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Ú V O D N Í

S L O V O

Jedna z mých dcer navštěvuje seminář historické paměti, což je o něco zajímavější přístup k dějinám, než jaký jsme znali z našich školních let my. Náplní není pouze ústní vyprávění pamětníků, které se nevejde do suchých historických učebnic, protože obsahuje tak irelevantní, ale osobně důležité vzpomínky jako počasí, nálada nebo zcela soukromé kontexty
historicky význačných dat, ale patří sem i pamě( předmětů, krajiny, staveb, designu, životního stylu. Vůbec zde nechci planě a neoriginálně filosofovat o tom, že z tohoto hlediska po
nás zbudou dalším generacím olbřími obchody a satelitní paneláky naležato, ale nedávno
mě pamě(, spojená s profesí, zaskočila v době zcela mimopracovní.
S kolegyní, se kterou jsme kdysi pracovaly na stejném pracovišti, se už dlouho dohadujeme, že se musíme sejít a všechno (ono nekončící dámské všechno...) probrat, ale pracovní
horská dráha každé z nás nám v tom úspěšně brání. Nicméně jednu z nás napadlo spojit příjemné s nutným a zorganizovaly jsme společné venčení psů. Procházely jsme si jen tak podzimním lesoparkem, psi nadšeně doplňovali databázi jim neznámých pachových stop a my
probíraly poklesky svých ratolestí a jiná důležitá témata, když vtom zvedla kolegyně hlavu
a zcela mimochodem řekla: „Jo, tady v tom domku se majitel kdysi zastřelil.“ A pokračovaly
jsme dále, dvě dámy středního věku, tlachající na procházce. (O asi kilometr dál jsem ohledávala svoji první zavražděnou, abych nezůstala pozadu, ale nahlas jsem to už nevyslovila.)
Uvědomila jsem si při té poznámce, jak je naše profesionální pamě( zdeformovaná lidskými tragédiemi, tím, jak nahlížíme pod pokličky osudů rodin i jednotlivců, jak asistujeme
u úmyslných i náhodných neštěstí, nám hrozí pohled pokřivený střípkem ledového zrcadla
Sněhové královny. Všechna místa, která znám z pracovních výjezdů, mi splývají do nekončícího obrazu agresivních opilců v prostředí nevábných hospod (a vůbec netuším, že za rohem
je báječná čajovna nebo mexická restaurace), vím, za kterým oknem se prapodivně starají
o děti nebo se snaží zbavit před prázdninami rodičů, v kterém venkovském domku má kdo
rakovinu a kde už si dlouholeté kouření vybírá svou daň, kde kdo pije, kde se kdo neš(astnou
náhodou utopil a kdo ve zkratu a pomatení mysli vztáhnul ruku na své původně blízké. Uniká
mi, že v místech, kudy projíždíme s výstražnými znameními, je památka UNESCO nebo i jen
hezký zámeček nebo park, jen si pamatuji pach ponožek bezdomovce, kterého jsme z té zelené trávy tahali do sanitky. Ze všech mých pracovních míst jsou eliminovány barvy, vůně
a tvary, ale zůstávají EKG křivky a plačící pozůstalí, a když už si vybavím předvánočně naklizený byt, je soulad řádu porušen dědečkem, který se oběsil.
Sama nevím, jestli je náš pohled zkreslený, nebo ne – všechny ty události se opravdu staly, stávají, a bohužel i budou, a my u toho budeme vždy asistovat, protože k profesi, kterou
jsme si vybrali, neoddělitelně patří. Jen bychom si asi měli uvědomovat i to, že v životě ostatních lidí není taková koncentrace vypjatých okamžiků běžná. A každý z nás by měl mít alespoň nějaké utajené místo, kde nikdy nepracoval a pracovat nebude....
Za redakci v dalším ročníku zdraví
Jana Šeblová
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Zdravotnictví a Národní bezpeènostní systém
 pøipravenost resortu èelit mimoøádným událostem
a krizovým situacím, oblast dokumentaèní
Josef torek

Krizový management ÚSZS Støedoèeského kraje
Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha

Krizová pøipravenost resortu se od pøijetí ústavního zákona
è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky, postupnì stává trvalou souèástí základní funkce resortu, tj. poskytovaní
zdravotní péèe; pøedevím v podmínkách, které navazují tzv.
mimoøádné události a krizové situace (definované pøíslunou
právní úpravou). K tomuto úèelu je obsahem resortní pøipravenosti organizaènì a odbornì zajisti schopnost resortu èelit
zdravotním následkùm výe definovaných situací a pøedevím
nastavit funkci resortu tak, aby byla zabezpeèena lékaøská pomoc a zdravotní péèe v rozsahu a kvalitì, které bude odpovídat
charakteru postiení populaèního celku a charakteristice vyvolávající pøíèiny (mimoøádné události èi krizové situaci nevojenského i vojenského charakteru). Proto základ pøipravenosti
resortu bude tvoøit:
a) sestava zdravotnických zaøízení uspoøádaná do sítì schopné
okamité reakce a za tímto úèelem rozmístìná po území
Èeské republiky v analogii bezpeènostních rizik,
b) soustava zdravotnických pracovníkù zpùsobilých k poskytování zdravotní péèe v rozsahu poznatkù urgentní medicíny,
medicíny hromadných netìstí, medicíny katastrof a váleèné
medicíny v souladu se soudobými poznatky lékaøských vìd,
c) resortní krizová logistika v objemu nezbytných zásob a skladovacích kapacit zdravotnického materiálu pro udrení
funkènosti resortu prostøednictvím poskytovatelù zdravotní
péèe zaèlenìných do resortní krizové infrastruktury,
d) zpùsobilý krizový management resortu, schopný øídit, koordinovat a regulovat fungování resortu za podmínek uplatòování nástrojù krizového øízení a principù krizového managementu v prostøedí resortu.
Formování resortního krizového managementu vychází z obecného vnímání krizového managementu jako systému úèelových èinností soustøedìných na zvládnutí mimoøádných událostí nebo krizových stavù pracovníky státní správy a samosprávy, manaery odpovídajícími za urèitou, svìøenou oblast,
kteøí jsou k tìmto èinnostem také pøipravováni. Pøes definovanou úèelovost je krizový management souèástí obecného, standardního managementu, a je vyuíván výhradnì
e) pro øeení preventivních opatøení (plánování)
f) pøi zvládání (øízení) mimoøádných událostí (v reimu poplachového stupnì) a krizových situací (v reimu krizových stavù).
g) pøi respektování tìchto obecných zásad je resortní krizový
management konstituován synchronnì s uspoøádáním resortu a to jak na øídících úrovních, tak v liniích poskytovatelù
zdravotní péèe, ale i ostatních subjektù podílejících se na
funkci resortu.
Na krizový management je nasmìrován ucelený komplet
problematiky jak ji specifikuje bezpeènostní politika, bezpeè4

