Úroveò spoleèenské nebezpeènosti tìchto èinù je potencována tím, e jsou namíøeny
proti zástupcùm vysoce humánní profese a svìdèí o obecných
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pomìrech ve spoleènosti. Navíc chuchelský pøípad má
mnohem irí dopad  vzhledem k tomu, e byl nejprve posuzován jako pøestupek a teprve pod tlakem médií následnì pøehodnocen na trestný èin dokazuje, e v naí spoleènosti nefungují základní zpìtnovazebné právní ochranné mechanizmy
(Knor, 2004).
Práce s intoxikovaným nebo z jiného dùvodu nebezpeèným pacientem
● S potenciálnì nebezpeèným pacientem nezùstávat o samotì
nebo mít alespoò monost signalizovat spolupracovníkùm nebezpeèí (napø. tlaèítko zvonku pod deskou stolu). Lékaø také
udìlá dobøe, kdy se bude zdrovat blíe dveøí ne pacient. Je
tøeba pøedejít situaci, kdy by nebylo moné opustit místnost.
● Odstranit z okolí pacienta nebezpeèné pøedmìty (popelníky,
tìítka, noe atd.).
● Vèas rozpoznávat známky hrozící agrese. Fyzické agresi vùèi
lidem èasto pøedcházejí slovní útoky, agrese vùèi pøedmìtùm
(napø. kopání nebo bouchání do stolu), psychomotorický neklid, upøený oèní kontakt a nezvyklé pøibliování se k lékaøi.
● Doporuèuje se udrovat bezpeènou vzdálenost (alespoò delí ne délka nataené pae), aby se nezvyovala vztahovaènost pacienta, a tak se neprovokovala agrese. Navíc je to
lepí i z hlediska sebeochrany pracovníka.
● Kromì vzdálenosti je tøeba pamatovat i na dalí sloky neverbální komunikace, napø. hovoøit klidným, hlubím a tiím hlasem1 a vyvarovat se prudkých gest a pohybù, které
by si pacient mohl vykládat jako útok nebo ohroení.
Intoxikovaný nebo duevnì nemocný pacient vnímá èasto
spíe neverbální sloky komunikace ne logické argumenty.
Pacientovi je také tøeba i verbálnì i neverbálnì dávat najevo, e mu nasloucháme a e ho bereme vánì.
● Slovní sdìlení urèené intoxikovanému pacientovi by mìlo
být maximálnì jednoduché, srozumitelné a jednoznaèné. To
zvyuje nadìji, e mu porozumí a bude ho akceptovat.
Doporuèuje se také oslovovat pacienta jménem, co dodává
komunikaci osobnìjí ráz a je vìtinou vnímáno jako projev
respektu.
● Nìkdy bývá také prospìné vhodným zpùsobem pacienta
varovat pøed následky agresivního jednání.
● Osvìdèuje se potenciálnì nebezpeènému pacientovi nabídnout, aby se posadil. Jestlie to pøijme, riziko nenadálého
útoku pronikavì klesá. Pokud to odmítne, doporuèuje se na
uvedeném netrvat.
● U pacientù, jejich chování má charakter trestné èinnosti
nebo s sebou nese znaèné riziko pro zdravotníka, je správné
ádat o pomoc policii. Podle právního názoru, který máme
k dispozici, je tøeba odliovat bìné profesionální riziko,
která vyplývá z charakteru práce urèitého oboru, a riziko,
které je neúmìrné. Policii je tøeba nepochybnì volat napø.
v pøípadì rizika pouití zbranì.
● Jestlie je nevyhnutelné pacienta zklidnit, mìlo by se zasahovat pokud mono v dostateèném poètu. Kdy to situace
dovolí, je lépe vyèkat se zákrokem do doby, ne pøijde posila. Fyzická pøesila v mnoha pøípadech staèí k tomu, aby se
pacient nechoval agresivnì. Je-li fyzický zásah nutný, platí
zásada jedna osoba, jedna konèetina a minimálnì jedna
osoba navíc.
● Ohroující nebo nebezpeèné chování pacienta je tøeba následnì zdokumentovat a informovat o nìm spolupracovníky
1
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a nadøízené. Psaní poznámek bývá vhodné odloit na dobu,
a se podaøí situaci zvládnout. Paranoidní pacient by mohl
psaní poznámek nevhodnì zpracovat, navíc by to odvádìlo
pozornost od vyøeení situace. Rozhodnì nelze doporuèit
v rizikové situaci uívání diktafonu, notebooku èi psaní textu na psacím stroji.
● Léèba psychofarmaky mùe být nìkdy uiteèná (napø. v pøípadì alkoholické psychózy), jindy znesnadòuje èi znemoòuje riziko interakcí psychofarmaka a alkoholu.
● U alkoholem intoxikovaného pacienta je èasto pro vechny
zúèastnìné nejbezpeènìjí moností krátkodobé pøikurtování
k lùku nebo nosítkùm.
Alkohol jako faktor komplikující zdravotní stav pacienta
Úèinnou pomoc èlovìku pod vlivem alkoholu komplikuje
èastá nespolupráce pacienta i to, e tìí intoxikace alkoholem
prakticky vyluèuje podání vyích dávek tlumivých psychofarmak, protoe ta vstupují do nebezpeèných interakcí s alkoholem.
Poranìní
Podle údajù UZIS2 èinil poèet úrazù pod vlivem alkoholu za
rok 2003 plných 39 182, z toho 158 u dìtí do 14 let (jen pro
srovnání poèet úrazù pod vlivem jiné drogy èinil ve stejném období 869, z toho u dìtí 39). Podle Rehma a spol. (2003) pøivodil alkohol v celosvìtovém mìøítku v roce 2000 plných 484 000
pøedèasných úmrtí. Jakkoliv se jedná o vysoká èísla je velmi
pravdìpodobné, e jsou podhodnocena. Hungerford a Pollock
(2001) uvádìjí, e nìkteré zdravotní pojiovny v USA odmítají platit léèbu úrazù zpùsobených alkoholem, co pak vede
k tomu, e se vliv alkoholu nezjiuje nebo nìkteøí ameriètí lékaøi dokonce tají. Zájem tajit vliv alkoholu mají ovem zejména pacienti, zejména pokud se jedná o pracovní úraz nebo dopravní nehodu. Navíc k øadì úrazu souvisejících s alkoholem
dochází i u osob, které obvykle pijí alkohol zdrenlivì a u nich
okolí vliv alkoholu nepøedpokládá. Údaje o tom, e existuje
tendence tajit úrazy a nehody pod vlivem alkoholu jsme zaznamenali i v naem etøení (Nepor a spol., 2003), napø. jeden pacient závislý na alkoholu uvedl, e si dal havarované auto tajnì
odtáhnout místním traktoristou, místo aby úraz nahlásil a vyhledal lékaøskou pomoc. Sovinová a spol. (2002) odhadují podíl alkoholu na 10% celkové úrazovosti. Citovaní autoøi také
poukazují na kodlivý vliv velké dostupnosti alkoholu a jeho
bezohlednou propagaci. Podle Csémyho se v souboru patnáctiletých èeských ákù ukázalo, e ti, kdo byli 2x nebo vícekrát
v ivotì opilí, také mìli za poslední rok více ne 2x èastìji
úraz, který si vyádal lékaøské oetøení.
Otravy a sebevrady
Kromì úrazù pod vlivem alkoholu pøijídìjí záchranáøi èasto o otravám alkoholem (samostatnì nebo v kombinaci s dalími látkami nebo léky, co jetì zvyuje riziko). Bohuel k otravám alkoholem dochází i u dìtí a dospívajících. Závaným problémem je i souvislost alkoholu a pokusu o sebevradu, podle
nìkterých autorù údajnì koreluje poèet sebevrad v urèité zemi
se spotøebou alkoholu dokonce jetì lépe ne poèet jaterních
cirhóz. Kadý sebevraedný pokus je tøeba brát vánì.
Kadého pacienta po sebevraedném pokusu byl mìl v dobì co
nejkratí vyetøit psychiatr. Mnohdy se zde najdou jasné dùvody k nedobrovolné psychiatrické léèbì.