nostní strategie, pøísluná legislativa a dokumenty vlády apod.,
vèetnì realizaèních výstupù celého národního bezpeènostního
systému (dále jen NBS). Ten je postupnì budován od roku
1998 a podrobován optimalizaci v závislosti na dosaeném
stupni poznání, technického a informaèního pokroku a efektivního vyuívání moností a zdrojù spoleènosti, vèetnì resortu
zdravotnictví, viz Analýza bezpeènostního systému z roku 2004.
Pracovní pozice v organizaèní struktuøe resortu spojená s výkonem èinností krizového managementu úmìrnì k danému postavení  pozice krizového manaera  je legitimnì spojena s poadavkem
na veobecné a zvlátní dovednosti k výkonu èinností krizového managementu, a to v hierarchii uplatòovaných úrovní øízení:
a) Taktická úroveò  výkon èinností pøímo v místì mimoøádné
události nebo v prostoru krizové situace, bezprostøednì vázaný na øízení nasazovaných sil a prostøedkù, koordinaci èinností mezi jednotlivými vykonavateli apod. Sem patøí velitel zásahu, táb velitele zásahu, velitelé sloek IZS a celá oblast záchranných a likvidaèních prácí provádìných IZS, atd.;
Vedoucí lékaø zásahu zdravotnické záchranné sluby, vedoucí
výjezdového odborného nebo specializovaného týmu lùkového
zaøízení, vedoucí výjezdového týlu ochrany veøejného zdraví,
vedoucí skupiny dopravy ranìných, nemocných a rodièek, atd.
b) Operaèní úroveò  výkon èinností v pùsobnosti organizace
a ve co je v její gesci, efektivní provádìní veho, co je potøeba k zajitìní funkce organizace a k odstranìní následkù
na ivotech, zdraví a majetku, apod. Sem patøí OIS IZS, OS
sloek IZS, táby organizace a organizaèních sloek, atd.;
Zdravotnická operaèní støediska ZZS, krizové táby ZZS,
nemocnic, KHS, dopravy ranìných,nemocných a rodièek.
c) Strategická úroveò  výkon èinností v úrovni práva a právem chránìných zájmù, které musí být v souladu se svìøenou
pùsobností a odpovìdností. Sem patøí státní správa a výkon
správních èinností v souladu s obecnými poadavky  Obec
s rozíøenou pùsobností, krajské úøady, ministerstva a jejich souèásti krizového managementu.
Krizový management soustøeïuje:
 Legislativu Èeské republiky
 Bezpeènostní politiku Èeské republiky
 Bezpeènostní strategii Èeské republiky
 Dlouhodobé potøeby a vývojové trendy zajiování bezpeènostního prostøedí Èeské republiky... oblastí zdravotní péèe
 Odráí souèasný stav poznání, technický a informaèní pokrok
a efektivní vyuívání zdrojù na základì retrospektivních a prospektivních studií... medicína katastrof
Bezpeènostní systém Èeské republiky tvoøí zaèlenìné sloky státu:
 Prezident ÈR, Parlament ÈR, Vláda ÈR
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 Ozbrojené síly, ozbrojené bezpeènostní sbory, zpravodajské
sluby, záchranné sbory a havarijní sluby zajiují bezpeènost Èeské republiky,
 Orgány státu, krajské úøady a úøady samosprávy, právnické
a fyzické osoby v rozsahu stanoveným zákonem mají povinnost se na zajiování bezpeènosti podílet,
 Odpovìdnost za funkènost komplexního pùsobení celého
NBS má vláda Èeské republiky,
m která k tomuto úèelu zøizuje BRS a ÚK a øídí systém
Bezpeènostních rad a krizových tábù, operaèních støedisek atd. na vech úrovních státní správy.
NBS v souèasnosti zahrnuje:
 øeení vojenských krizových situací
 øeení nevojenských krizových situací
 øeení mimoøádných událostí mimo i za krizových situací
Prioritnì je uplatòován princip minimální dostateènosti
pøi optimální vyuitelnosti moností státu na zásadì vzájemného doplòování kapacit obranného a civilního nouzového plánování a funkènosti státní správy.
Výstupy analýz bezpeènostního prostøedí, pøedstavy moného øeení a zpùsoby øízení vzniklé události jsou soustøedìny do
dokumentù krizového managementu; v souèasné dobì dokumentaci bezpeènostního systému tvoøí:
Plánovací dokumenty
 Krizové plány  národní, ústøedních správních úøadù (MZ),
územních správních úøadù (krajské úøady a úøady obcí s rozíøenou pùsobností)
 Plán krizové pøipravenost  státní a veøejné instituce soukromé právnické a fyzické osoby,
 Plán vnitøní krizové pøipravenosti  uvádìní do stavu schopnosti zpracovatele,
 Typové plány  pro jednotlivé typy moných krizových situací
 Plán obrany
Øídící dokumenty
 Operaèní plán = plán øeení krizové situace  zpracováván
v dobì bezprostøední hrozby vzniku mimoøádné události nebo
krizové situace, nejde-li pouít pøipravený krizový plán, a to:
 aktualizací vhodné èásti zpracovaného krizového plánu,
 novì s vyuitím obsahu vhodného typového plánu nebo
havarijního plánu
Metodiky èinnosti:
 krizových tábù
 operaèních støedisek
Krizový plán
 souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového øízení plánují ve své vìcné a územní pùsobnosti opatøení a postupy pro pøípad vzniku mimoøádné události nebo krizové situace:
V resortu jde o KP ústøedního správního úøadu  ministerstva zdravotnictví, který obsahuje plánovaná opatøení k regulaci zdravotní péèe na území státu v dobì mimoøádné události èi
krizové situace, vèetnì postupù k dosaení cílového stavu, tj.
zajistit zdravotnickou pomoc a péèi v nezbytném rozsahu obìURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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tem pøedpokládané události, vèetnì pravidel k ochranì veøejného zdraví.
Také z tohoto dùvodu je krajská hygienická stanice  KHS
správním úøadem ve smyslu zákona 240/2000Sb., protoe rozhoduje o právech a právem chránìných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob, a má svìøenou moc a donucení a stává se nositelem KP KHS.
Plán krizové pøipravenosti
 zpracováván, aktualizován a ovìøován mimo období hrozby
vzniku mimoøádné události nebo krizové situace; a jedná se
o plánovací dokument pro:
 státní a veøejné instituce urèené svým nadøízeným orgánem jako jsou:
m ozbrojené síly, ozbrojené bezpeènostní, záchranné a havarijní sbory a sluby, vybraná zdravotnická, kolská
a sociální zaøízení a dalí instituce,
 soukromé právnické a podnikající fyzické osoby urèené
pøísluným zákonem nebo krizovým plánem pøísluného
orgánu krizového øízení (pro resort: MZ nebo Krajský úøad
místìn pøísluný)
Sloení:
1. Základní èást
 údaje o zpracovateli
 kompetence a identifikaèní údaje
 struktura, úkoly a sloení K;
 údaje o rizicích a bezpeènostních hrozbách
 závìry z analýzy, hodnocení moných dopadù a èinnost za
MU a KS, organizace komunikaèního a informaèního systému a systému øízení za MU a KS;
2. Speciální èást
 Plán vnitøní krizové pøipravenosti,
 Výpis z KP ÚSÚ, KP KÚ,
 Pomocná a doplòková dokumentace (vnitøní havarijní plán
apod.);
 Plán opatøení HOPKS  jde-li o dodavatele mobilizaèní dodávky
Plán vnitøní krizové pøipravenosti
 plán uvádìní zpracovatele do stavu, kdy je pøipraven k øeení MU nebo KS; je svou podstatou a obsahem plánem jeho
reakce na vlastní ohroení!
Obsahuje:
 Plán zvyování pohotovosti
 Plán vnitøní ochrany
 Pøehled sil a prostøedkù
 Plán nezbytných dodávek
 Plán hospodáøské mobilizace
 Plán opatøení hospodáøské mobilizace
 Pøehled krizových opatøení
a) vyjadøuje schopnost zdravotnického zaøízení podílet se
na likvidaci zdravotních následkù MU nebo KS v místnì
pøísluném správním celku, popø. na území Èeské republiky;
b) vyjadøuje schopnost zdravotnického zaøízení reagovat na
hrozby jemu pøímo hrozící a ohroující jeho funkènost
dodavatele zdravotní péèe.
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Typový plán
 stanovuje pro jednotlivé druhy krizových situací (t.è. 24 typù)
doporuèené typové postupy, zásady a opatøení pro jejich øeení
v podmínkách uplatòovaných mechanismù krizového øízení.
 Je návodem pro zpracování odvozených operaèních plánù
(plánù øeení krizových situací) v rámci vìcné a územní pøíslunosti krajského úøadu
 Zpracovává jej ten ústøední správní úøad, který odpovídá za
øeení pøísluného druhu KS; ostatní úøady (ÚSÚ, KÚ, ORP)
jej konkretizují na své podmínky
MZ ÈR zpracovává TyP
 Hromadné postiení osob mimo epidemii,
 Epidemie  hromadné postiení osob
 Naruení dodávek zdravotnických potøeb
Jedná se o klíèové TyP, které definují funkènost resortu  poskytovatele zdravotní péèe  za krizových situací a jsou nositeli
resortní politiky, jak zvládat následky událostí v oblasti zdravotní péèe, v oblasti fungování zdravotnického systému, v oblasti
ochrany veøejného zdraví a v oblasti výkonu státní správy.
Operaèní plán = plán øeení krizové situace
 je øídící dokument, kterým jsou plánovány èinnosti pro realizaci krizových opatøení pøi bezprostøední hrozbì vzniku konkrétní mimoøádné události nebo krizové situace a v jejím prùbìhu 
zpravidla je oznaèen vhodným heslem: napø. BOMBA (ÈISTÁ,
NEÈISTÁ, PINAVÁ), EXPLOZE, ÈPAVEK, POVODEÒ,
RADIACE (terminologie autorská bez záruky).
Sloení plánu:
1. Základní èást
 zpùsob zhodnocení situace (MU nebo KS) a zpùsob øeeníobjekty, území, zájmy;
 opatøení v odborných oblastech  právní, personální, finanèní a ekonomické,
 sloení a úkoly vyèleòovaných sil a prostøedkù, zdrojù; èinnosti v jednotlivých etapách MU nebo KS; kooperace sloek;
komunikaèní a informaèní systém;
2. Pøílohová èást
 konkretizuje a kvantifikuje údaje základní èásti  pøehled
krizových opatøení,
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 plán nasazení sil a prostøedkù,
 plán zabezpeèení lidských zdrojù;
 plán zabezpeèení vìcných zdrojù;
 plán finanèního zabezpeèení;
 pomocná dokumentace  schémata, mapy
 tvoøí se aktualizací vhodné èásti KP nebo zcela nový za vyuití vhodného TyP nebo HP
 zpracování OP koordinuje krizový táb územního celku (krizový táb kraje), nií K a dalí orgány pøispívají do plánu
svými podklady; pro svou potøebu si poøizují ze schváleného
OP výpisy (platí i pro zdravotnická zaøízení zahrnutá do
krizového plánu)!!!!
* Dokumentace IZS
 Havarijní plán kraje a Vnìjí havarijní plán = Traumatologické plány zdravotnictví  viz vyhláka è. 328/2001Sb.,
ve znìní vyhláky è. 429/2003 Sb., pøíloha 1,C,odst.3 a pøíloha 2, C, odst.12;
 Dohody o poskytnutí pomoci,
 Typové èinnosti sloek IZS pøi spoleèném zásahu,
 Územnì pøísluný poplachový plán.
Následnì procesem identifikace a kategorizace rizik, míry
rizik a moného prostoru ovlivòování rizika postupují orgány
krizového øízení v dalí etapì pøipravenosti èelit hrozbám
 krizové plánování!
Profesionalita KM v resortu
 Postavení a úkoly zdravotnického managementu státních
orgánù a orgánù územních samosprávných celkù pøi mimoøádných událostech a krizových stavech  krizový management resortu
 Práva a povinnosti fyzických a právnických osob pøi mimoøádných událostech a krizových stavech  management
zdravotnických zaøízení  poskytovatelù zdravotní péèe.
Literatura:
Krizová legislativa Èeské republiky
MUDr. Josef torek
Krizový management ÚSZS Støedoèeského kraje, KVS,
tø. Osvobození 387, 261 01 Pøíbram VII;
e-mail: storek@ipvz.cz, ksvs@uszssk.cz

11. bøezen 2004: Teroristické bombové útoky v Madridu, panìlsko
 analýza logistiky, typù poranìní a klinické péèe o pacienty
oetøované v nejblií nemocnici
Gutierrez de Ceballos JP et al.
Critical Care 2005, Vol. 9, No. 1, s. 104-111
Abstrakt
Dne 11.3.2004 v 7.39 hod. dolo k 10 teroristickým bombovým útokùm témìø souèasnì ve ètyøech pøímìstských vlacích v Madridu
ve panìlsku. Ihned zahynulo 177 osob a dalích 2000 bylo poranìno. V nemocnici pozdìji zemøelo 14 osob, take poèet obìtí stoupl
na 191. Èlánek popisuje organizaci nemocnièní péèe a typy poranìní oetøované v nejblií nemocnici s dùrazem na kritické pøípady. Do nemocnice bylo pøivezeno celkem 312 pacientù, z toho 91 bylo hospitalizováno, 89 (28,5%) na více ne 24 hodin. Pouze po-
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vrchová poranìní nebo psychický ok mìlo 62 pacientù, ale zbývajících 250 pacientù utrpìlo závanìjí poranìní. Základem této zprávy jsou údaje o 243 z uvedených 250 pacientù. Tympanické pokození se vyskytlo u 41% z tìchto 243 pacientù se støednì tìkým nebo tìkým poranìním, hrudní poranìní u 40%, rapnelová poranìní u 36%, fraktury u 18%, popáleniny 1. nebo 2. stupnì u 18%, oèní leze u 18%, poranìní hlavy u 12% a bøiní poranìní u 5% pacientù. Od 8 do 17 hodin bylo provedeno 34 operací u 32 pacientù.
U 29 pøípadù byl stav povaován za kritický (tj. 12% ze sledované skupiny a 32,5% z 91 hospitalizovaných pacientù), dva z nich zemøeli krátce po pøíchodu do nemocnice. Dalích 27 bylo pøijato na oddìlení intenzivní péèe, tøi pozdìji zemøeli  kritická mortalita byla tedy 17,2 % (5/29). Prùmìrná hodnota ISS (Injury Severity Score) byla 34 a APACHE (Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation) 23. U pacientù v kritickém stavu pøevládalo poranìní mìkkých tkání a muskuloskeletární poranìní v 85%, oèní poranìní
67% a poranìní plic tlakovou vlnou pøi výbuchu 63%. Poranìní hlavy se vyskytlo u 52%. Distribuce pacientù do nejblií nemocnice byla zøejmì pøedimenzována a doba vzniku výbuchù se ukázala jako klíèová pro adekvátní zdravotnickou a chirurgickou reakci.
Byl zaznamenán zøejmì nejvyí poèet pacientù s poranìním plic následkem výbuchu oetøovaných souèasnì v jediné nemocnici.
Kritická mortalita je relativnì nízká.

Abstract
On 11th March 2004 there were four nearly immediate terrorist attacks in trains in Madrid in Spain. 177 people died on scene and 2000
other people were injured. Another 14 people died later in hospitals so the total number of victims was 191. Organisation of the nearest
hospital´s management of care and types of injuries treated are described in the article. 312 patients were transferred to this hospital
and 91 of them were admitted, 89 (28,5 %) for more than 24 hours. 62 patients suffered only from minor trauma or psychic
disturbances but 250 remaining patients had more severe injury. This report is based on analysis of 243 of 250 patients mentioned
above. 41% had tympanic injury associated with middle or severe blunt trauma, 40% thoracic trauma, 36% shell injury, 18% fractures,
18% burns of the first or second degree, 18% eye trauma, 12% head injury and 5% abdominal trauma. 34 surgeries in 32 patients
were performed between 8 a.m. and 5 p.m. 29 patients were categorised as critical (12 % of the observed group an 32,5 % of 91
admitted patients), two of them died soon after admission. The remaining 27 patients were admited to ICU and three of them died later
 so that the critical mortality was 17,2% (5/29). The avereage ISS (Injury Severity Score) was 34 and APACHE (Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation) 23. 85% of critically injured patients had soft tissue injury, 67% eye trauma and 63% lung blast injury
from the explosion. 52% had head trauma. The distribution of patients to the nearest hospital was overdimensed and the time of the
attack was the key factor for adequate health care system and surgical response. The highest number of patients with lung blast injury
were treated in the nearest hospital. The critical mortality is relatively low.