Tzv. pacing neboli jisté pøizpùsobování stylu komunikace lékaøe komunikaci pacienta (napø. vyí dynamika podobná gestikulace) nepovaujeme u intoxikací za vhodné, protoe by
to mohlo vést k eskalaci agrese. Tento postup mùe být ovem uiteèný v jiných indikacích.
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Alkoholické psychózy a odvykací stavy
K èastým dùvodùm k zásahu záchranáøù jsou i alkoholické
psychózy a tìké odvykací stavy po alkoholu provázené záchvaty nebo deliriem. Antipsychotika jsou vhodná u alkoholických psychóz, ale ne u deliria tremens (antipsychotika zvyují
riziko epileptického záchvatu a zvyují mortalitu). U deliria tremens je tøeba pøedevím pamatovat na úpravu minerálního
a vodního hospodáøství, záchranáø bude v terénu hydratovat,
aplikovat diazepam per os èi i.m. (jestlie u není pacient pod
vlivem alkoholu) a dále MgSO4 s ohledem na pravdìpodobnou
depleci hoøèíku a ke sníení rizika epileptického záchvatu.
Nedobrovolná ústavní léèeba je zde jasnì indikovaná.
Naè vdy pamatovat
Interakce alkoholu a dalích látek zvyuje riziko tìké otravy.
● I opilý pacient mùe napø. srdeènì selhávat, mít pneumonii,
sepsi, akutní pankreatitidu, hypertenzní krizi, cévní mozkovou pøíhodu nebo tìké krvácení do trávicí trubice. Uvedené komplikace jsou u lidí zneuívajících alkohol èastìjí ne
v bìné populaci.
● Pøi intoxikaci alkoholem je kalací reflex oslaben døíve ne
zvracivý reflex, uvádí se e u pøi hladinách alkoholu v krvi kolem 3 promilí hrozí aspirace zvratkù.
● Se zneuíváním alkoholu se také èasto pojí úrazy hlavy. Ty
jsou o to nebezpeènìjí, e opilost èasto zakryje lucidní interval mezi bezvìdomím u pacienta s nitrolebním krvácením.
●

Jak pracovat s pacientem, který má problémy s alkoholem
Prioritou u intoxikovaného pacienta je zvládnutí akutního
stavu a bezpeènost pacienta i okolí. Po odeznìní intoxikace by
u úrazù a dalích náhlých pøíhod souvisejících s alkoholem,
v souladu s doporuèeními Svìtové zdravotnické organizace,
mìla následovat tzv. krátká intervence. Ta zahrnuje poukázání
na souvislost mezi alkoholem a urèitým zdravotním problémem, jasné doporuèení nepít alkohol, nekouøit a nebrat drogy,
poskytnutí svépomocného materiálu, vyuívání vlivu rodiny,
doporuèit léèbu pro závislost a poskytnout kontakt na pøísluné
zaøízení, svépomocnou organizaci typu Anonymních alkoholikù3 nebo zaøízení krizové intervence. Není tøeba pouívat
vechny uvedené monosti, ale ty, které jsou v té èi oné situaci
vhodné. Podrobnìjí informace o technikách krátké intervence
viz webové stránky www.plbohnice.cz/nespor nebo www.mujweb.cz /veda/nespor. O tom, e je krátká intervence úèinná a e
mùe ji provádìt i pracovník bez psychoterapeutického vzdìlání, svìdèí napø. práce Smitha a spol. (2003) týkající se pacientù s alkoholem zpùsobeným úrazem ústní dutiny a oblièeje.
Alkohol jako rizikový faktor pro zdravotníky
Pod zahranièních údajù jsou lékaøi emergentní medicíny
a psychiatøi problémy s alkoholem a jinými látkami ohroeni
více ne napø. dermatologové. Právì pro pracovníky tìchto
oborù je tedy dùleitá prevence profesionálního stresu, vyváený ivotní styl, relaxaèní techniky apod. Více viz Nepor
(2001), tato práce je dostupná na www.plbohnice.cz/nespor
nebo www.mujweb.cz /veda/nespor.
Jak pøedcházet problémùm pùsobeným alkoholem
Z celospoleèenského hlediska je tøeba zvýit zdanìní alkoholických nápojù, aby se alespoò èásteènì kompenzovaly
kody, které alkohol pùsobí, a sníila se jeho spotøeba. Také je
tøeba pøehodnotit poøádání rùzných hromadných akcí jako
2
3
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jsou napø. oslavy sportovních vítìzství s pseudovlasteneckým
kontextem, koncerty a výroèí, kde je alkohol velmi dobøe dostupný i pro nií vìkové kategorie. Aktuálním pøíkladem bylo øádìní fandù fotbalového mistra v Ostravì, které svou brutalitou umocnìnou alkoholem zaskoèilo i otrlé policisty a záchranáøe. Alkohol by na rizikových akcích nemìl být dostupný a u vùbec ne pro nezletilé. Èeská republika by také mìla
ráznì zaèít realizovat komplexní prevenci v souladu s Evropským akèním plánem o alkoholu, k nìmu se formálnì pøipojila, a to døíve ne bude pozdì.
Nejúèinnìjí strategie prevence problémù pùsobených alkoholem na celospoleèenské úrovni podle materiálù Svìtové zdravotnické organizace
● Vysoké zdanìní alkoholických nápojù
● Omezení dostupnosti: sem patøí zákaz prodeje na urèitých místech, èasová omezení, nutnost mít na prodej alkoholu zvlátní
licenci, regulace hustoty zaøízení pro prodej alkoholu apod.
● Situaèní omezení: vìková omezení pro kupování nebo pití
alkoholu a jejich dùsledné prosazování, prevence øízení pod
vlivem alkoholu, prevence zákazy alkoholu pracovním prostøedí, zejména u rizikových profesí.
● Zákaz nebo omezení reklamy alkoholu (napø. v elektronických médiích a po 22. hodinì).
● Dobrá dostupnost odborné pomoci pro problémy pùsobené
alkoholem.
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Poiadavky na výchovu záchranárov
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Poskytovanie prvej pomoci priamo v terénnych podmienkach
patrí medzi prvé a ve¾mi dôleité ohniská v reazi preitia a záchrany ¾udských ivotov. Táto pomoc predpokladá nezastupite¾nos kvalifikovanej prednemocniènej starostlivosti a spravidla
rozhoduje nielen o preití pacientov, ale aj o kvalite ich ïa¾ieho
ivota.
Vo vyspelých krajinách zomiera kadý rok v priemere 50 ¾udí
na 100 000 obyvate¾ov na následky úrazov, ktoré sú pod¾a WHO
povaované za epidémiu tohto storoèia. Na kadého màtveho
pripadá 5 ako a 7  10 ¾ahko zranených. tatisticky najvyí
podiel na úrazovosti predstavujú dopravné nehody, ktoré majú na
svedomí asi 40% úmrtí a ványch zranení, medzi ktoré patria najmä úrazy hlavy, hrudníka, zlomeniny chrbtice a dlhých kostí, dutinové krvácania... . Ïa¾ím tatisticky významným zdrojom úrazovosti je pôsobenie vonkajích vplyvov prostredia a neivých síl
ako napríklad podchladenie, prehriatie organizmu, pôsobenie elektrického prúdu, ieravín, ale i poiare, dnes stále aktuálnejie explózie a prírodné katastrofy (spolu 35 % podiel). Napadnutia
a pôsobenie vonkajieho násilia predstavujú 20%. Z iných zdrojov stoja za zmienku pády z výky, ktoré tvoria v 5% prípadov
hlavnú príèinu úrazov s akými následkami.
Riziko úmrtia pri úrazových dejoch má tri vrcholy. V prvých
tzv. platinových minútach po úraze dochádza k vánemu pokodeniu organizmu a smrti vplyvom hypoxie, masívneho krvácania, závaného neurologického pokodenia. Poèas zlatej hodiny
sa rozvíjajú príznaky intrakraniálneho krvácvania, závané poranenia hrudníka a vnútrohrudných orgánov, poranenia brunej dutiny a okový stav. V priebehu nasledujúcich dní a týdòov sa
môu pridrui závané komplikácie ako multiorgánová dysfunkcia, sepsa, multiorgánové zlyhanie.
Uvedené fakty by mali vies spoloènos k tomu aby nie len
vyadovala, ale aj umonila získa urèitú mieru poznatkov týkajúcich sa poskytovania prvej pomoci a neodkladnej prednemocniènej starostlivosti osobám a skupinám osôb na rôznej profesijnej úrovni.
Prednemocnièná zloka patrí z poh¾adu urgentnej medicíny
k determinujúcim zlokám rozhodujúcim o preití pacienta pokodeného úrazovým dejom.
Optimálnu aplikáciu postupov smerujúcich k zmierneniu pokodenia alebo odvráteniu hroziaceho nebezpeèenstva v takýchto naliehavých situáciách zabezpeèuje integrovaný záchranný
systém. Práve tento systém, zriadený pod¾a zákona NR SR
è. 129/2002 Z.z., by mal zabezpeèi adekvátnu a koordinovanú
náväznos postupov jednotlivých zloiek a jasne definova priority pri poskytovaní neodkladnej starostlivosti s cie¾om zníi riziko tzv. sekundárneho pokodenia zranených. Integrovaný záchranný systém mono z praktického h¾adiska rozdeli na technickú a medicínsku oblas. Technická oblas zahàòa predovetkým postup pri vytváraní tandardov na kvalifikovanú technickú
pomoc so zameraním na minimalizáciu ¾udských a ekonomických následkov pri úrazových a neúrazových dejoch. V rámci aktivácie a funkènosti integrovaného systému pri ochrane obyvate¾stva pred bojovými chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami je definova potrebné nároky na rýchlu diagnostiku
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týchto látok, správny manament zásahu vyèlenených peciálnych jednotiek ako aj preventívne opatrenia zamerané na zabránenie ich írenia a likvidáciu. Táto potreba sa javí ako stále aktuálnejia pri rastúcej reálnej hrozbe terorizmu u i v naej krajine.
Z medicínskeho h¾adiska je potrebné determinova potreby na
technické a personálne vybavenie pre efektívne poskytovanie urgentnej zdravotníckej starostlivosti osobám v kritickom stave,
ktoré sú postihnuté úrazom alebo neúrazovou poruchou zdravia,
náhlym závaným ochorením alebo výrazným zhorením u existujúceho chorobného procesu, prípadne takou zmenou fyziologických funkcií organizmu, kde hrozí závané pokodenia zdravotného stavu alebo ivota v dôsledku omekania zdravotníckej
starostlivosti. Z tohto aspektu sa za absolútnu prioritu povauje
zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, adekvátnej ventilácie, zástava vonkajieho krvácania a fixácia krènej chrbtice.
Ideálne je vzh¾adom na technickú a medicínsku nároènos
rozdeli záchranárov, teda osoby bezprostredne sa podie¾ajúce na
aplikácii uvedených postupov a èinností priamo v terénnych podmienkach, na dve skupiny  záchranár technik a zdravotnícky záchranár. Vzh¾adom na celospoloèenskú potrebu týchto profesií
povaujeme za vhodné a zároveò potrebné vytvori podmienky
pre technické a medicínske vzdelávanie záchranárov.
Záchranár  technik by mal poèas bakalárskeho túdia nadobudnú odbornú spôsobilos na poskytovanie urgentnej technickej a základnej zdravotníckej starostlivosti ïalej na zabezpeèenie
výkonov pri likvidácii následkov poiarov, ivelných pohrôm,
hromadných neastí, prírodných katastrof. Technická oblas zahàòa predovetkým kvalifikované vyprostenie s pouitím moderných technických pomôcok a ïa¾ie zabezpeèenie so zameraním
na minimalizáciu ¾udských a ekonomických následkov a po
odovzdanie zdravotníckemu tímu.
Zdravotnícky záchranár  je zdravotnícky pracovník, ktorý
v priebehu bakalárskeho túdia získa odbornú spôsobilos na poskytovanie urgentnej zdravotníckej starostlivosti a na organizáciu
a zabezpeèenie výkonov v oblasti medicíny katastrof a hromadných neastí. Urgentná zdravotnícka starostlivos zahàòa odbornú prednemocniènú starostlivos o osoby v tiesni, ktoré sú postihnuté úrazom alebo neúrazovou poruchou zdravia, náhlym
zhorením u existujúceho ochorenia alebo náhlou zmenou funkcií organizmu, ak hrozí závané pokodenie zdravotného stavu
alebo ohrozenie ivota v dôsledku omekania poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Pri výchove a ïa¾om vzdelávaní záchranárov je dôleité venova pozornos najmä nasledujúcim aspektom:
 na základe teoretických a praktických skúseností èo najpresnejie definova spektrum technických a zdravotníckych výkonov, na ktoré je potrebné sa zamera
 vypracova potrebné teoretické a praktické tandardy pre komplexnú starostlivos a koordináciu v rámci integrovaného záchranného systému
 definova doporuèenia a algoritmy, zmyslom ktorých je rozlíenie
závanosti stavu pacienta ako aj rozsahu potrebnej intervencie
Táto potreba vystupuje do popredia v dôsledku toho, e aj
v rámci integrovaného záchranného systému nastávajú pomerne
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èasto situácie, kedy sa k pacientom v tiesni dostáva ako prvý personál s nemedicínskym vzdelaním. Je preto dôleité ma presne
definovaný stav pacienta, pri ktorom je ako z medicínskeho, tak
i z právneho h¾adiska jasné, ktoré úkony môe záchranár-technik
vykona a pri ktorých stavoch si môe alebo musí vyiada intervenciu lekára.
Ideálom by bolo vytvori také komplexné medziodborové túdium, ktoré by sa najviac prispôsobilo veobecne akceptovaným
nárokom na záchranára-technika a záchranára  zdravotníka
v jednej osobe (odborné vedomosti, manuálna zruènos, dobrá
fyzická kondícia a psychická odolnos).

ETIKA - PSYCHOLOGIE - PRÁVO
Preklenú existujúce vákuum a snahu vychováva ¾udí podie¾ajúcich sa na záchrane ¾udských ivotov prejavila Univerzita
Kontantína filozova v Nitre v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Nitre, kde sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva
otvára v kolskom roku 2004  2005 túdium pre budúcich zdravotníckych záchranárov v prvom stupni vysokokolského túdia.
túdium pre záchranárov-technikov prebieha na Slovenskej
po¾nohospodárskej univerzite v Nitre.
Kontakt: Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.,
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny,
FNsP Nitra, pitálska 6, 950 01 Nitra
e-mail: masar@fnnitra.sk

Základní lidské právo na zdraví
Prof. S. W. A. Gunn, MD, MS, FRCSC, DSc (Hon)

Pøednáka pøi slavnostním udìlení èestné hodnosti Dr.h.c. Karlovou univerzitou autorovi dne 1.12.2004

O nìkolik dekád døíve bylo zdraví vìtinou jetì povaováno za záleitost osobní, za záleitost vzájemného vztahu
mezi pacientem a lékaøem, jak je kodifikováno Hippokratovou pøísahou. Dnes vak je zdraví povaováno za lidské
právo s aspekty nejen medicínskými, ale té komplexnì filosofickými, etickými, socio-ekonomickými, politickými
a právnickými. Nadto dìti, invalidé, zranìní a postiení katastrofou mají svá zvlátní základní práva, take otázka
zdraví se stává konkrétním problémem mezinárodního a humanitárního práva.
Jsem lékaøem. Více ne to, jsem mezinárodním zdravotnickým pracovníkem s vazbami k Svìtové zdravotnické organizaci, k Evropskému centru pro medicínu katastrof Rady
Evropy a k Mezinárodní asociaci pro humanitární medicínu.
Ke svému tématu se proto pøiblíím jako obèan, lékaø, dodavatel pomoci pøi katastrofách a mezinárodní doktor. Na
právo na zdraví pohlíím jako na základní lidské právo.
Svùj projev opírám o pìt základních dokumentù:
Univerzální deklaraci lidských práv,
Ústavu Svìtové zdravotnické organizace,
Deklaraci Spojených národù o právech dítìte,
Konvence Èerveného køíe a
Prohláení o poslání Mezinárodní asociace pro humanitární
medicínu Brock Chisholma.
Zaloení Spojených národù v roce 1945 bylo významnou
událostí nejen pro globální geopolitiku, ale té pro mezinárodní zdraví. Konference v San Francisku, kde byla podepsána Charta Spojených národù, posoudila návrh na zøízení
univerzální zdravotnické organizace kladnì a jako moudrý.
Následující Konference o zdravotnictví schválila zøízení nového orgánu, který zahájil èinnost dne 7. dubna 1948 pod
jménem Svìtová zdravotnická organizace (SZO) a pod øízením Dr. Brock Chisholma. Základním principem v pozadí
ustavení SZO byl tehdy naprosto nový  ne-li kontroverzní
 pojem právo èlovìka na zdraví.
Dokumenty
I. I kdy ve skuteènosti byla Univerzální deklarace o lidských
právech chronologicky podepsána a po ratifikaci ústavy
SZO, zaènu s ní nejdøíve.
Ze 30 èlánkù, které tvoøí Deklaraci, se právem na zdraví
zvlátì zabývá èlánek 25:
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Konstatuje:
1. Kadý má právo na standard ivota vhodný pro zdraví
a pohodu vlastní a své rodiny, vèetnì potravy, obleèení,
bydlení, zdravotní péèe a nutných slueb a právo na bezpeènost v pøípadì nezamìstnanosti, nemoci, oslabení,
ovdovìní, vysokého vìku a jiných nedostatkù v ivobytí
za okolností mimo jeho kontrolu.
Dále stanoví, e:
2. Mateøství a dìtství opravòují k poskytování speciální péèe
a podpory. Vem dìtem narozeným z manelského nebo
nemanelského loe se má dostat stejné sociální ochrany.
II. Ji osm mìsícù pøed podpisem této deklarace zavedla ústava
SZO nový rozmìr sociálního uvaování, pøedevím nový
koncept o zdraví.
3. V preambuli se konstatuje, e radost z nejvyí dosaitelné
úrovnì zdraví je jedním ze základních práv kadé lidské bytosti  a e vlády jsou za zdraví svých obèanù odpovìdné.
Dále oznamuje zásadu, e zdraví je vìcí mezinárodní politiky, protoe zdraví lidí má základní význam pro zachování míru a bezpeènosti .
Èlánek 1 jasnì stanoví cíl SZO. Tím jest  dosaení co nejvyí úrovnì zdraví vemi lidmi.
A odvánì  na tehdejí dobu obrazoborecky  definuje SZO
zdraví jako stav úplné tìlesné, duevní a sociální pohody a nikoliv pouze jako nepøítomnost nemoci nebo churavosti.
Snadno pochopíme rozsáhlost a hloubku vyhodnocení této
definice a jejich dùsledkù pro poskytování zdravotních slueb
a pøístup k nim kdekoliv.
III. Práva na zdraví zaèínají èasnì v ivotì. Deklarace Spojených
národù o právech dítìte, podepsaná v listopadu 1959, proklamuje následující zásady:
4. Dítì se má tìit pøínosùm ze sociální bezpeènosti. Má mít
právo vyrùstat a vyvíjet se ve zdraví: za tím úèelem má
být zøízena speciální péèe pro nì a pro jeho matku, vèetnì pøimìøené prenatální a postnatální péèe. Dítì má mít
právo na pøimìøenou výivu, bydlení, rekreaci a zdravotnické sluby.
5. Dítìti, které je fyzicky, mentálnì nebo sociálnì postieno
se má dostat potøebné speciální péèe.
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Jako v mnohých jiných dokumentech je dítì chránìno té ve
Veobecné deklaraci o eradikaci hladu a podvýivy, která
bylo podepsána v prosinci 1974 a proklamuje, e kadé dítì
má nezcizitelné práco být uetøeno hladu a podvýivy.
Zapadlé oèi strádajících dìtí spatøované dennì na naich obrazovkách a stálé poruování vech slavnostních výe zmínìných deklarací znamenají do oèí bijící poruování lidských
práv, poruování páchaná nezøídka zlodìjskými vùdci, kteøí
okrádají a nechávají tìce strádat obyvatelstvo, kterému podle
pøedpokladù vládnou a poskytují ochranu.