Úvod
Masakry zpùsobené bombami patøí k historicky nejèastìjím
formám terorismu a mají svou typickou epidemiologii [1]. Jsou
pøíèinou specifických poranìní, jako napø. poranìní primárnì
zpùsobená tlakovou vlnou. Nejkritiètìjí poranìní lze nalézt
u okamitì zemøelých obìtí a jde zde o tatá poranìní tìlních
systémù, která jsou nejèastìjí pøíèinou smrti i pøi vech ostatních formách úrazù [2].
Teroristické bombové útoky ve svìtì bìhem posledních 35 let
se vyskytovaly pøevánì ve mìstech; èasto byly pøíèinou øady
poranìní, avak místní zdravotnictví bylo vdy schopno poskytnout obìtem potøebnou péèi [26]. Pøi skuteèném pøípadu
hromadného výskytu poranìní je dle definice poèet postiených tak vysoký, nebo poranìní tak závaná, e místní zdravotnictví je zvládnout nedokáe. Nejlepím zpùsobem pøípravy na podobné situace je pochopit z minulých pøípadù, o jaké
typy poranìní jde a jaké logistické problémy pøi události vznikají. Retrospektivní analýza organizace záchranných prací a klinické péèe mùe pomoci rozliit správná a chybná rozhodnutí. [2]
Tato zpráva podává podrobnou informaci o nemocnièním
tøídìní, typech poranìní a péèi o pacienty v nejblií nemocnici, s dùrazem na kritické pøípady.
Metody
Ve ètvrtek 11. bøezna 2004 byl v Madridu proveden teroristický bombový útok vedoucí k nejvìtímu hromadnému výskytu poranìných v Evropì za poslední desetiletí. Deset zavazadel s náloí trinitrotoluenu vybuchlo ve ètyøech pøímìstských vlacích v ranní pièce, vlaky byly v rùzných stanicích ve
støedu mìsta. K výbuchùm dolo mezi 7.39 a 7.42 hod. a vechny støediska záchranné sluby byly okamitì uvedeny do poURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005