Základním principem, na kterém je zaloen program a jeho
strategie je ten, e zemì mají vyvíjet svou vlastní zdravotnickou politiku ve svìtle vlastních zdravotních problémù, vlastní
sociální situace, politických mechanismù a ekonomických
moností uvnitø strukturovaného programu udritelného rozvoje. Spojené národy a svìtoví vùdci tuto záleitost pøijali a státy
ji aktivnì prosazují.
Beze sporu nejde o vytváøení pseudo-nirvány, ve které
vechny nemoci budou odstranìny. Pøesto jsou nìkteré cíle nepochybnì dosaitelné: pøedcházení preventabilním nemocem
je moné a nutné; èasná diagnóza, léèení a rehabilitace léèitelIV. Mezinárodní Èervený køí má specifické zásady pro ochraných stavù mohou a mají být pravidlem; dlouhodobá péèe o nenu zdraví.
léèitelnì nemocné mùe a má být lepí; zvýená pozornost mu1. enevské konvence z 12.srpna 1949, které jasnì ochrasí být vìnována nejen délce, ale té kvalitì ivota. Poaduje to
òují zdraví a integritu civilní populace a nebojujících jazákladní právo èlovìka.
ko právo, a
Ve skuteènosti sociální svìdomí dovedlo humanitu dále a vý2. Dodateèné protokoly z roku 1977, které zajiují, e i ve
e. Ji v roce 1948 Svìtová zdravotnická organizace vyhlásila,
válce a za bojových podmínek je zdravotnický personál
e zdraví vech lidí má základní význam pro udrení míru
bez diskriminace chránìn,
povinnosti
a bezpeènosti. Naopak, pozdìji valné shromádìní SZO vypostup dle Metodického
Lékaø aby
 ZZ: mohl plnit své Dalí
doporuèení z 1. 7. 2004
pro udrování zdraví. Volat 155
hlásilo, e Mír je nejdùleitìjím faktorem pro dosaení zdraví pro vechny.
V. Mezinárodní asociace pro
humanitární
medicínu
Brock
Co nám kruh uzavírá. A jak krásný kruh:
OS ZZS
okresu
Vyrozumìní epidemiologa
1
KHS Jè. kraje
Chisholm pokraèuje v duchu Pamìtní Nadace Dr. (vedoucí
Brock
skupiny)
Chisholma, zaloené v roce 1984 pro zachování ideálù, odZdraví > Lidská práva > Mír > Zdraví
2
OS ÚS ZS
infektologa NÈB
kazu a akcí prvního generálního
øeditele SZO.* NaVyrozumìní
první poÈ. Budìjovice
hled mùe být argumentováno, e humanitární je celá mediLiteratura:
3
cína, ale zde je moje definice, která má vyjasnit
koncept:
Bernier,P., Fonrouge, JM., Gunn, SWA., Legal, diplomatic and
Vyrozumìní záloní posádky
RLP ÚS ZS ÈB
geopolitical concepts that physicians on international
Zatímco kadá lékaøská intervence ke zmírnìní lidského
humanitarian missions should know. Prehospital and Disaster
onemocnìní a utrpení je v podstatì humanitární, humanitární
medicine, 14> S87, 1999
medicína jde dále nad rámec obvyklého léèení a prosazuje, poButros-Ghali, B.: From peace-keeping to peace-building. Lecture
skytuje, vyuèuje, podporuje a vydává zdraví lidí za lidské práby the Secretary General. UN document PR /SG/ SM/ 1330, May
vo, dùslednì v souladu s etikou Hippokratova uèení, s principy
1992
Svìtové zdravotnické organizace, s Chartou Spojených národù,
Diamond, J.: The Rise and Fall of the Third Chimpanzee. Vins Univerzální deklarací o lidských právech, s Konvencemi Èertage, London, 1992
veného køíe a dalími úmluvami a praktikami, zaruèujícími co
Gunn, S.W.A.: La médicine des catastrophes: une nouvelle
nejhumánnìjí a nejvyí monou péèi, bez jakékoliv diskrimidiscipline. Helvetia Chirurgica Acta, 52: 11, 1985
nace a úvah o materiálním zisku.
Gunn, S.W.A.: The effect of nuclear disaster on health. In FurZde je tedy pìt pùvodních nástrojù, které proklamují formálther Aspects of Disaster medicine, T.Otsuka, Z.Zamamoto and
nì a nezadatelnì zdraví jako lidské právo.
Ninomiya, eds. Herusu Publications, Tokyo, 1993
Pøirozenì tato práva musí být zaruèena a uvádìna do
Gunn, S.W.A.: Multilingual Dictionary of Disaster Medicine,
praxe.V souèasnosti je tomu tak prostøednictvím národního a meKluwer Academic Publishers, Dordrecht, London, 1990
zinárodního úsilí o podporování vem dostupné základní péèe proGunn, S.W.A.: The Right to Health. Cemec Monographs No.2.,
støednictvím univerzálnì pøijaté strategie k zajitìní zdraví pro
European Centre for Disaster Medicine, San Marino, 1989
vechny.
Gunn, S.W.A.: On men-conceived disasters. J.of Humanitarian
Med., 1:7/8,2001
Zdraví pro vechny
Gunn, S.W.A.: The scientific basis of disaster management.
Zdraví pro vechny je ve skuteènosti názvem pro dlouhodoDisaster Prevention and Management Journal, 1[3]: 16/21, 1992
bý tlak, který prùkopnicky prosazuje SZO a který je vemi zeGunn, S.W.A.: Il presupposto umanitario nel soccorso delle
mìmi podporován jako realizovatelný sociální cíl a lidské právo.
catastrofi a livello internazionale. Oplitai.Ital.J.Emerg.,5: 7/11, 1993
Jestlie zdraví je lidským právem a lidská práva jsou pro vechGunn, S.W.A.: A humanitarian non-combat role for the military.
ny lidi  jak tomu vskutku je  pak zdraví rovnì musí být pro
Prehospital and Disaster Medicine, 9 [2] Suppl.: 46/48, 1994
vechny. A pøesnì o tom je strategie SZO. V roce 1977 Svìtové
Gunn, S.W.A.: The right to health through international
zdravotnické shromádìní upozornilo na obrovské nerovnosti ve
cooperation. Journal of Humanitarian Medicine, 1: 1/3, 2000
zdravotním stavu, které ve svìtì existují a na nespravedlivé rozGunn, S.W.A.: Disasters and Conflicts. In Encyclopaedia of Life
dìlování zdrojù urèených pro zacházení s touto lidskou tragédií
Support Systems, UNESCO, Paris, 2002
a rozhodlo, e hlavním sociálním cílem SZO pro budoucí dekády
United Nations, Human Rights  A Compilation of International
bude dosaení takové úrovnì zdraví vemi obèany svìta, která jim
Instruments. United Nations, New York, 1988
dovolí vést sociálnì produktivní ivot. To je pragmatický a souWorld Health Organization, Basic Document, WHO, Geneva, 1999
èasnì humanitární koncept Zdraví pro vechny.
* Poznámka pøekladatele: Slavnostní udìlení Dr.h.c. prof. Gunnovi
se termínovì shoduje s dvacátým výroèím Mezinárodní asociace pro
humanitární medicínu, zaloené paní Grace B.Chisholm a profesorem
Gunnem
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La Panetiere, 3 Chemin de Milieu
CH  1261 Bogis-Bossey, výcarsko
Pøeklad: J. Pokorný, sen.
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Etické otázky v intenzívnej medicínì v tátoch s menej
výkonnou ekonomikou
Oto Masár, Katarína Galková, Ján Murga