hotovosti. Veobecné údaje o poètu pacientù oetøených v jednotlivých zdravotnických zaøízeních a na místì netìstí byly
zveøejnìny zdravotnickými úøady mìsta Madridu. Údaje o pacientech léèených ve Veobecné universitní nemocnici Gregorio
Maranón (GMUGH), o organizaèních opatøeních a pouitých
zdrojích byly èásteènì shromádìny autory èlánku a èásteènì
pøevzaty z pøehledové zprávy.
U poranìní oznaèených za kritická jde o akutní postiení dýchacích cest, nebo dýchací, obìhové èi neurologické potíe,
které si vyádaly okamitý chirurgický zákrok a/nebo pøíjem na
jednotce intenzivní péèe, dále pak vechny pøípady pøijaté s endotracheální intubací. Neurologický stav byl rychle vyhodnocen pomocí Glasgow Coma Scale. Stupeò závanosti poranìní
u pacientù v kritickém stavu byl urèen v prvních 24 hodinách
po pøijetí na intenzivní péèi podle klasifikace Injury Severity
Score (ISS) a stupnice Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation (APACHE) II. Poranìní plic tlakovou vlnou (BLI
 blast lung injury) bylo diagnostikováno na základì hypoxemie a charakteristických plicních zastínìní na rtg snímku, s nebo bez pneumotoraxu, pøi absenci eberních fraktur nebo poranìní stìny hrudní. Je ovem dobøe známo, e poranìní stìny
hrudní nutnì nevyluèuje BLI, naopak ztìuje jeho diagnózu.
Pro srovnání skupin pacientù s BLI a pacientù s kontuzí plic po
poranìní stìny hrudní byl pouit Fisherùv exaktní test a test x2.
Výsledky
Prvotní urgentní oetøení a tøídìní provedla záchranná sluba na místì netìstí, potom byli pacienti pøevezeni do
GMUGH a dalích nemocnic. Vìtina pacientù byla pøevezena
vozy záchranné sluby, zbytek soukromými vozidly. Vìtina
pacientù dorazila do nemocnice mezi 8 a 11 hod. Podle oficiální zprávy bylo do 21 hod. toho dne oetøeno 1430 pacientù,
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966 z nich bylo pøijato do 15 veøejných mìstských nemocnic.
Dvì nejvìtí nemocnice (GMUGH s 1800 lùky a Veobecná
universitní nemocnice 12. øíjna s 1300 lùky) pøijaly 53% pacientù. Ostatní byli oetøeni v dalích zdravotnických zaøízeních a ambulancích poblí míst netìstí. Mnozí lehce poranìní
byli pøijati v rùzných nemocnicích v dalích dnech. Jen málo
pacientù bylo hospitalizováno v soukromých nemocnicích.
Výbuchy zpùsobily poranìní 2062 osob, z nich 177 (8,6%)
zemøelo na místì netìstí. 14 dalích ze skupiny 82 pacientù
v kritickém stavu zemøelo v nemocnicích v den netìstí nebo
pozdìji, zemøelo tedy celkem 191 pacientù a kritická mortalita
dosáhla 17%.
Podle oficiální zprávy byly zdroje mobilizované na pomoc
postieným a jejich rodinám ve panìlsku bezprecedentní, do
záchranných akcí se zapojilo pøes 70.000 zdravotníkù, 291 vozù
záchranné sluby, 200 hasièù, 13 skupin psychologù, 500 dobrovolníkù, tisíce dárcù krve v nemocnicích i mobilních stanicích
a 1725 dárcù krve v dalích regionech panìlska. Více ne
26.540.544 EUR bylo vìnováno na pojitìní a kompenzace rodinám zemøelých. Operaèní støediska záchranné sluby (è.112)
pøijala bìhem dopoledne v den útoku pøes 20 000 telefonátù.
Ve Veobecné universitní nemocnici Gregorio Maranón
(GMUGH) bylo oetøeno 312 pacientù, z toho 272 mezi 8.00
a 10.30 hod. K sekundárním pøekladùm z/do nemocnice nedolo. Prùmìrný vìk pacientù byl 32 let (14  63 let), 59% z nich
byli mui. 62 pacientù z 312 oetøených nemìlo jiné pøíznaky
ne povrchové odøeniny nebo emocionální ok, byla jim podána
slabí sedativa za dohledu kvalifikovaného personálu. Zbylých
250 pacientù utrpìlo vánìjí poranìní. Údaje o 243 z nich byly shromádìny a byly podkladem pro tuto zprávu. 82 pacientù
(28,5% z 312) bylo pøijato na více ne 24 hodin a stav 29 z nich
(12% ze sledované skupiny 243 pacientù, 32,5% z pøijatých) byl
hodnocen jako kritický. Do 31.3.2004 bylo hospitalizováno ji
jen 30 pacientù, pìt z nich v kritickém stavu. Poslední z pacientù byl proputìn do domácí péèe 2.8.2004. Korelace mezi vyím vìkem a délkou hospitalizace nebyla nalezena, déle byli
hospitalizováni pacienti s popáleninami.
Procento nadbyteèné distribuce pacientù do GMUGH bylo
pøes 50% (over-triage), opaèný pøípad (under-triage) nebyl zaznamenán.
Organizace a logistika hromadného pøíjmu do GMUGH
GMUGH je universitní veøejná nemocnice s 1800 lùky se
spádovou oblastí pøes 650.000 obyvatel, umístìná v centru
Madridu poblí nádraí Atocha, které bylo epicentrem teroristického útoku. V 7.59 hod. pøiel na urgentní pøíjem nemocnice první pacient s uním poranìním vlivem tlakové vlny.
Okamitì byly zastaveny vechny plánované chirurgické zákroky na vech 22 operaèních sálech a 161 pacientù z rùzných
oddìlení bylo bìhem dvou hodin proputìno do domácí péèe.
Pokud to bylo vhodné, pacienti z jednotek intenzivní péèe (tj.
ARO) byli pøeloeni na oddìlení intermediární péèe. Pooperaèní jednotka s kapacitou 1012 lùek, pøilehlá k chirurgické
JIP, byla také pøizpùsobena pro pøíjem pacientù v kritickém
stavu. 123 pacientù, kteøí byli na pozorování na urgentním pøíjmu v 7.30 (v dobì pøed útokem), bylo buï proputìno nebo
pøevezeno na jiná oddìlení, take v 9.30 u zbývalo na urgentním pøíjmu jen 10 tìchto pacientù. Vekeré elektivní diagnos-
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tické procedury byly zastaveny. Výukový pavilon pøilehlý k urgentnímu pøíjmu byl vyuit jako informaèní centrum pro pøíbuzné pacientù, úøady a sdìlovací prostøedky.
Tøídìní, které provádìli zkuení lékaøi u vchodu urgentního
pøíjmu, probíhalo asi do 10.30 h. Dva pacienti byli pøevezeni
pøímo na OP sály, vìtina intubovaných pacientù a dalí poranìní v kritickém stavu byli okamitì umístìni v pøilehlém okovém pokoji (shock room) a sousedních místnostech, kde
byli primárnì oetøeni a resuscitováni dle protokolu ATLS
(Advanced Trauma Life Support). Ná okový pokoj má kapacitu pro souèasné oetøení 34 tìce poranìných. Prvotní oetøení pacientù v kritickém stavu provádìly týmy veobecných chirurgù a anesteziologù, pøitom bylo urèeno, zda je zde potøeba speciálního dalího vyetøení ortopedem, neurochirurgem èi kardiovaskulárním, hrudním, maxillofaciálním nebo plastickým chirurgem. Vichni pacienti byli první nebo dalí den vyetøeni specialisty ORL, aby se vylouèilo poranìní tympanické membrány.
Kromì více ne 27 pacientù oetøovaných v okových prostorech, 7 hemodynamicky nestabilních pacientù bylo okamitì pøevezeno na operaèní sály a dalí na rtg oddìlení nebo na
intenzivní péèi. Tam byli dále oetøeni a dle potøeby dále pøevezeni na OP sály. Drobná poranìní byla obvázána a seita v prostorách urgentního pøíjmu.
Bìhem prvních 3 hodin bylo vyetøeno 37 poranìných cílenou abdominální sonografií. Bìhem dne bylo u 40 pacientù provedeno spirální CT vyetøení, 270 rtg snímkù a tøi intervenèní
vaskulární radiografie. Krevní banka dodala za první den 145
jednotek plné krve (z toho 90 v prvních 4 hodinách), 60 jednotek èerstvì mraené plazmy a 75 jednotek krevních destièek.
Nízká dosavadní zkuenost s hromadným pøíjmem poranìných takového rozsahu byla pravdìpodobnì vyrovnána spoluprací vech zamìstnancù pøímo èi nepøímo zapojených do péèe o poranìné a spontánním pøevzetím odpovìdnosti v rùzných
oblastech provozu. Lze shrnout, e zdravý rozum, peèlivost pøi
tøídìní a klidný pøístup pøevládly nad poèáteèním chaosem a
emocemi, které jsou bìné a v podobných situacích nevyhnutelné. Ve skuteènosti byl nakonec pro péèi o kritické stavy k dispozici nadbytek lékaøských týmù, zdravotnického personálù
i materiálu a nikdo z tìchto pacientù nebyl oetøen odloenì.
Typy poranìní, mortalita a provedené operace
Vìtí èást z 243 sledovaných pacientù byla poranìna lehce
a støednì tìce a vyadovala pouze obvázání ran nebo suturu,
ale nìkteré rány byly silnì zneèitìny a se znaènou ztrátou
mìkkých tkání.
Nejèastìjím poranìním u tìchto pacientù byla perforace tympanické membrány, hrudní poranìní, rapnelové rány a fraktury.
Tabulka 1 shrnuje nejèastìjí typy poranìní (øada pacientù utrpìla nìkolik poranìní nebo fraktur).
ádný pacient nezemøel pøi pøíjezdu, avak postupnì dolo
k pìti úmrtím  dva pøípady krátce po pøijetí. V jednom pøípadì lo o umírající pacientku, která zemøela na urgentním pøíjmu bìhem nìkolika minut po pøíjezdu patrnì na závané poranìní hlavy. Druhý pøípad bylo otevøené kraniální poranìní, kdy
pacient zemøel pøi pøípravì na chirurgický zákrok. Tøetí pacient
zemøel na JIP v 10.30 pro bilaterální plicní kontuzi a protrení hrudní aorty. Ètvrtý poranìný zemøel bìhem dopoledne
pøi laparotomii (damage control). Jediná ze zemøelých, která
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pøeila více ne 24 hodin po úrazu, zemøela na víceèetné orgánové selhání 7. den po pøijetí. lo o 22letou enu s bilaterálním
hemopneumotoraxem a plicní kontuzí, maxillofaciálními frakturami a avulzí levého ucha, navíc s popáleninami 1. a 2.stupnì. Pìt fatálních pøípadù je zahrnuto do skupiny 29 pacientù
v kritickém stavu, kritická mortalita tedy èiní 17,2 %. Pokud
bychom nepoèítali dva fatální pacienty, kteøí dorazili in extremis
a témìø okamitì zemøeli, kritická mortalita by dosahovala 11%.
Mezi 8 a 17 hod. bylo provedeno 34 chirurgických zákrokù
u 32 pacientù na 19 OP sálech; jeden pacient zemøel (viz výe)
pøi neplánované revizi pro kontinuální krvácení po damagecontrol laparotomii. Pozdìji tého dne byly provedeny dalí tøi
operace. 27letá ena s tìkým poranìním levé nohy (otevøené
fraktury femuru a tibie, tìké krvácení a ztráta tkánì) i dalími
tìkými poranìními byla operována na tøi doby (proto 37 zákrokù u 34 pacientù). Mnohé procedury si vyádaly spolupráci nìkolika chirurgických specializací, poranìní mìkkých tkání a muskuloskeletární poranìní se vyskytovaly u témìø 50%
provedených zákrokù. Tabulka 2 shrnuje údaje o 37 velkých
operacích u 34 pacientù v prvních 24 hodinách po útoku.
Drobnìjí zákroky jako mení plastické sutury a debridement
ran byly u øady tìchto pacientù také provedeny. Do konce prvního týdne probìhlo jetì 11 operací, vìtinou lo o ortopedické a plastické výkony. Ze 7 laparotomií v prvý den byla jedna
neterapeutická a dvì byly negativní, jedna z nich spojená s negativní torakotomií. Jeden pacient podstoupil splenektomii
a dva pacienti støevní resekci a støevní suturu. Zemøel pouze
zmínìný pacient s damage control laparotomií. Utrpìl rozsáhlé otevøené bøiní poranìní se støepinou v ránì a eviscerací,
rozbitý pravý kolon a profuzní retroperitoneální krvácení, dále
poranìní hlavy, které ji nemohlo být vyetøeno.
Tøi vaskulární intervenèní radiologie byly provedeny pro
embolizaci interkostární arterie, hepatické krvácení a hepatosplenické krvácení. Dva pacienti s hepatickým krvácením ji
pøedtím podstoupili kraniotomii pro rozsáhlé subdurální hematomy. Vechny tøi zákroky krvácení úspìnì zastavily.
Pacienti v kritickém stavu
Dvacet sedm pacientù v kritickém stavu bylo nejprve pøijato na JIP, jak bylo zmínìno výe, tøi z nich pak zemøeli. Jejich
pobyt na JIP trval 10 + 4 dny a celkem v nemocnici 18 + 6 dní
(støední hodnota + standardní chyba). Støední hodnota ISS byla
34, APACHE II 23. Graf 1 ukazuje rozloení hodnot ISS. Hodnota ISS u tøí zemøelých pacientù byla 75, 57, a 57. Tabulka 1
ukazuje typy poranìní kritických pacientù ve srovnání s celou
sledovanou skupinou, vichni pacienti JIP utrpìli víceèetná poranìní. U 67% z nich bylo pøítomno poranìní ucha tlakovou vlnou, u 8 pacientù bylo pokození tympanické membrány spojeno s popáleninami a avulzemi ucha.
Dvacet ètyøi pacienti v kritickém stavu utrpìli poranìní plic,
17 z nich poranìní plic tlakovou vlnou a 7 poranìní plic spolu
s poranìním stìny hrudní. Tato plicní poranìní byla bilaterální
v 71 % pøípadù. 80 % pacientù v kritickém stavu potøebovalo
umìlou ventilaci plic pro respiraèní selhání nebo koma, 37 %
bylo ventilováno více ne 7 dní. Porovnali jsme dvì skupiny
pacientù podle toho, zda jejich poranìní plic bylo èi nebylo
sdrueno s poranìním stìny hrudní, a konstatovali jsme, e pøi
souèasném poranìní stìny hrudní lo o dlouhodobìjí ventila-
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ci plic a vyí výskyt pneumonie vlivem ventilátoru. Rozdíly
vak nebyly statisticky významné (viz Tabulka 3).
Dle vyhodnocení snímkù poèítaèové tomografie byla poranìní
hlavy u pacientù v kritickém stavu hodnocena jako tìká v 60%
pøípadù, støednì tìká ve 13% a lehká u 27%. Nejèastìjím nálezem byly fraktury báze lební a kontuze mozku, subarachnoidální krvácení a mozkový edém byly také èasté.
Deset pacientù v kritickém stavu mìlo bøiní poranìní, polovina z nich byla operována. Tøi pacienti byli léèeni konzervativnì a dva podstoupili intervenèní radiologii kvùli zástavì krvácení (viz výe). Tøetina kriticky poranìných utrpìla fraktury
konèetin, z nich 60% bylo otevøených a èasto sdruených s rozsáhlým pokozením mìkkých tkání. Byly rovnomìrnì rozloeny na horní a dolní konèetiny. U témìø stejného poètu pacientù
byly diagnostikovány maxillofaciální fraktury. Traumatická
amputace jednoho ucha byla znamením závanosti úrazu a pouze jeden kriticky poranìný pacient byl pøivezen s velkou traumatickou amputací levé dolní konèetiny (viz Tabulka 1).
Ètyøi tìce poranìní pacienti (15%) mìli oèní léze. Tøi z nich
byly velmi závané, v jednom pøípadì s traumatickou unilaterální enukleací, dvì poranìní oèí vlivem tlakové vlny s nitrooèním krvácením a dvì perforace s cizím tìlesem v oku, kadé
s následkem èásteèné nebo úplné ztráty zraku.
Diskuse
Poranìní zpùsobená bombou nebo explodující municí byla
ji podrobnì analyzována a popsána v øadì sdìlení. U pacientù byly velmi èasto diagnostikovány nejzávanìjí formy tupých i penetrujících poranìní. Tøi hlavní pøíèiny poranìní pøi
tìchto incidentech jsou poranìní tlakovou vlnou, popáleniny
vlivem áru pøi výbuchu a penetrující poranìní balistickými
úèinky munice. [26, 814]
Detonace v uzavøeném prostoru jsou obvykle pøíèinou závanìjích primárních poranìní tlakovou vlnou ne výbuchy
venku. Leibovici a kol. [10] uvádìjí mortalitu 7,8% u 204 poranìných pøi venkovním bombovém útoku v Jeruzalému a mortalitu 49% u 93 postiených pøi výbuchu uvnitø autobusù.
Jedním z nejèastìjích poranìní, shodnì se vyskytujících u teroristických bombových útokù, je naprostá pøevaha relativnì
lehkých, nekritických poranìní, neohroujících ivot pacienta
[3,4,6,14]. Obvykle jsou zpùsobena sekundárním nebo terciárním pùsobením tlakové vlny a jde typicky o poranìní mìkkých
tkání a skeletu, která vak bývají rozsáhlá a zneèitìná a vyadují víceèetné oetøení. U pacientù léèených v GMUGH pøevládala poranìní mìkkých tkání, svalù a skeletu spolu s uním
poranìním vlivem tlakové vlny u 80 % pøípadù, ale vìtinou
nelo o poranìní kriticky závaná a na mortalitì se témìø neprojevila. Objevily se èetné kontaminované rány s rùznými neèistotami a úlomky. Bylo nutno provést debridement rány, aby
se pøedelo infekci. U více ne tøetiny vech zákrokù provedených v prvých 24 hodinách lo právì o debridement ran.
Výskyt kritických poranìní u pøeivích pacientù se pohybuje dle odborné literatury mezi 9% a 22% [2]. Hrudní a bøiní poranìní, vè. poranìní plic tlakovou vlnou a traumatické
amputace se nevyskytují èasto, protoe vìtina tìchto pacientù
okamitì zemøe na místì netìstí [15]. Pokud vak pøeijí, specifická mortalita je znaèná a tyto typy poranìní lze povaovat
za prognostický znak závanosti.
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Vìtina pacientù s poranìním plic primární tlakovou vlnou
pøi výbuchu je okamitì usmrcena, pozdìjí smrt u malého poètu tìch, kteøí po útoku pøeijí, je zpùsobena progresivní pulmonární nedostateèností, která prokazuje vechny radiografické i patologické pøíznaky parenchymálního krvácení, podobnì
jako u tupých kontuzí. Výskyt poranìní plic tlakovou vlnou
u 63 % naich kriticky poranìných (17 pøípadù) je vyí ne
udává odborná literatura [7], dùvodem je patrnì vyí poèet
tìce poranìných pacientù pøivezených do GMUGH, protoe
je to nejblií nemocnice od místa netìstí.
Podobnì ucho  orgán velmi citlivý na tlaková poranìní  bylo postieno u pøiblinì stejnì vysokého procenta pøípadù jako
plíce. Vìtina kriticky poranìných utrpìla oba tyto typy poranìní
a pokud bylo zjitìno jedno z nich, dalo se pøedpokládat i druhé.
Traumatická amputace je èasto sdruena s dalími kritickými poranìními a s vysokou mortalitou [4], z naich pacientù
byl takto poranìn pouze jeden. Závané poranìní hlavy je velmi èasté a bývá hlavní pøíèinou úmrtí u obìtí výbuchu, tak tomu patrnì bylo i u dvou z naich 5 zemøelých pacientù.
Popáleniny bývají relativnì ménì èasté u pacientù poranìných
pøi výbuchu a jde obvykle o ménì závané popáleniny s nízkou
mortalitou. [4]
Dle souèasných zkueností z Izraele jsou poranìní následkem teroristických útokù vè. explozí a støelných ran závaná
(ISS>15) u tøetiny pøeivích pacientù pøijatých do nemocnic,
26 % vyaduje pøíjem na JIP, 55 % má otevøené rány, 31 %
vnitøní poranìní a 50 % pacientù bývá operováno [13].
Mortalita je zde dvojnásobná oproti pacientùm zemøelým na
následky dopravních nehod, avak smrt bývá zpùsobena pøevánì støelnými ranami. Vysoké hodnoty ISS a APACHE II
u naich kriticky poranìných ukazují závanost jejich poranìní
a klinického stavu.
Emocionální ok je bìným následkem teroristických bombových útokù. Pøestoe nebývá letální jako fyzické úrazy, je
významným potenciálem pro dlouhodobé psychické postiení.
Mìlo by se na nìj pohlíet stejnì jako na ostatní váná poranìní, která vyadují lékaøskou péèi [2]. Pøi bombovém útoku
v Madridu byla psychologická pomoc velmi významná a vìtina pacientù i jejich pøíbuzných trpìla posttraumatickým stresovým syndromem, který vyaduje specifickou péèi.
Nadbyteèné vytøídìní (over-triage), tedy poèet lehèích pøípadù pøivezených do nemocnice byl po útoku v Madridu znaèný, stejnì jako v podobných pøípadech dle odborné literatury
[4,6]. Je známo, e tato over-triage mùe ohroovat ivoty pacientù stejnì jako opaèný pøípad (podhodnocení závanosti poranìní), protoe zahltí nemocnice velkým poètem lehce poranìných a tím mùe naruit péèi o kritické stavy [2]. V nemocnici GMUGH vak vzhledem ke kritické mortalitì lze øíci, e
se situaci podaøilo zvládnout. K podhodnocení (under-triage)
nedolo. Pacienti, kteøí potøebují okamitou nemocnièní péèi,
musí být vytøídìni a oetøeni co nejrychleji, v prvé fázi pøi velkém poètu postiených je jim poskytnuta pouze minimální
nutná péèe [15]. Nìkteøí autoøi se domnívají, e pøi prvotním
nemocnièním tøídìní je v této chaotické situaci podhodnocení
kritických stavù nevyhnutelné a proto je zásadnì dùleité provádìt tøídìní opakovanì [16]. Souèasné teroristické útoky v Izraeli produkují døíve neznámé typy poranìní vlivem nových typù projektilù jako jsou høebíky, rouby a dalí ostré kovové
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pøedmìty umístìné v bombách, které pùsobí obtínì detekovatelná penetrující poranìní. Proto i pacienti se zdánlivì nepatrným poranìním vyadují peèlivou observaci a diagnostický
screening [16].
Liberální pøístup k èasným operacím bøicha, hlavy a hrudníku je oprávnìný u kritických stavù z hlediska vysoké specifické mortality, a drenání torakostomie nebo laparotomie mohou
být provedeny ji na základì klinických nálezù [2]. Z tohoto
pohledu  dvì z nai sedmi laparotomií byly negativní a dalí
byla neterapeutická, co odpovídá zkuenostem jiných autorù
[14]. Dále platí, e chirurgie musí být omezena podle zásad damage control kvùli rychlému provozu OP sálù [2].
Kvùli relativnì vzácnému výskytu závaných penetrujících
poranìní u civilního obyvatelstva a malému poètu velkých nemocnic, které slouí ve panìlsku jako trauma centra, jen velmi málo center oetøuje roènì více ne 120 tìkých traumat
(ISS>15). Pøesto zkuenosti lékaøù i zdravotnického personálu
v GMUGH s tupým poranìním v bìném provozu a s náhodnými obìmi dalích teroristických útokù (útoky organizace
ETA) zøejmì pøispìly k rychlému zhodnocení stavu pacientù,
èasnému provedení operací a k dobrým a výborným výsledkùm léèby u vìtiny tìce poranìných pacientù.
Od 60. let byla publikována øada prací informujících o analýze poranìní a mortalitì. Kritická mortalita, tedy úmrtnost pacientù v kritickém stavu, odráí pøesnìji závanost katastrofy
a výsledky zdravotní péèe ne celková mortalita, proto by bylo mono tuto velièinu pouít pro srovnání dopadù jednotlivých katastrof [4]. Graf 2 porovnává procento okamitých
a pozdìjích úmrtí a procento hospitalizovaných pacientù v kritickém stavu u nìkterých teroristických útokù s hromadným
výskytem poranìní v posledních desetiletích. Frykberg ve své
obsáhlé práci [2] zdùrazòuje, e hromadná netìstí s následným kolapsem budov (jako v Bejrútu nebo v New Yorku 11.záøí 2001) mají mnohem vyí procento okamitých úmrtí a nízký poèet pacientù v kritickém stavu. Nae kritická mortalita
17,2% je srovnatelná s dalími publikovanými pøípady. Pokud
by se z hodnocení vylouèily dva pøípady úmrtí bezprostøednì
po pøíjmu (poranìní povaovaná za fatální), kritická mortalita
by èinila 11%. Kadé úmrtí u pacienta, který nebyl v kritickém
stavu, je tøeba analyzovat jako dùleitý údaj o kvalitì lékaøské
péèe [2]. V naem pøípadì nedolo k takovému úmrtí ani k opodìní péèe kvùli velkému poètu lehkých poranìní.
Analýza typù poranìní a úmrtí pøi této události potvrzuje nìkteré dùleité zásady pro øeení katastrof. Vìtina pacientù,
kteøí pøeili útok, neutrpìla kritická poranìní. Vysoká mortalita na místì netìstí a hodnota pomìru mrtví/kritické stavy vyí ne 2:1 (na rozdíl od 1:2 a 1:5, co je typické pøi konvenèních váleèných konfliktech) byla patrnì zpùsobena extrémnì
vysokou silou výbuchù v uzavøené prostoru, jak uvádí i odborná literatura [4].
Øada prací vyhodnocujících hromadná netìstí ve mìstech potvrzuje nae zkuenosti z Madridu. Nejblií nemocnice jsou zahlceny rychlým pøíchodem pacientù s nejrùznìjím poranìním. Pacientù s víceèetným poranìním nebývá
mnoho. Vìtina fatálních pøípadù spíe zemøe ji na místì
netìstí [24,9,14,17]. Pøesto vak vzhledem k relativnì vysokému poètu kritických poranìní pøijatých v GMUGH
a v souladu s doporuèeními [18] by nemocnice ve mìstech