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicína UKF a FN Nitra, Slovensko
Zo zákonnej dikcie poskytova starostlivos v súlade so súèasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy by vyplývalo,
e lekár je povinný pre diagnostiku a terapiu vyui vetky monosti, ktoré mu medicína ponúka. Len výkladom tejto právnej
dikcie môeme dospie ku istej korektúre. Táto uvauje o korikova rozsah pod¾a typu pracoviska, v jeho vybavení, v erudícii
a skúsenostiach lekára, prípadne v mimoriadnych podmienkach
v ktorých sa starostlivos realizuje. Dnes hrá hlavnú úlohu otázky ekonomická. Napriek tomu lekára niè neoslobodzuje od povinnosti postupov lege artis  a to nielen v etickej, ale i v právnej
rovine.
V takýchto prípadoch sa lekár dostáva do zloitej situácie, pretoe je pod tlakom protichodných poiadaviek:
 zákon mu ukladá povinnos vyui vetky dostupné metódy
a prostriedky pre ochranu zdravia pacienta, pretoe neexistuje
v zákone stanovená výnimka, ktorá by ho oslobodzovala od tejto citovanej povinnosti,
 nadriadený pracovník môe záväzným pokynom redukova
vyuitie vetkých prostriedkov a metód a môe stanovi poiadavky pre postup odchylný od predstav lekára. V tátoch, ktoré sa transformujú (pomaly) z centrálne riadených (èas od pádu berlínskeho múru je krátky a ¾udia, ktorí rozhodujú o zdravotníctve v týchto tátoch boli plne vychovávaní práve poèas
totality) zdravotníckych systémov vstupujú do rozhodovacieho
procesu i metodické príkazy tzv. hlavných odborníkov pre daný medicínsky odbor, ktoré niekedy nekorepondujú ba a dostávajú medicínsko-etické povedomie lekárov do konfliktu.
Hlavný odborník má v podstate monopol na pravdu v danom
medicínskom probléme a je len na jeho svedomí, èi si privolá
poradcov. Úloha lekárskych komôr je v týchto tátoch problematická, keïe vzh¾adom na dedièstvo totality sú tieto organizácie poplatné vládnucej garnitúre;
 ïalím faktorom, ktorý výrazne zasahuje do lieèby je preplácanie výkonov nemocniciam zo strany poisovní.
Táto situácia iste nie je dobrá a pri zmene systému zdravotníctva, kde rozhodujúcu úlohu hrajú a budú hra obmedzené monosti ekonomické, bude treba pamäta na ich rieenie.
Istým právne-etickým rieením je vychováva zdravotnícku
komunitu k mylienke, e obèan má právo na také oetrenie, ktoré je primerané a úmerné jeho zdravotnému stavu a finanèným
prostriedkom, ktoré sú v tom èase k dispozícii. Tieto ekonomické hranice potom vymedzujú ïalie opatrenia kompetentných
orgánov a subjektov. Paradoxne vak tieto hranice nie sú hranicami etickými, ale ani nie právnymi. Ekonomický poh¾ad totito
nerepektuje právo obèana na oetrenie lege artis a v koneènom
dôsledku ekonomický poh¾ad potiera medicínsko-etickú povinnos lekára slúi len blahu pacienta.
V tomto medicínsko-právnom vákuu by mohli napomôc
tandardy zdravotníckej starostlivosti. Tieto tandardy by mohli
pomôc zladi poiadavky poisovní, tak i poiadavky predstavite¾ov lekárskej vedy a tým poskytnú urèitú oporu a vodítko pri
rozhodovaní lekára o zvolenom postupe. Z medicínsko-právneho, ale i etického by sa malo jedna o neprekroèite¾né minimum, ktoré by malo by pacientovi v konkrétnych prípadoch poskytnuté. Je treba vak upozorni, e iadne tandardy nemôu si
uzurpova na jediné právo by lex artis a ich nerepektovanie
automaticky non lege artis. Naopak, vade tam, kde zvlátne
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004

okolnosti daného prípadu vyadujú nevyhnutne v záujme pacienta odchy¾ujúci sa postup od tandardov, je lekár povinný ich
poui. Nikto nemôe z lekára sòa povinnos a zodpovednos
individuálne sa rozhodova o najvhodnejom postupe pri zoh¾adnení vetkých pecifických momentov daného konkrétneho
prípadu.
Tieto pravidlá je jednoduchie repektova, pokia¾ lekár pracuje individuálne. Intenzívna starostlivos je vak kolektívna èinnos, a tu sú strety etických a medicínskych predstáv jednotlivca
konfrontované s realitou o práce v tíme.
Do esdesiatych rokov minulého storoèia bola dominantnou
a bazálnou zásadou Hippokratova pouèka, e pilierom profesionálnej etiky je kona pre pacienta dobro a vystríha sa naopak postupov, ktoré by mohli pacientovi pokodi. Pri takýchto prístupoch sa nebrala do úvahy prognostika celkového stavu pacienta.
V druhej polovici 20. storoèia sa medicínsko-etické a právne
podmienky výrazne zmenili a to hlavne vplyvom niektorých faktorov:
 starostlivos o pacienta sa stáva výrazne teamovo prácou, nie
jeden, ale skupina konzultantov rozhoduje o lieèbe,
 pacient má právo osobného vstupu do lieèby, do procesu terapie vstupuje kvalifikovaný , informovaný súhlas, alebo nesúhlas,
 zdravotnícka starostlivos má vysoké a stále rastúce finanèné
nároky, e je potrebné, hlavne v intenzívnej a resuscitaènej starostlivosti poskytova len v indikovaných prípadoch a v racionálnom rozsahu.
Starostlivos o kriticky chorého pacienta a jeho prípadná resocializácia si vyaduje spravidla vetky stupne lekárskej starostlivosti  od intenzívnej a po zravotne-sociálnu. Práve do intenzívnej medicíny významnejie ne do iných, na financie menej
nároèných disciplín, vstúpili ekonomické aspekty. Tie sú z h¾adiska etiky výrazom spravodlivosti rozdelenia zdrojov a ich úèelnos je posudzovaná z h¾adiska výstupu preferencií.
V súvislosti s týmito ekonomickými aspektmi sú diskutované
i etické problémy:
 indikácia prijatia do intenzívnej starostlivosti (respiraèná insuficiencia, bezvedomie pri overdosis)
 skórovacie prognózy, respektíve predpoveï smrti, alebo
preitie v intenzívnej starostlivosti,
 nezahájenie a odòatie lieèby
 validita prospektívnych rozhodnutí k lieèbe (ale vyadovanej, prípadne odmietanej)
 hranice rozhodovania pacientov psychicky momentálne nekompetentných
 kvalita ivota v priebehu a po resuscitaènej a intenzívnej
starostlivosti ïalom ivote
 zbytoèná a nadmerná starostlivos, primeranos rozsahu lieèby, vyadovaná neúèelná starostlivos
 zdroje vo finanène nároènej intenzívnej starostlivosti a ich
správne/spravodlivé rozdelenie a vyuitie.
Ako vidno z tejto hrubej schémy, dôleitou skutoènosou
v starostlivosti o kriticky chorých je ve¾ký rozsah tímovej
práce a presné vymedzenie hraníc kompetencií vo vzájomne
sa prekrývajúcich problémoch nie je dobre moné. Z toho vyplýva i obtianos stanovenia tandardov, správnej klinickej
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praxe a lege artis postupov. Je problémom definova postup
lege artis i medzi jednotlivými odbornými spoloènosami na
jednej strane a exekutívou nemocníc na strane druhej. Základnou podmienkou teda zostáva vzájomná profesijná dôvera
a kontruktívne ladenie k spolupráci a k rieeniu tejto problematiky, aby sa minimalizovali eticko-právne rozpory.
Práve eticko-právne rozpory, ako i potreba exaktne definova tandardné a mimotandardné opatrenia sú najmarkantnejie u intenzívnej medicíny.
Ako hlavný úkol intenzívnej medicíny bola stanovená záchrana ¾udského ivota u akútnych chorých, alebo poranených, alebo u pacientov s akútnou exacerbáciou chronických
chorôb. Opatrenia na úseku intenzívnej medicíny sú urèené na
podporu pacienta v období krízy, ktorá sa vyvíja smerom
k zotaveniu.
Záchrana ¾udského ivota ako hlavná úloha predstavuje na
rozdiel od ostatných medicínskych odborov, ktoré majú za
úlohu kvalitu ivota do urèitej miery zlepi. Hodnotenie intenzívnej medicíny, jej kritériá úspenosti, náklady v ekonomických aspektoch a opatrenia sa zloito porovnávajú s výsledky iných medicínskych odborov a disciplín.
Ako tandardné opatrenia a prostriedky boli definované
ako vetky lieky, formy a spôsoby lieèby, výkony a operácie,
ktoré ponúkajú racionálnu perspektívu prínosu pre pacienta
a ktoré je moné získa a realizova bez nadmerných výdajov,
bolesti alebo inej formy akostí a prehnanej nároènosti.
Mimoriadne prostriedky a opatrenia sú naopak tie, ktoré nie
je moné poui bez nadmerných a nadpriemerných výdajov
a bolesti, alebo inej formy záae alebo ktoré pri ich realizácii neposkytujú racionálnu nádej na prínos.
Znamená to v praxi, e dobro, prezentované záchranou
ivota je morálnou povinnosou iba v prípadoch keï jeho
dosiahnutie nie je nadmerne útrpné, alebo nie je v zásadnom nepomere k oèakávanému prínosu?
Uvedené definície stavajú medicínsky personál pri lieèbe
kriticky chorých o pacientov k zásadnej dileme: u pacientov,
ktorých zdravotný stav je viac-menej dôsledkom ich správania sa (toxikomani), èasté recidívy ochorenia, ktoré sú priamo
zavinené pacientmi (intoxikácie náhodné alebo cielené) ponúkajú otázku efektivity vyuitia finanèných prostriedkov na intenzívnu terapiu týchto pacientov a hlavne ich spravodlivé
prerozdelenie. V tátoch centrálnej a východnej Európy sú
vzh¾adom na nízku výkonnos ekonomík sú prostriedky na
lekársku starostlivos limitované a o to viac sú limitované na
monos intenzívnej terapie, ktorá pri jej bez racionálnych indikácií chýba na iné diagnózy.
Na základe u doporuèení výborov intenzívnej medicíny
jednotlivých krajín, prijala Európska asociácia intenzívnej
medicíny tieto indikácie prijatia do intenzívnej starostlivosti:
Primárne indikácie:
1. Pacient v nestabilnom stave s ohrozením a zlyhávajúcimi
základnými ivotnými funkciami
2. Riziko rozvoja závaných komplikácií je vysoké a komplikáciám je moné intenzívnou lieèbou predís Pacienti bez
nádeje na znovuzískanie náleitej kvality ivota sa neprijímajú. Pacient prijatý u do resuscitaènej/intenzívnej starostlivosti sa pri zhorení prognózy z intenzívnej starostlivosti v Európe neprekladáme na iné oddelenia, i keï kvalita ivota pacienta je a zrejme bude ve¾mi nízka. Nie je
moné uèini iadne právne záväzné závery ani rozhodnutia, pretoe neexistuje iadna legislatíva, ktorá by definovala neprijate¾nú kvalitu ivota.
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Záver
V tátoch s menej výkonnou ekonomikou je zdravotnícky personál vystavený ve¾kým etickým, ale i právnym tlakom. Narastajúca disproporcia medzi monosami konkrétneho zariadenia poskytnú diagnostiku a lieèbu pod¾a
momentálnej ekonomickej situácie a súèasným stavom vedy je závaným stresujúcim faktorom. Uvedomenie nie si
týchto ekonomických limitov vedie k dilemám o spravodlivosti vyuitia prostriedkov na globálnej, ale i lokálnej
úrovni.
Definícia lieèby kriticky chorých pacientov by túto situáciu znaène u¾ahèila a mala by by spoloèným konsenzom
odborných spoloènosti zainteresovaných na lieèbe, ale
i poisovní, ktoré lieèbu platia, aby sa zamedzilo zneuívaniu lieèby, prípadne je nedofinancovaniu. Rozsah takejto
lieèby je vak ve¾mi aké odhadnú vzh¾adom na iroké
spektrum poiadaviek na jej rozsah a pridruených moných komplikácií s istým pokusom o cost/benefit postupov.
Jednotlivec, ba ani jednotlivá krajina si na túto otázku
nevie, ani nebude da vedie odpoveï. Zostáva na medzinárodnom spoloèenstve, aby tieto potreby definovali, definovali lege artis pri tejto závanej problematike repektujúc ekonomickú stránku problému.
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Èestný doktorát Karlovy University udìlen
kanadskému profesorovi S. W. A. Gunnovi
Ve støedu 1. prosince 2004 v 11 hodin se ve Velké aule staroslavného
Karolina v Praze uskuteènila slavnostní promoce profesora Dr. Gunna
èestným doktorem University
Karlovy. Èestný doktorát profesoru Gunnovi udìlila Vìdecká rada Karlovy university na návrh dìkana 3. lékaøské fakulty za mimoøádné zásluhy o rozvoj urgentní medicíny a medicíny katastrof v Èeskoslovensku a pozdìji v Èeské republice, za mnohaletou úèinnou pomoc, podporu a spolupráci s Karlovou universitou, zvlátì pak s její 3. lékaøskou fakultou. Kromì 3. LF UK
profesor Gunn rovnì intenzívnì spolupracoval s Katedrou urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ vedenou jejím zakladatelem prof. MUDr. Jiøím Pokorným, DrSc.
Profesor Siswan William A. Gunn MD, MS, DSc (Hon),
FRCSC se narodil ve Vancouveru v Kanadì 10. února 1926.
Chtìl studovat medicínu, ale tehdy bylo obtíné dostat se
v Kanadì na lékaøskou fakultu, protoe pøednost mìli studenti z øad veteránù 2. svìtové války. Získal vak stipendium na
university francouzsky mluvící a rozhodl se pro enevu i proto, e výcarsko mìlo za 2. svìtové války neutrální mezinárodní postavení. Prof. Gunn v enevì promoval v roce 1952
a dále se specializoval v chirurgii. V roce 1964 se stal èlenem
Royal College of Surgeons of Canada a posléze docílil fellowship v této prestiní organizaci. Byl jmenován hlavním
chirurgem v Kanadì a lektorem na Universitì v Britské
Columbii.
V roce 1967 odeel opìt do enevy na výzvu Svìtové zdravotnické organizace (WHO), aby se vyjádøil k významu medicíny katastrof. Prof. Gunn povauje katastrofy a hromadná
netìstí za chronické události. Konec studené války pøinesl
mezinárodní uklidnìní, ale té vzestup vnitøních konfliktù,
zpùsobených èlovìkem. Hovoøí o kategorii katastrof manconceived  plánovaných èlovìkem  genocida, únosy, muèení . V enevì ji zùstal v úloze vedoucího záchranných
operací WHO a do roku 1985. Celý svùj ivot a odbornou
èinnost spojil s mezinárodním prostøedím a aktivitami, které
významnì ovlivnily vývoj zdravotnictví v oblasti urgentní
medicíny a medicíny katastrof v mnoha zemích celého svìta.
Byl jedním ze zakladatelù WADEM (World Association for
Disaster and Emergency Medicine), celosvìtové organizace,
kde nìkolik funkèních období byl prezidentem. V oblasti chirurgických oborù po mnoho rokù vykonával funkci prezidenta Mezinárodní asociace chirurgických kolejí, sdruující odborné chirurgické spoleènosti jednotlivých zemí. Prof. Gunn
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byl pøed více ne 20 lety jedním z iniciátorù a zakladatelù
Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters, organizace, která se pod jeho vedením stala respektovaným odborným tìlesem v oblasti hromadných termických katastrof, oficiálním centrem spolupracujícím s WHO, mezinárodní nevládní organizací se speciálním konzultativním statutem
Ekonomické a sociální rady OSN. Funkci prezidenta vykonával prof. Gunn po celých 20 rokù od vzniku organizace a do
øíjna letoního roku.
Ve vech dalích významných funkcích, které prof. Gunn
vykonával a dosud jetì vykonává, nesmírnì citlivì a s nejvyím odborným rozhledem a diplomatickým armem øeil
sloité otázky spolupráce a podpory zemí s rùzným politickým, kulturním a náboenským charakterem. Velmi citlivì
dokázal vdy nejen posoudit a pochopit problémy jednotlivých zemí a jejich zdravotnických systémù, ale souèasnì nalézt i cestu k úèinné podpoøe nejvhodnìjí formou pomoci. Ve
své èinnosti vdy zdùrazòoval a prosazoval univerzálnì pøijaté
principy humanity a respektování základních lidských práv.
Koncem 90. let minulého století byl jedním z iniciátorù vzniku
Mezinárodní asociace pro humanitární medicínu (International Association for Humanitarian Medicine), nesoucí
jméno jednoho ze zakladatelù a prvního pøedsedy Svìtové
zdravotnické organizace Dr.G.B.Chisholma. Asociace byla
zaloena v listopadu 2000 v Palermu na principech èinnosti
OSN, Svìtové zdravotnické organizace, Èerveného køíe
i pøedchùdce asociace  Fondu Brocka Chisholma, který pùsobil ji od roku 1984. Vznik asociace byl výsledkem jednání odborníkù nejrùznìjího zamìøení, kteøí upozornili na pokraèující disproporce a problémy v poskytování zdravotní péèe obyvatelstvu naí planety jako celku. Paralelnì s rozvojem
biotechnologií a pokrokem v medicínì na stranì jedné, jsou
oblasti, kde populace chronicky trpí hladem a podvýivou, je
obìtí pøírodních èi prùmyslových katastrof, zdravotní péèe je
odepírána v dùsledku politických, ekonomických, sociálních,
rasových èi náboenských pomìrù v té které zemi èi oblasti.
IAHM politicky a odbornì na velmi vysoké úrovni chápe
zdraví jako jedno ze základních lidských práv, pøièem pojem
fyzického a duevního zdraví je chápán v irím kontextu ne
pouhá nepøítomnost nemoci (tzv. well-being i se sociálním
aspektem). Vzhledem k tomu, e na první pohled by se mohlo zdát, e vekerá medicína je automaticky humanitární
a není nutno tento moment zdùrazòovat, prof. Gunn pøispìl
k vypracování následující definice humanitární medicíny:
Zatímco vekeré lékaøské zásahy vedoucí k vyléèení nemoci
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a sníení utrpení nemocného jsou ve své podstatì humanitární, humanitární medicína obsahuje více ne obvyklé léèebné
postupy a povyuje, podporuje, uèí a chápe zdraví èlovìka jako lidské právo v souladu s etikou Hippokratova uèení, principy WHO, Chartou OSN, Veobecnou deklarací lidských
práv, enevskými úmluvami Èerveného køíe a dalími akty
a praktickými postupy, které zabezpeèují nejhumánnìjí a nejlepí monou úroveò zdravotní péèe, bez jakékoli diskriminace nebo zvaování materiálního zisku. Organizace pod vedením prof. Gunna progresivnì rozvíjí svou èinnost a za 4 roky
existence dosáhla øady významných úspìchù. Mezi jinými je
mono napø. uvést realizaci projektu World Open Hospital,
jeho prostøednictvím byla vytvoøena na jedné stranì stále
otevøená mezinárodní sí nemocnic a na stranì druhé sí lékaøù a dalích zdravotníkù z mnoha zemí, kteøí souhlasili
s poskytováním péèe pacientùm z krizových oblastí zdarma,
výluènì na principu humanitární pomoci. Universita Karlova
svou 3. lékaøskou fakultou s Fakultní nemocnicí Královské
Vinohrady v Praze je pravdìpodobnì jedinou vzdìlávací a léèebnou zdravotnickou institucí v Èeské republice, která se prostøednictvím prof. Gunna aktivnì do tohoto projektu zapojila.
V prùbìhu pobytu v Praze pøednesl prof. Gunn pro studenty a uèitele Karlovy university v tzv. Modré posluchárnì
Karolina velice zajímavou pøednáku o totemické medicínì
tak jak se vyvíjela u indiánských kmenù ijících na severozápadním pobøeí Kanady. Prof. Gunn se od mládí vìnoval s ne-
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obyèejným zájmem historii medicíny, antropologii, kultuøe,
umìní, totemické medicínì a sociálním problémùm kanadských Indiánù, o nich publikoval øadu èlánkù a monografií.
Jako výraz respektu a úcty byl tøemi indiánskými kmeny pojmenován KWE-KWALA-GILA (zachránce ivotù). Následnì
mìl monost si prohlédnout cenné sbírky antropologického
muzea v Praze. Návtìvì profesora Gunna byla vìnována pozornost i ze strany hromadných sdìlovacích prostøedkù.
V pøedveèer udìlení èestného doktorátu byla v hlavní zpravodajské relaci Èeské televize na 1. programu vysílána reportá
o jeho celoivotní práci v oblasti medicíny katastrof a pøednemocnièní péèe, zmínìna byla i jeho pøednáka a více ne 20letá podpora rozvoji èeského zdravotnictví i medicínského kolství ve spolupráci s Universitou Karlovou. Tentý den byl
prof. Gunn pozván do televizního zpravodajského poøadu
Události, komentáøe kde poskytl interview na téma moností
ochrany obyvatelstva pøed hromadnými katastrofami ivelními èi prùmyslovými, vèetnì aktuálních hrozeb terorismu. Na
závìr svého pobytu v Praze shlédl prof. Gunn s chotí na pozvání dìkana 3. lékaøské fakulty operní pøedstavení G. Verdiho
Aida. Nádherné prostøedí Státní opery v Praze a dokonalý
umìlecký záitek zavrily podle vlastních slov pana profesora
jeden z nejkrásnìjích týdnù jeho ivota, které mohl proít
právì v naem hlavním mìstì.
Doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Klinika popáleninové medicíny 3. LFUK a FNKV Praha