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005

K O N C E P C E

-

O R G A N I Z A C E

mìly být lépe pøipraveny na øeení hromadného pøíjmu pacientù. Podle nedávného výzkumu u èlenù asociace úrazových chirurgù v USA [19] je úroveò pøipravenosti zdravotníkù a nemocnic èasto nízká.
V Madridu dolo k útokùm krátce pøed zaèátkem pracovní doby uprostøed týdne, kdy vìtina lékaøù i personálu v GMUGH
i dalích nemocnicích byla buï na cestì nebo ji v práci a noèní
sluba jetì neodela. Navíc operaèní sály byly dosud volné
a personál oèekávající pacienty na první plánované operace mohl zareagovat na vzniklou situaci. Pokud by k výbuchùm dolo
o hodinu pozdìji, situace by byla mnohem sloitìjí.
panìlskému zdravotnictví se dostalo za vyøeení této mimoøádné situace velkého a zøejmì zasloueného ocenìní
panìlských úøadù i ze zahranièí. Pøesto nai politici nesmí
brát na lehkou váhu pøipravenost zemì øeit katastrofy, co
podle zkueností ze zahranièí [9] musí být zaloeno na spolupráci celé spoleènosti. Je tøeba vytvoøit plnì funkèní
systém traumatologické péèe, který dosud ve panìlsku není. Systém musí zahrnovat vzdìlávání, plánování a koordinaci, finanèní zdroje a urgentní nemocnièní péèi s kvalitním
zdravotnickým personálem.
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Tab 1. Hlavní typy poranìní u vech pacientù a u kritických stavù hospitalizovaných po útoku v GMUGH
Poranìní
Tympanická
perforace celkem:
unilaterální
bilaterální
Hrudník celkem:
zlomeniny eber
tlakové poranìní plic
pneumotorax
hemotorax
rapnelová poranìní
(mìkké tkánì) celkem:
hlava  krk
trup
konèetiny
Fraktury celkem:
dlouhé kosti
maxillofaciální
metatarsální
spinální
Popáleniny celkem:
1. stupeò
2. stupeò
Oèní poranìní
Poranìní hlavy celkem:
fraktury báze lební
mozková kontuze
subdurální hematom
jiné
Abdominální
poranìní celkem:
játra
slezina
støeva
ledviny
Amputace celkem:
ucho
prsty
levá dolní konèetina
Posttraumatický stres

vichni pacienti
(n = 243)

pacienti v kritickém
stavu (n = 27)

99 (41%)
27 (11%)
72 (29%)
97 (40%)
18 (7%)
17 (7%)
11 (4%)
6 (2%)

18 (67%)
1
17
24 (89%)
7 (26%)
17 (63%)
10 (37%)
6 (25%)

89 (36%)
53 (21%)
11 (4%)
25 (10%)
44 (18%)
18 (7%)
16 (6%)
8 (3%)
5 (2%)
45 (18%)
16 (6%)
29 (12%)
41 (16%)
29 (12%)

23 (85%)

12 (5%)
5
4
3
3
13 (5%)
11
1
1
22 (9%)

15 (55%)
9 (33%)
8 (29%)
5 (18%)
16 (59%)
4 (15%)
14 (52%)
5
4
4
12
10 (37%)
4
4
3
2
9 (33%)
8 (29%)
1
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Tabulka 2. Typy a poèty chirurgických zákrokù u 34 pacientù bìhem 24 hodin

Typ zákroku
ortopedický
abdominální
neurochirurgický
maxillofaciální
plastický
oèní

Poèet zákrokù (n = 37)
15 (40,5%)
7 (18,9%)
6 (16,2%)
5 (13,5%)
3 (8,1%)
1 (2,7%)

Tabulka 3. Porovnání mezi pacienty s poranìním plic tlakovou
vlnou a pacienty s plicní kontuzí a poranìním stìny hrudní
Parametr
mechanická
ventilace
trvání mechanické
ventilace
ARDS
pneumonie vlivem
ventilátoru
prùm. hodnota ISS

Graf 1 Hodnota Injury Severity Score u pacientù v kritickém stavu

Poranìní plic Poranìní stìny
P
tlakovou vlnou
hrudní
(n = 17)
(n = 7)
87%
100%
NS (P=0.49)
5.35 dnù

8.75 dnù

NS (P>0.05)

24%

25%

NS (P=0.58)

13%
31

35%
34

NS (P=0.32)
NS (P>0.05)

Graf 2. Porovnání okamitých úmrtí, kritických stavù a pozdìjích úmrtí obìtí útoku v Madridu a dalích teroristických útokù

ARDS = Acute Respiratorz Distress Syndrom; ISS = Injury Severity Score
Pøeklad: Ing. Vlasta Neklapilová, CSc.,
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof, Úrazová nemocnice v Brnì,
Ponavka 6, 662 50 Brno, e-mail: v.neklapilova@unbr.cz

Prokolování neprofesionálních záchranáøù v neodkladné
resuscitaci vèetnì vyuití automatizovaných externích
defibrilátorù v ÈR  návrh projektu
Jiøí Knor