Zpráva o 7. asijsko-pacifické konferenci medicíny katastrof
a 10. èínském národním kongresu urgentní medicíny
Leo Klein

Klinika popáleninové medicíny 3. LFUK a FNKV Praha

Ve dnech 29.10.  1.11. 2004 jsem se v èínské anghaji zúèastnil paralelnì probíhajících 2 mezinárodních akcí zamìøených
na medicínu katastrof a urgentní medicínu. Jednalo se o 7. konferenci východní Asie a státù v pøilehlé oblasti Tichého oceánu
a soubìnì 10. národní èínský kongres urgentní medicíny. Akce
byla hojnì navtívena více ne 400 registrovanými úèastníky, byla provázena výstavou zdravotnické techniky pouívané zejména
v pøednemocnièní péèi o ranìné a nemocné. Kromì domácích
úèastníkù byla øada pøednáejících i v auditoriu z Japonska,
Koreje, Hongkongu, Austrálie a dalích zemí oblasti. Dále kromì USA a Kanady byly z evropských zemí zastoupeny Belgie,
Norsko, Rakousko, Rusko, SRN, védsko, výcarsko a Èeská
republika, z ní jsem byl jediným reprezentantem.
Jednání probíhala v sekcích vdy zamìøených na nìkterou oblast medicíny katastrof. V úvodní pøednáce nejvýznamnìjí
host, profesor S.W.A. Gunn, pøednesl pøednáku zabývající se
právem obìtí hromadných katastrof (a u ivelních, èi zpùsobených èlovìkem) na zdraví a zdravotnickou péèi. Vypracoval pøehled nejzákladnìjích dokumentù z úrovnì OSN a WHO, zaruèujících právo na pøimìøenou zdravotní péèi i lidem v podmínkách medicíny katastrof nebo ozbrojených konfliktù. Humanitární pøístupy a humánní principy mají být respektovány za vech
okolností (napø. právo na pøístøeek, jídlo, dùstojné zacházení, léèení, absolutnì nepøijatelné je muèení v jakékoli formì apod.).
Øada pøednáek domácích autorù byla vìnována rozvoji a budování oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof v Èínì. Èína,
jakoto obrovská zemì s více ne 1 miliardou obyvatelstva, má
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znaèné zkuenosti s pøírodními i prùmyslovými katastrofami.
Kadoroènì se zde pøihodí nìkolik vìtích èi meních zemìtøesení, jsou záplavy obrovských oblastí v souvislosti s tajfuny a nadmìrnými deti, dochází k prùmyslovým, hlavnì dùlním
netìstím pøi tìbì uhlí. Pøesto je obor urgentní medicíny v Èínì
pomìrnì mladý, existuje teprve 10 let a sí zdravotnických center se v tomto smyslu teprve buduje. Rovnì vzdìlávání a pøipravenost zdravotnického personálu jsou teprve v poèátcích. Na
vech úèastnících konference byl vak evidentnì patrný veliký
zájem o danou problematiku, a entusiasmus, se kterým mladá
generace lékaøù pøistupuje k plnìní tìchto úkolù. Celý dalí
blok pøednáek byl vìnován obìtem dopravních nehod. Úmrtí pøi silnièní dopravì jsou celosvìtovým problém, nicménì
rùznì vyjádøeným v rùzných oblastech svìta. V souèasné dobì na svìtì jezdí více ne jedna miliarda automobilù, pøièem
80 % z nich se nachází v tak zvaném civilizovaném  rozvinutém svìtì a pouhých 20 % v rozvojových zemích. Pøesto
v civilizovaných zemích dochází ke smrtelným nehodám jen
ménì ne v 15 % a více ne 85 % obìtí autohavárií umírá
v rozvojových zemích. V samotné Èínì umírá na silnicích 271
osob dennì! V této zemi v roce 2002 pøipadalo na 10 000 vozidel 13,71 smrtelných úrazù, co je v pøepoètu 8,79 mrtvých
na 100 000 obyvatel za rok. Zdùrazòuje se zejména nutnost
vzdìlání (obecného i v øízení vozidel), vyadování dodrování zákonù a dopravních vyhláek, nemluvì o zlepení technického stavu vozidel i silnic. V Èínì i v souèasné dobì øidièi, kteøí mají pøipnuty pøi jízdì bezpeènostní pásy patøí mezi
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výjimky. Jak ostøe proti tomu kontrastuje oficiální vládní politika napø. ve védsku, kde ji v roce 1997 vláda vyhlásila
tzv. nulovou vizi se snahou sníení poètu smrtelných úrazù
v dopravì na nulu. Následoval blok pøednáek charakterizujících systémy medicíny katastrof v jednotlivých zemích  zejména z Japonska zaznìlo nìkolik pøednáek o pøipravenosti
a praktickém provádìní zdravotnického zabezpeèení pøi zemìtøeseních anebo záplavách v souvislosti s obrovskými pøílivovými vlnami tzv. tsunami. Pøednáky byly velmi aktuální
nebo dávaly obrázek o kodách a zdravotnických následcích,
které zpùsobilo est po sobì v krátkém èasovém intervalu se
vyskytnuvích tajfunù, z nich poslední jen týden pøed konferencí. Japonsko má skvìle pøipravenou technologii (napø.
stavby odolávající i vysokým stupòùm zemìtøesení), rozvinutý dopravní zdravotnický systém  zejména vrtulníkový s heliporty na vìtinì vysokých budov ve velkých mìstech, ale
pøedevím dobøe vycvièené odborníky, pomocníky z øad dobrovolníkù i vekeré obyvatelstvo, které zná a respektuje pokyny a pravidla chování pøi nejrùznìjích katastrofách. V Èínì jsou v souèasné dobì pomìrnì znaèné zkuenosti z nìkolika epidemií SARS. Ke zvládnutí této nemoci byl plnì aktivován i systém vojenského zdravotnictví, kdy byly rozvinuty
vedle civilních i polní voj. nemocnice k izolaci podezøelých z
nákazy. Do této sekce dobøe zapadla i moje pøednáka v ní
jsem hovoøil o vojensko  civilní spolupráci v medicínì katastrof, konkrétnì jsem tyto postupy dokumentoval na zkuenostech z øeení situace, která vznikla v ÈR a støední Evropì
pøi a po povodních v roce 2002. Velmi dobøe jsou propracované systémy v Nìmecku, Kanadì a napø. ve védsku, co
bylo dokumentováno na pøíkladu nìkolika katastrof  napø.
poáru v diskotékovém klubu v Gothenburgu v r. 1998. Zde
bylo v dobì vzniku poáru pøítomno 390 mladých lidí.
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Celkem 213 osob bylo nutno hospitalizovat, vìtinou pro otravu
oxidem uhelnatým a pro popáleniny. Celkovì zemøelo 63 osob,
z toho 60 na místì netìstí, 213 bylo ranìných. Obìti byly rozmístìny v nemocnicích po celém védsku i v sousedním
Norsku. Souèástí konference byly i dvì video-telekonference,
které se uskuteènily pøímým pøenosem z pracovitì v Nìmecku
(Frankfurt) a v USA (Baltimore). V tìchto vstupech popsali
oba autoøi systém pøipravenosti a postupu v pøípadì hromadných netìstí v jejich oblastech a nemocnicích. Systém je pravidelnì kontrolován a vyhodnocován, prùbìnì trvale upravován. Prostøednictvím telemostu bylo mono pøednáejícím klást
i otázky a probìhla ivá diskuse.
Jednání v jednotlivých sekcích vhodnì doplòovala i posterová
sekce, s vyhrazeným èasem pro autory, kdy museli být k dispozici u svých posterù pro diskusi. Závìreèný den konference jsme
navtívili nemocnici v jednom z meních mìst v okolí anghaje, které má 1,6 milionu obyvatel. Nemocnice byla moderní,
vybavená na standardní evropské úrovni, srovnatelná asi s naimi fakultními nemocnicemi. Roènì je tam léèeno pøes 1 milion
ambulantních pacientù, hospitalizováno nìco pøes 40 000 nemocných.
Závìrem je mono konstatovat, e obì konference probìhly
na velmi dobré odborné a spoleèenské úrovni. Demonstrovaly
obrovský zájem a potenciál zdravotnictví poøádající zemì, která
v této oblasti jistì postupuje rychle kupøedu. Mezi kolegy starími i mladími byl zøetelný zájem o Èeskou republiku, nae zdravotnictví a zdravotnické vysoké i støední kolství. V neformálních besedách o pøestávkách jsem odpovídal na øadu dotazù
v tomto smìru. Pøítí 8. Asijsko - pacifická konference se uskuteèní v Japonsku za 1  2 roky.
Doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Klinika popáleninové medicíny 3. LFUK a FNKV Praha

Letecká záchrana  ance pro pøeití
Anatolij Truhláø

Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje

V bavorském Garmisch-Partenkirchenu se v dobì od 13. do
16. øíjna 2004 uskuteènil tøináctý kongres letecké záchranné
sluby (13. Fachtagung Luftrettung) pod heslem letecká záchrana  ance pro pøeití. Nìmecký automotoklub ADAC se
stal ji tradiènì hlavním organizátorem kongresu ve známém
støedisku zimních sportù a místì konání olympijských her.
Podobné setkání odborníkù záchranných slueb se v Nìmecku
konají v pravidelných intervalech od roku 1975. V loòském roce se kongresu zúèastnilo nìkolik set delegátù z celé Evropy.
Èeskou republiku zastupovala Zdravotnická záchranná sluba
Královéhradeckého kraje (LZS Hradec Králové) a ZZS Moravskoslezského kraje (LZS Ostrava). Obì organizace se svými pøednákami aktivnì podílely na odborném programu.
Zásadním tématem kongresu byla problematika financování
letecké záchranné sluby a monosti redukce nákladù na provoz vrtulníkù pøi zachování vysoké odborné úrovnì a kvality
poskytovaných slueb. Øada zajímavých pøíspìvkù ze strany
záchranáøù, klinických i terénních lékaøù, provozovatelù letecké techniky a zdravotních pojioven byla pøednesena právì na
toto téma.
Ve Spolkové republice Nìmecko se poèet zásahù vrtulníkem
kadoroènì zvyuje a jen u spoleènosti ADAC Luftrettung
GmbH pøekroèil v roce 2003 celkový poèet akcí hranici tøiceti tisíc. Se sjednocováním a zmìnami uspoøádání Evropy zaèalo v nedávné dobì fungovat nìkolik stanovi LZS s pøeshraURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2004

nièní pùsobností. Tento systém je ji plnì funkèní v pøíhranièních oblastech mezi Nìmeckem, Rakouskem, Lucemburskem a Nizozemím. V praxi to znamená to, e operaèní støediska zdravotnických záchranných slueb v blízkosti státní hranice mohou po pøijetí
tísòové výzvy pouít k dopravní nehodì nebo jinému indikovanému pøípadu vrtulník ze sousední zemì, pokud se nachází
v kratí vzdálenosti od místa zásahu. Tyto primární lety do zahranièí zaèaly fungovat za vynaloení obrovského úsilí vech
zúèastnìných. Bylo nutné vyøeit øadu problémù, zejména
sjednotit radiokomunikaèní frekvence zasahujících posádek,
pøekonat jazykové bariéry, nalézt zpùsob úètování letù zahranièním zdravotním pojiovnám apod. Otázkám pøeshranièní
spolupráce byl vìnován celý blok pøednáek, podobnì jako na
posledním II. kongresu pøednemocnièní neodkladné péèe
v Hradci Králové v rámci Air Ambulance Show 2004.
V lékaøské èásti programu byla zastoupena témata související s léèbou akutních koronárních syndromù. Rozíøení invazivních kardiologických výkonù zároveò vyaduje èastìjí
pouívání vrtulníku k neodkladným sekundárním transportùm.
V traumatologickém bloku nás nejvíce zaujala pøednáka
o optimálním zajitìní pacientù s traumaty hrudníku a indikacích k drenái hrudníku v terénu. Ze sdìlení pøedních hrudních
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chirurgù vyplynulo, e za
optimální a nejbezpeènìjí
zajitìní pacienta s klinickými známkami tenzního
pneumothoraxu je nadále
povaováno provedení dekomprese hrudníku firemními sety s Heimlichovou
chlopní. Vlastní drená
hrudníku je spojena s výraznì vyím výskytem
komplikací a mìla by být
provedena pøed leteckým transportem pouze pøi prokázaném
pneumothoraxu, který je hemodynamicky významný nebo
mùe nepøíznivì ovlivnit ventilaci. V ádném pøípadì není
tento výkon doporuèován u stabilního pacienta s nejistými
známkami pøítomnosti vzduchu v pleurální dutinì. Novinky
v neodkladné resuscitaci pøednesl profesor Wenzel z univerzity v Innsbrucku a té prezentoval velmi slibné výsledky kombinace adrenalinu s vasopresinem pøi náhlé zástavì obìhu.
Zejména ve skupinì pacientù s asystolií je efekt tìchto lékù
velmi významný, aèkoliv dosud platná ILCOR Guidelines
z roku 2000 tuto kombinaci farmak nedoporuèují.
Souèástí doprovodné výstavy zdravotnické techniky a vybavení pro záchranné sluby byla nabídka ultrazvukového
pøístroje PRIMEDIC k èasné detekci dutinového krvácení
u polytraumatizovaných pacientù. Prùkaz dutinového krvácení rychlým screeningovým vyetøením hrudníku, perikardiální dutiny a bøicha umoòuje optimalizovat tekutinovou resuscitaci v pøednemocnièní fázi a zvolit pro pacienta nejvhodnìjí zdravotnické zaøízení. Pøi prùkazu vnitøního krvácení u nestabilního pacienta by mìl být pacient dopraven vdy na nejblií chirurgické pracovitì schopné zastavit z vitální indikace zdroj krvácení i pøi splnìní indikací k transportu do vzdálenìjího traumacentra. Velmi zajímavý byl také tréninkový
model vrtulníku Eurocopter EC-135 v mìøítku 1:1
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(tzv. Mock-Up) s trenaéry firmy Laerdal a kompletní zdravotnickou zástavbou vèetnì pøístrojù. Simulací rùzných krizových situací na palubì vrtulníku (napø. nejasný pokles saturace,
regurgitace s aspirací do dýchacích cest, výskyt maligní arytmie
apod.) se úèastní kompletní posádky vèetnì pilota a vekerá èinnost jednotlivých èlenù je zaznamenávána videokamerou.
Výcvik posádky je zakonèen vyhodnocením celého zásahu a podrobnou analýzou vech provedených postupù a chyb.
Kongres byl zakonèen pod úpatím nejvyí nìmecké hory
Zugspitze, kde posádky tøí rùzných provozovatelù vrtulníkù
pøedvedly letové ukázky zamìøené na práci v podvìsu a s pouitím palubního jeøábu. Vrtulník typu Eurocopter BK-117 s imatrikulací D-HDAC provozuje soukromá spoleènost ADAC
Luftrettung GmbH, která je povaována za prùkopníka fungujícího systému letecké záchranné sluby v Nìmecku. Tato spoleènost jako první zahájila v roce 1970 pravidelný provoz vrtulníkù pro potøeby zdravotnictví na stanoviti Krytof 1 v Mnichovì. Od té doby jsou v Nìmecku vrtulníky neodmyslitelnou
souèástí systému pøednemocnièní neodkladné péèe. Dalí dva
z pøedstavených vrtulníkù jsou provozovány státními organizacemi. S volacím znakem Krytof 17 pøiletìl ze stanovitì v Kempten
dvoumotorový víceúèelový vrtulník Eurocopter BO-105 CBS,
který provozuje Bundesgrenzschutz (BGS), resp. spolkové ministerstvo vnitra. Je s podivem, e tento typ vrtulníku získal
v sousedním Nìmecku výjimku, zatímco v Èeské republice musel být po vstupu do Evropské unie z provozu u záchranné sluby vyøazen u do konce roku 2004 z dùvodu nesplnìní výkonových parametrù. Posledním a zároveò nejvìtím z pøedvedených
strojù byl vojenský Bell UH-1 ze základny SAR 58
v Landsbergu. Pøílet dalích strojù pùvodnì pøihláených do
programu znemonila náhlá zmìna poèasí.
MUDr. Anatolij Truhláø
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
e-mail: lzs@zzskhk.cz
Dalí fotografie k èlánku na zadní stranì obálky

Obsah VII. roèníku èasopisu Urgentní medicína
Koncepce  øízení  organizace
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2/2004
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Lesenková, Eva: Medicína dùkazù pro urgentní medicínu (EBME)
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S E R V I S

Diskuze  polemika  názory
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MUDr. Fraòka, 2/2004
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