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ
Cíl projektu
Projekt si klade za cíl vypracovat metodiku prokolení neprofesionálních záchranáøù v základní neodkladné resuscitaci
(NR) vèetnì vyuití automatizovaných externích defibrilátorù
(AED). Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof
(UMMK) byla povìøena øeditelem IPVZ k vytvoøení projektu prokolení neprofesionálních záchranáøù v ÈR. Na vypracování projektu spolupracuje Èeský èervený køí (ÈÈK), územní støediska zdravotnických záchranných slueb (ÚSZS),
odborná spoleènost urgentní medicíny ÈLS JEP (OS UM),
firma Cheirón (pøípadnì dalí).
Zdùvodnìní
V ÈR je kadoroènì postieno pomìrnì velké mnoství lidí
náhlou zástavou obìhu (NZO) mimo nemocnici. Napøíklad
v praské subpopulaci  cca 1.200.000 lidí  toto èíslo pøedstavuje kadoroènì pøiblinì 600 lidí, u kterých je následnì
provádìna neodkladná resuscitace (NR) zdravotnickou zá-
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chrannou slubou (ZZS). Pøíèinou NZO je ve vìtinì pøípadù
fibrilace komor myokardu (VF). Primární úspìnost (tedy pøedání pacienta s obnoveným krevním obìhem do zdravotnického zaøízení) rozíøené neodkladné resuscitace provádìnou ZZS
je dlouhodobì bezmála 40% (hodnoceno dle Utsteinského protokolu), co je vynikající výsledek v celosvìtovém mìøítku.
Úspìnost sekundární  tedy kvalitní pøeití pacientù  se pohybuje kolem 10 % (signifikantnì vyích hodnot nedosahují
ani nejvyspìlejí záchranné systémy svìta. Nízké pøeívání
tìchto pacientù je zpùsobeno zejména selháváním prvních
èlánkù øetìzu pøeití (Ahnefeld), tedy nedostateènou laickou
NR do pøíjezdu ZZS. Podobné zkuenosti s nedostateènou laickou NR v rámci první pomoci (èi dokonce s její absencí) mají
vichni profesionální záchranáøi v celé ÈR.
Kvalitní prokolení v neodkladné resuscitaci souèasnì s posunutím ivot zachraòujícího výkonu defibrilace do rukou neprofesionálních záchranáøù mùe zvýit (a zvýí) procento
kvalitnì pøeívajících lidí postiených NZO mimo nemocnici.
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Data, ze kterých vycházíme
 Statistické databáze ZZS hl. m. Prahy  ÚSZS
 Odborná literatura
Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiac Care  American Medical Association  1992
Rada pro resuscitaci ve Velké Británii, Metodika neodkladné resuscitace 1997 (èeský pøeklad IPVZ)
ILCOR Guidelines 2000
Metodický pokyn Odborné spoleènosti UMMK k NR, 2004
 Vyhláky, zákonné normy
Zákon o péèi o zdraví lidu è.20/1966 Sb. v platném znìní
Zákon 48 o veøejném zdravotním pojitìní a o doplnìní nìkterých souvisejících zákonù v platném znìní
Zákon 160/1992 Sb. o zdravotní péèi v nestátních zdravotnických zaøízeních v platném znìní Vyhláka MZ è. 434/1992
o ZZS v platném znìní
Konvence o ochranì lidských práv a dùstojnosti èlovìka s ohledem
na aplikaci biologie a medicíny, ratifikoval Parlament ÈR v r. 2001
Obecné cíle a specifické cíle
Obecné cíle:
 Sníení mortality a morbidity náhlé zástavy obìhu v terénu
 Vzdìlání okruhu lidí, kteøí budou nabyté znalosti pøedávat dál
 Prokolení základního poètu neprofesionálních záchranáøù v ÈR
 Zlepení povìdomí o významu NR a první pomoci vùbec
v celé ÈR
 Nepøímo podpora ochoty pomoci jeden druhému v celé ÈR
Specifické cíle:
 Vymezení okruhu problému  tj. NZO v terénu, ance záchrany ivota
 Kvalita pøeití jako samostatný aspekt NR
 Vytvoøení metodiky výuky NR vybraných cílových skupin
 Vykolení lektorù  garantù výuky NR pro regiony ÈR
 Kooprojekt  pøesvìdèit úèastníky procesu záchrany lidského
ivota o nutnosti tohoto kroku (profesionály z jednotlivých
skupin ZZ, irokou veøejnost)
Popis projektu
V projektu je øeena mylenka prokolení neprofesionálního
záchranáøe jako nedílné souèásti øetìzu pøeití pøi záchranì lidského ivota. Neprofesionální záchranáø musí být pøesvìdèen
o významu laické první pomoci vèetnì NR a znát postupy vedoucí k NR lege artis. Je definován problém  NZO  a navrena metodika výuky NR neprofesionálních záchranáøù vèetnì
monosti vyuití automatizovaného externího defibrilátoru (AED).
V rámci projektu navrhujeme prokolení v rámci vybraného
regionu. Obsahem kooprojektu je pùsobení na vechny dalí
èinitele v procesu.
Projekt má stanoven harmonogram èinnosti krokù, zpùsoby
kontroly, vyhodnocení pilotního projektu, jako i stanovené monosti opakování a udritelnosti v jednotlivých regionech ÈR.
Neodkladná resuscitace (NR) je souborem na sebe navazujících léèebných postupù slouících k neprodlenému obnovení
obìhu okyslièené krve u osoby postiené náhlou zástavou obìhu (NZO) s cílem uchránit pøed nezvratným pokozením zejména mozek a myokard.
Základní NR  v angliètinì ekvivalent BLS  Basic Life
Support
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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Vichni obèané mají být schopni poskytovat základní NR
bez speciálního vybavení a pomùcek podle zásady: ve, co je
potøeba, jsou dvì ruce. Poskytují ji i vycvièení lékaøi a zdravotniètí pracovníci, nejsou-li vybaveni ádnými pomùckami.
Rozíøená NR  v angliètinì ekvivalent ACLS  Advanced
Cardiac Life Support
Navazuje na základní NR. Je provádìna speciálnì vycvièeným a sehraným týmem zdravotníkù na místì NZO. Jejím úkolem je obnova hemodynamicky významné akce srdeèní a transport pacienta do nejbliího zdravotnického zaøízení schopného dalí adekvátní  intenzívní péèe.
Rozíøená NR zahrnuje pouití pomùcek, pøístrojù a farmak.
Pro kvalitní pøeití pacienta s NZO v terénu je nutné splnìní pøedpokladu správnì poskytované základní i rozíøené NR v návaznosti.
Automatizované externí defibrilátory (AED) a jejich zavedení pro základní NR nezprouje laiky v nutnosti vzdìlávání v dalích postupech NR, nicménì jejich iroké a vèasné pouití mùe zvýit procento kvalitnì pøeívajících lidí po NZO
mimo nemocnici. Èasné obnovení hemodynamicky významné
akce srdeèní díky èasnému zvrácení maligní arytmie a pøedání
AED do rukou laikù je jednou z nejvìtích zmìn v doporuèených postupech v NR. Nadále je prioritou výuka postupù základní NR.
Lektoøi
Prokolování cílových skupin potenciálních záchranáøù
pøedpokládá jednotnou metodiku a pøístup lektorù. Nutný je
celoploný pøístup v celé ÈR. Katedra UMMK pøi IPVZ má
pro garantování kvality semináøù pro lektory nejlepí pøedpoklady  jednotné definice, teoretické podklady, vlastní praktický nácvik i hodinová dotace semináøù lektorù jsou nutností
(viz pøílohy è.1 a 2).
Ideálními lektory neodkladné resuscitace jsou profesionálové, kteøí jsou v rámci své profese konfrontováni se stavy NZO
v pøednemocnièní neodkladné péèi a jsou v plném rozsahu
zodpovìdni za jejich zvládání  lékaøi zdravotnických záchranných slueb (ZZS). Tito lektoøi budou garantovat kvalitu
a jednotnost výuky v jednotlivých regionech ÈR  nejlépe pøi
územních støediscích záchranných slueb. Proto byli osloveni
øeditelé ÚSZS, aby vybrali potenciální lektory ze svého regionu, nejlépe lékaøe s atestací z urgentní medicíny a s pedagogickými zkuenostmi.
Lektoøi budou úzce spolupracovat se koliteli laické neodkladné resuscitace ÈÈK a budou garantovat kvalitu výuky neodkladné resuscitace v rámci Hasièského záchranného sboru
(HZS), Policie ÈR (PÈR), Mìstských policií (MP), autokol,
atd. ve svém regionu.
Dalí definice projektu
1. Lektor je lékaø ZZS, který po absolvování akreditovaného
semináøe na katedøe UMMK a získání potvrzení (certifikátu) bude garantovat kvalitu výuky NR ve svém regionu
 pøi územním støedisku ZZS. Bude metodicky vést kolitele ÈÈK pøi výuce NR laikù a dalí kolitele  zdravotníky pøi výuce NR pro sloky Integrovaného záchranného
systému (HZS, PÈR, MP) nebo laické veøejnosti.
2. kolitel ÈÈK bude na základì potvrzení (certifikátu) lektora (viz výe) ve svém regionu provádìt kolení laikù
v NR dle jednotné metodiky.
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3. Dalí kolitelé  lékaøi a støední zdravotniètí zdravotníci
ZZS budou na základì potvrzení (certifikátu) lektora ve
svém regionu provádìt kolení laikù a sloek Integrovaného záchranného systému v NR dle jednotné metodiky.
4. Motivace  ochota koleného absolvovat kurs. Je závislá
na mnoha faktorech, pravdìpodobnì mimo jiné na formálnosti kolektivu cílové skupiny, povinnosti/dobrovolnosti kursu, cenì kursu, pohlaví, vìku, profesi.
5. Oslovitelnost  pøístupnost dané populace k informacím
týkajícím se kursù. Dobøe oslovitelné jsou zejména dobøe
definované populace (jednotka HZS, kolní tøída, zamìstnanci podniku)
6. Návratnost  uplatnìní znalostí ve skuteèné situaci.
Pøedpokládá:
a) kontakt s tísòovou situací
zároveò b) ochotu pomoci
a zároveò c) alespoò základní znalost správného postupu.
Základním cílem projektu zùstává jednotná metodika a pøístup k NR v celé ÈR, nezávisle na regionu.
V silách øeitelù projektu je ovlivnìní vech vstupù procesu.
Vhodným výbìrem cílové populace a komunikaèních prostøedkù je moné oslovit relevantní motivované skupiny osob,
vhodným zpùsobem výuky je moné zvýit ochotu pomoci
a znalosti správných postupù. Není sice moné zvýit pravdìpodobnost incidence NZO v okolí absolventa kursu, je vak
moné vzít v potaz tuto okolnost pøi výbìru cílových skupin.
Cílové skupiny
Cílové skupiny jsou:
1. sloky Integrovaného záchranného systému  PÈR, HZS, MP
2. adepti øidièského prùkazu  autokoly
3. áci základních, støedních i vysokých kol vech zamìøení
4. personál komunitních a sociálních slueb, zejména personál zaøízení pro seniory (skupina s nejvyí incidencí NZO)
5. vichni ostatní obèané
Charakteristika potenciálních cílových skupin:
Cílová skupina 1.  sloky IZS (HZS, policie)
Výuka bude zamìøena zejména na terénní zamìstnance.
Prokolení záchranáøi zároveò musí být nositeli a iøiteli ideí
a mylenek NR v okruhu své pùsobnosti. V souèasnosti je takováto výuka reálná a schùdná v dlouhodobém horizontu (napø. 700 hasièù v Praze pøedpokládá organizaci cca 35 kurzù).
Prokolení této cílové skupiny by mìlo být zodpovìdností pøísluné ZZS, co naráí na velmi omezenou kapacitu lektorù.
Tato cílová skupina je vak velmi významná z hlediska èastého profesního kontaktu s irokým spektrem emergentních stavù vèetnì NZO a prokolení této èásti èeské spoleènosti je proto návratné v krátkodobém horizontu.
Cílová skupina 2.  Výuka v autokolách
Výhodou je motivace k získání øidièského oprávnìní.
Nevýhodou je malý zájem na stranì provozovatelù autokol
k poskytnutí skuteènì kvalitní výuky, nulová kontrola ze strany veøejné správy a velmi heterogenní kolektiv posluchaèù.
Ideální by bylo vzbudit vhodnými prostøedky spontánní zájem
samotných posluchaèù. Vzhledem k vìku uchazeèù o øidièský
prùkaz je pøínos kurzù primárnì ve znalosti poskytnutí první
pomoci pøi autonehodách, sekundárnì v motivaci k solidárnímu a empatickému jednání, s efektem pøevánì v oblasti sil-
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nièního provozu. Pravdìpodobnost praktického vyuití nácviku NZO je spíe nízká.
Cílová skupina 3.  Výuka ve kolách na vech úrovních
Výhodou je relativnì empatické, upøímnì zaujaté publikum,
z nìho lze vytvoøit poèetnì i kvalitativnì významnou skupinu
zálohy záchranných sloek jak ve smyslu bìných tísòových
situací, tak pro pøípad hromadných netìstí a mimoøádných událostí. Ze zkueností vyplývá, e tato cílová skupina se uèí rychle a se zájmem, vìtinou vak potøebuje s odstupem 12 roky
znalosti zopakovat a potvrdit. Z hlediska reálného vyuití nabytých znalostí je tato cílová skupina zdánlivì nejménì zajímavá, ve skuteènosti je zhodnocení v øádu desítek let nejpravdìpodobnìjí.
Cílová skupina 4.  Personál komunitních a sociálních slueb
Tato cílová skupina byla zatím ve vech tuzemských projektech kolení první pomoci a NR zcela opominuta, pøestoe slibuje okamitý a zøetelný efekt. V èásti tìchto organizací lze oèekávat silnou motivaci (jádrem je personál pomáhajících profesí)
a zároveò kontakt s klientelou extrémnì rizikovou z hlediska
incidence NZO.
Cílová skupina 5.  ostatní skupiny obyvatelstva
Ze zkueností ZZS hl. m. Prahy vyplývá, e silnou skupinou
zájemcù jsou lidé bez vzájemného vztahu, oslovení napø. mediální kampaní (tzv. Lay people). V Praze je tato populace
tvoøena pøedevím enami mezi 25 a 40 lety vìku. Tato cílová
skupina vykazuje extrémnì vysokou motivaci (testovanou napøíklad i ochotou za kurs zaplatit), návratnost vzdìlávání je
vak tìko odhadnutelná.
Jako specifickou skupinu navrhujeme rodièky, které jsou
skupinou snadno oslovitelnou (dobøe definovaná populace),
dobøe motivovanou a pøi výuce zamìøené mimo jiné i na náhlé
stavy v pediatrii i efektivnì vyuitelnou.

Skupina
1  IZS
2  autokoly
3  studenti
4  komunitní
sluby
5  jiné

Motivace

Oslovitelnost Návratnost

velmi dobrá
nízká
vysoká

výborná
nízká ochota
velmi dobrá

rychlá
parciální
dlouhodobá

pøedpokládaná
rùzná

dobrá
rùzná

velmi rychlá
neovìøitelná

Kooprojekt
V souèinnosti s hlavním projektem probíhá kooprojekt se
zamìøením na úèastníky procesu. Cílem kooprojektu je pøesvìdèit úèastníky procesu záchrany lidského zdraví o výhodnosti navrhovaného øeení, aktivní motivaèní pùsobení na laika
i odborníka ve zdravotnickém zaøízení (ZZ), aby se stal jednoznaènì podporující silou a byl pøesvìdèen o výhodách projektu.
Postupy:
 Propagace projektu
 Zpìtná vazba  agregace, analýza a statistické zpracování výsledkù s výstupem pro hlavní stakeholdery
SWOT
S
silné stránky:
 Projekt staví na zkuenostech, nabízí ovìøitelný výsledek
 Podpora ze strany vedení IPVZ, konsensus úèastníkù projektu
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 Progresivní pøístup a zkuenosti ve výuce NR katedry
UMMK
 Kvalitní spolupráce s odbornou spoleèností a vedením jednotlivých ÚSZS
 Kvalitní pøednáející
W
slabé stránky:
 Obecnì slabé povìdomí o NR v laické veøejnosti
 Obecnì diskutabilní povìdomí o NR v odborné veøejnosti
 Omezená kapacita lektorù v rámci IVPZ
 Finanèní závislost projektu na externích zdrojích
O
pøíleitosti:
 Zkvalitnìní péèe o pacienta s NZO bez závislosti na regionu ÈR
 Garantovaná rovnost v pøístupu k neodkladné péèi
 Zvýení nadìje na pøeití po NZO, zvýení kvality ivota pøi
primárním pøeití
 Vytvoøení kvalifikovaných lidských zdrojù mimo rámec stávajícího záchranného systému
 Investice do vzdìlání definovaných populací jsou ekonomicky i medicínsky efektivnìjí ne sniování dojezdových dob
ZZS technologickými prostøedky
 Rozíøení nabídky katedry UMMK
 Zvýení prestie IPVZ (potamo UMMK) i ostatních partnerù projektu
 IPVZ  leader vzdìlávání NR v ÈR
T
hrozby:
 Nepochopení významu léèby NZO ze strany laické veøejnosti
 Nepochopení významu léèby NZO ze strany zdravotnické veøejnosti (!)
 Zmìna vedení IPVZ
 Legislativní pøekáky
 kolení populací, které neodpovídají definovaným kritériím
nebo kolení nevhodným zpùsobem (vèetnì nevhodnì vybraných kolitelù)
 kolení populace motivaènì filtrované nutností zaplatit za kurs

vedení IPVZ
MZd
ÚSZS
kolitelé IPVZ
a ÈÈK
kolenci
nemocnice
ÈLK
odborné
spoleènosti
zástupci ambul.
specialistù
zástupci
praktických
lékaøù
veøejnost
zájmové sdruení
pacientù
legislativa
média
krajské úøady
zdravotní rada

+

+
+
+
+
+
+

problematický

neutrální

+
?
?
?

+

?

+

nábor
+

?

+
+

?

+

?

+

+
+

+

?

+

?

+

+

?
?

?
?

+

+
+
+

+

poznámka

+
?
+

+
+
+

podporující

antagonista

kombinovaný

externí

stakeholders

interní

Dritelé vlivu (Stakeholders)
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Cíl realizace péèe o pacienta s NZO v terénu
Øetìz pøeití:
První èlánek: èasný pøístup
Zahrnuje vechny úkony, které se zahájí u pacienta a provádìjí se do pøíjezdu týmu ZZS:
 rychlá diagnóza kolapsu pacienta laikem, který je schopen
uvést do chodu celý systém
 rychlé zavolání operaèního støediska ZZS (155), provádìní
základní NR eventuálnì vèetnì pouití AED
 rychlé rozpoznání ze strany dispeèera, e se jedná o monou
NZO
 TANR, telefonicky asistovaná NR
 dispeèerské pokyny volné posádce RZP, její nasmìrování
k pacientovi
 rychlý dojezd posádky RZP na místo s nutným vybavením
Druhý èlánek: èasná KPCR
U dospìlého postieného je nejúèinnìjí tento postup: nejblií svìdek pøíhody se pøesvìdèí, e postiený nereaguje na
oslovení a nedýchá, zavolá tísòové èíslo (155) a zahájí základní NR, nejlépe dle pokynù TANR.
Je nutno zdùraznit, e tento èlánek je  alespoò v ÈR  prokazatelnì nejslabím, zde jsou jednoznaènì nejvìtí rezervy
systému.
Pravdìpodobnost úspìchu resuscitace klesá s kadou minutou prodlení zhruba o 10%, pøièem dojezdová doba profesionálního týmu ZZS je limitována patnácti minutami  bez kvalitnì provádìné laické NR je proto dalí sled urgentní péèe odsouzen k velmi slabým výsledkùm, dosaeným vìtinou za cenu tìkého neurologického pokození pacienta.
Tøetí èlánek: èasná defibrilace
Èasná defibrilace je tím èlánkem v øetìzu pøeití, který se
spolu s postupy základní NR, na záchranì ohroeného ivota
podílí nejvíce. V souèasnosti doporuèovanou dobu do prvního
defibrilaèního výboje v terénu (5 minut) je mono naplnit jen
za pøedpokladu úèasti laikù. Laici jsou øazeni do 3 kategorií:
1. úroveò: hasièi, policie, horská záchranná sluba, posádka
letadel, bezpeènostní sluby
2. úroveò: zamìstnanci na veøejných místech nebo ve výrobních provozech
3. úroveò: blízké okolí rizikových pacientù
Tento systém vyaduje absolvování kolení a event.vybavení pøíslunými pøístroji (AED).
Ètvrtý èlánek: èasná rozíøená podpora ivotních funkcí
Ètyøi zachránci ideálnì jsou alespoò dva z nich (minimálnì vak samozøejmì 1) schopni poskytnout rozíøenou NR
a dva jsou vycvièeni v základní NR. Rozíøenou NR v neideálních podmínkách musí být vak schopni provádìt i pouze dva
vycvièení zachránci!
Pøeití je zlatým standardem pro hodnocení úèinnosti
systému fungování pøednemocnièní neodkladné péèe. Prvním
a zároveò nejslabím èlánkem je pøipravenost laické veøejnosti. Zlepení v pøístupu laické veøejnosti a výuka v postupech
NR zlepí kvalitu pøeití pacientù po NZO v terénu.
Finanèní rozvaha
Náklady a pøíjmy projektu jsou z hlediska finanèní rozvahy
pouze hypotetické, protoe se zpracovává pouze metodika.
Jedna se tedy o urèitý ideový projekt, který má vysokou míru
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pøíleitostí k praktickému uplatnìní. Ve vlastním provádìní pilotního projektu ji vstupují urèité náklady (cestovné, programátorský a analytický èas v èlovìkodnech) avak proti nim
vystupují tìko kvantifikovatelné pøíjmy. Respektive úèinek
pøíjmù je mìøitelný pouze z dlouhodobého hlediska. Proto finanèní rozvaha projektu není vypracována.
Zajímavým finanèním ukazatelem by bylo sledování nákladù na výuku NR v závislosti na celkovém objemu finanèních
prostøedkù ve veøejném zdravotním pojitìní vynaloených na
léèbu NZO. Sledování trendu tohoto pomìru a jeho následná
interpretace by znamenala kontinuální monitoring vybraného
druhu péèe. Tento monitoring by byl základem pro mìøení kvality vybraného druhu poskytované zdravotní péèe.
Udritelnost a opakovatelnost
Udritelnost projektu je dùleitá v rámci zajitìní kvalitní
péèe o obèana. Projekt sám o sobì zvyuje standard péèe o obèana ÈR. Z toho vyplývá dùleitost kvality výuky, která musí
být neustále monitorována.
Monitorování a hodnocení
Definice zpùsobu prùbìné kontroly  kontrola plnìní úkolu bude probíhat vdy po ukonèení pololetí s cílem:
 Kontrolovat dodrování vypracované metodiky projektu pololetnì
 Prùbìnì kontrolovat kvalitu výuky
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 Do 1 roku projekt uskuteènit v kadém regionu ÈR
 Stanovit zpùsob zpìtné vazby s prokolenými zájemci
 Stanovit zpùsob zpìtné vazby mezi koliteli a lektory
Závìr
Zavedení tohoto projektu do iroké praxe nejen e jednoznaènì zvýí anci na pøeití pacientù postiených náhlou zástavou obìhu v terénu, ale bude mít v koneèném dùsledku hluboký morální dopad na zlepení mezilidských vztahù v celé
spoleènosti. Ochota poskytnout pomoc jinému èlovìku v nouzi
toti pøedpokládá hluboce altruistický pøístup a jednání obecnì.
Pouité zkratky:
AED  Automated External Defibrillator, automatizovaný externí defibrilátor
ÈÈK  Èeský èervený køí
IPVZ  Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví
NR  neodkladná resuscitace
NZO  náhlá zástava obìhu
TANR  telefonicky asistovaná NR
UMMK  Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ
VF  ventricular fibrillation, fibrilace komor
ZZS  Zdravotnická záchranná sluba
MUDr. Jiøí Knor
Katedra UM a MK IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: jiri.knor@centrum.cz

Rychle a efektivnì  zemská centrála tísòového volání
v jiních Tyrolích
Pøíspìvek k diskusi na téma Krajské operaèní støedisko
Pøeklad a zpracování: Marek Slabý, Michaela Mikoláková
na základì èlánku z Rettungs Magazin, November/Dezember 2004,
autoøi: Anton Obex, Harald Pircher, Dr. Ing. Markus Rauch
Na území Itálie existuje velká øada rùzných tísòových èísel
 113  policie; 112  carabinieri; 117  finanèní policie; 118
 záchranná sluba; 115  hasièi; 116  havarijní sluba; 1530
 pobøení hlídka; 1515  národní lesní slub. Po druhé svìtové
válce byla èísla dokonce estimístná, tudí nesnadná k zapamatování. V této záplavì tísòových linek je mnohdy pro volajícího
ve stresové situaci velmi obtíné rozhodnout, které èíslo má zvolit a èasto dochází k omylùm. Na situaci poukazovali hasièi i záchranné sluby. Z tohoto dùvodu bylo v roce 1991 rozhodnuto
o zøízení integrované centrály tísòového volání s èísly 118 pro záchrannou a horskou slubu a 115 pro hasièe pro celé jiní
Tyrolsko. V roce 1993 byla vybudována spoleèná ZEMSKÁ
CENTRÁLA TÍSÒOVÉHO VOLÁNÍ v Bozenu (Bolzano).
Velké mnoství specialistù
Pro obyvatele a hosty jiních Tyrol se 116 obcemi je zøízeno 305 jednotek dobrovolných hasièù, 54 horských záchranných míst alpského sdruení a národní italské horské sluby,
36 základen zdravotnické záchranné sluby bílého køíe a italského èerveného køíe. V hlavním mìstì Bolzano je navíc základna profesionálního hasièského sboru.Vechny tyto sloky
jsou koordinovány zemskou centrálou tísòového volání.
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Lékaøi a zdravotníci
Personál nyní podléhá zemské centrále, oddìlení pro záchrannou slubu a medicínu katastrof. Oddìlení zamìstnává
32 pracovníkù  4 lékaøe, 13 záchranáøù a 15 disponentù.
Tito pøijmou bìhem roku kolem 120 000 tísòových volání,
z toho 57 000 pro zdravotnickou záchrannou slubu, 6 000
zásahù hasièù, 1 300 výzev pro horskou slubu. Denní sluba je rozdìlena do dvou smìn, pøi denní slubì 3 pracovníci
pøijímají volání a 2 rozhodují o nasazení. Noèní sluba má
3 pracovníky. V pøípadì výjimeèného stavu nebo nejasných
záleitostí je pøivolána pomoc. Koordinace a urèení úloh
centrály je vìcí øídícího výboru.
Základní úkoly:
 pøíjem tísòových volání ze sítì 118 a 115 a z automatických
signalizaèních zaøízení
 aktivace pøísluných organizací v jiním Tyrolsku
 pøevzetí , zpracování a eventuelní pøedání jakékoli tísòové
výzvy
 informování nemocnic, policie, odborníkù a úøadù
 aktivace civilní obrany vèetnì sputìní akustických výstraných signálù
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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Technické vybavení:
 telefonní ústøedna Siemens HICOM 370 Trading
 poèítaèe typ Compaq ProLiant, software typ IPSI/CAD
 dokumentace  typ Nice CLS
 zabezpeèená lokální datová sí se 100 MBit TCP/IP BASIC
 systém øízení zásahu I/CAD od Itergraph Public Safety
 radiofonní sí se systémem pøevadìèù
 samostatná elektrocentrála
Systém vyaduje vysokou míru zabezpeèení proti jakékoli
porue èi výpadku. Kromì toho, e vekerá kabelá a servery
jsou zdvojeny, jsou kromì základních sedmi pracovi do systému vøazena dalí ètyøi poèítaèem osazená pracovitì v regionální nemocnici v Bolzanu a est záloních poèítaèù v rámci
civilní obrany. Celý systém je navíc modulárnì vystavìn, co
umoòuje dalí snadné rozíøení.
Vekeré informace týkající se tísòové výzvy, jsou zpracovány paralelnì do dvou datových bank. Pøístup do systému má
pouze urèený personál po udání registrovaného uivatelského
jména a hesla. Kadý pøístup je registrován pod èíslem pracovitì, osobním kódem a èasovým údajem. K osobním údajùm
o pacientech má povolen pøístup pouze lékaøský personál.
Èím pøesnìji, tím lépe
Systém øízení zásahu tvoøí systém zpracování dat, kterým je
z tísòové výzvy slouèené s mapovými podklady vytvoøen datový
balík. Mapové podklady tvoøí systém klasických kartografických
map ve 2 rùzných systémech, který je doplnìn ortofotomapou.
Na základì automatické identifikace volajícího a zadaných
údajù slouèených s geografickými daty systém automaticky
vyhledá vhodné a nejblíe poloené záchranné prostøedky a jejich potøebnou strukturu. Aktivace sil a prostøedkù je automaticky tvoøena softwarem formou návrhu o nasazení, který disponent pøijme nebo mùe odmítnout a poté urèit nasazení konkrétní sluby klasickým zpùsobem.
60 linek tísòového volání
Zemská centrála má k dispozici následující monosti komunikace:
 30 digitálních linek tísòového volání pro 118  zdravotnickou pomoc
 30 digitálních linek tísòového volání pro 115  hasièe
 20 digitálních telefonních linek pro zvlátní sluby (napø. poární signalizaèní zaøízení)
 8 linek k jiným strukturám bezpeèí a pomocných organizací
 27 radiofonních kanálù k pomocným organizacím
Vechny telefonické hovory a vekerý radiofonní provoz
jsou zaznamenávány a minimálnì po dobu jednoho roku archivovány. Tísòová volání a data o nasazení zùstávají v datové
bance minimálnì 3 roky.
V jiních Tyrolích funguje ji øadu let nìkolik radiofonních sítí. Tyto byly krom obsluhy sirén civilní obrany pøevedeny na 2
základní sítì v pásmu 7375 MHz a 155165 MHz, které tvoøí
samostatné okruhy spojené pøevadìèi.Nejmení z nich je obsluhována 2 pøevadìèi, nejvìtí 22 pøevadìèi. Zemská centrála oslovuje jednotlivé organizace prostøednictvím selektivních voleb,
aby nedolo k pøekrývání radiofonního provozu v jednom pásmu
pøi nasazení více sloek naráz. Naopak pro souèinnost mají záchranné sloky ji delí dobu zøízenou spoleènou zemskou digiURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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tální datovou sí v pásmu
od 2,3 do 2,44 GHz s kapacitou 2x2 Mbit/s tvoøící
60 kanálù s prostupem 64
kbit/s. Tato sí je vybudována hvìzdicovì se støedem na pøevadìèi RITTNER HORN [2259 m] ve
støedním Tyrolsku, kde dochází k propojení s klasickou radiofonní sítí. Tyto sítì slouí k radiofonní komunikaci s jednotlivými stanoviti záchranných sloek a komunikaci s osobními
pagery. Zcela samostatnì pracuje pøímá datová komunikace se
systémem výstraných sirén.
Elektronika a vekeré zaøízení pro radiofonní provoz vèetnì
pøístupu ke stanici pøevadìèe je kontinuálnì monitorováno,
èím se efektivnì pøedchází jakémukoli výpadku nebo zajistí
vèasný servis kterékoli souèásti systému, který je zabezpeèen
nepøetritou slubou.
Komentáø zpracovatele:
Výe popsané operaèní støedisko pùsobí neskuteènì kolosálním dojmem a v odborném celostátním rakousko-nìmeckém periodiku je dáváno za vzor. Dluno si vak uvìdomit,
jakou rozlohu a s jakou hustotou obyvatel má jeho spádové
území. Napø Jihoèeský kraj má rozlohu 10 000 km2, 662 obcí a 625 267 obyvatel.Jiní Tyrolsko má rozlohu 7 400 km2,
116 obcí a 459 687 obyvatel Uvìdomme si tedy , jak obrovské náklady musely být vynaloeny na spádové území
o rozloze necelých 3/4 Jihoèeského kraje. Navíc ve vech
vìtích mìstech tohoto regionu pracují dalí sluby zabývající se pøednemocnièní neodkladnou péèí nadále samostatnì. Srovnejme tedy s úmysly vytvoøit v ÈR krajská OS, náklady na jejich vytvoøení a technické vybavení, kdyby mìlo
být srovnatelné s výe uvedeným (týká se zejména dokonalé IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO) a velikost spádového území, je má toto operaèní støedisko ovládat. Dalím ekonomicko-organizaèním aspektem problému je, e tato centrála
je samostatnou jednotkou, na kterou nejsou pøímo vázány
síly a prostøedky urèené pro vlastní zásah, pøesto pøímo zamìstnává 32 pracovníkù (napø. USZS Jihoèeského kraje
v souèasnosti zamìstnává 16 dispeèerek).
Tato poznámka není psána z pohledu pøíznivce èi odpùrce daného øeení, ale POVAUJI ZA NUTNÉ  ZEJMÉNA PRO ZØIZOVATELE, UVÌDOMIT SI, JAK
OBROVSKÉ VSTUPNÍ NÁKLADY SEBOU TOTO
ØEENÍ NESE, nebo se rozhodnì nejedná o slouèení nìkolika malých dispeèerských pracovi, doplnìní softwarového vybavení a proputìní nìkolika pracovníkù tìchto
OS, èím vznikne úspora pokrývající náklady na centrální pracovitì, jak je to mnohdy vnímáno (za podpory zodpovìdných pracovníkù záchranných slueb) vedoucími
pracovníky krajských úøadù.
MUDr. Marek Slabý,
ZZS Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor,
e-mail: m.slaby@zzstabor.cz
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Sledování úspìnosti pøednemocnièní KPCR v Praze v roce 2004
Ondøej Franìk

ZZS hl.m. Prahy  ÚSZS Praha

Abstrakt
Pøeití pacientù stiených náhlou zástavou obìhu v pøednemocnièní fázi patøí mezi významné markery kvality zajitìní pøednemocnièní péèe na daném území.
Od roku 2002 jsou vechny resuscitace v pøednemocnièní fázi provádìné posádkami ZZS HMP  ÚSZS systematicky vyhodnocovány v souladu s Utsteinským protokolem, vèetnì zjiování osudu pacienta a hodnocení jeho outcome score.
V roce 2004 bylo posádkami ZZS HMP  ÚSZS resuscitováno celkem 520 pacientù. Pøeití pøíhody bylo dosaeno v 34,6% pøípadù
resp. 58,1% u tìch pacientù, kde byla prvním zachyceným rytmem komorová fibrilace/tachykardie bez hmatného pulsu. Podíl kvalitnì pøeivích (outcome score CPC 12) dosáhl 11,5%, resp. 29,3%.
Incidence pøednemocnièních KPCR byla ve sledovaném období 43 KPCR / 100.000 obyvatel a rok.

Abstract
Survival of patients suffering from out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) was recognized as an important quality marker of
pre-hospital care.
Since 2002, all cases of OHCA where CPR was provided by EMS City of Prague ambulance crew are evaluated in accordance with
Utstein-style protocol, including hospital outcome score.
In 2004, 520 CPR was provided by our ambulance crew. The Survived Event rate was 34,6%
The Survived Event rate in cases where the VF/VT as a first monitored rhytm was observed was 58,1 %. Survival to Hospital
Discharge rate (CPC 12) was 11,54% (29,3% respectively).
Pre-hospital CPR incidence was 43 / 100.000 inhabitants in 2004.

Úvod
Cílem naí studie bylo zjistit, jaké je pøeití pacientù, u kterých
dolo k pøednemocnièní náhlé zástavì obìhu (NZO) a kteøí byli
resuscitování výjezdovými skupinami zdravotnické záchranné
sluby hl.m. Prahy  ÚSZS.
Metodika
Od poloviny roku 2002 jsou vechny resuscitace v pøednemocnièní fázi provádìné posádkami ZZS HMP  ÚSZS systematicky
vyhodnocovány, poèínaje hovorem na tísòovou linku pøes vlastní
prùbìh KPCR a po zjiování osudu pacienta a hodnocení jeho
outcome score.
Pøedmìtem této studie jsou vechny pøípady KPCR provádìné
výjezdovými skupinami ZZS HMP  ÚSZS bìhem primárních
zásahù v dobì od 1.1.2004 do 31.12.2004 bez ohledu na pùvod zástavy a bez ohledu na to, kdy a kde k zástavì obìhu dolo.
Za resuscitovaného je povaován ve shodì s Doporuèeným postupem ÈLS-JEP, spoleènosti UM a MK è. 2 (1) takový pacient,
u kterého dolo k zástavì krevního obìhu a byl proveden léèebný
postup slouící k neprodlenému obnovení obìhu okyslièené krve.
Do studie byli zaøazeni pouze pacienti, kteøí byli resuscitovaní výjezdovou skupinou ZZS HMP  ÚSZS, a byla tedy ovìøena a zaznamenána EKG køivka potvrzující e jde o NZO.
Do studie tedy nebyli zaøazeni ti pacienti, kteøí byli resuscitovaní pouze náhodnými svìdky události bez objektivizace zástavy napø. AED a pøi pøíjezdu výjezdové skupiny ji nelo o zástavu obìhu a resuscitace profesionálním týmem tudí nebyla provádìna.
Pokud je na místì události nebo bìhem transportu pacienta provádìna výjezdovou skupinou KPCR, ihned po ukonèení zásahu
vyplní dispeèerka ZOS spolu s lékaøem, který resuscitaci provádìl, písemný protokol o KPCR.
Zde se evidují pøedevím základní údaje o KPCR z místa, tj.
kde k zástavì dolo, zda a kdo byl svìdkem kolapsu, vstupní EKG
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rytmus, to, zda zástava nastala pøed pøíjezdem posádky nebo a
bìhem kontaktu s pacientem a také to, jaký byl výsledek resuscitace na místì  zda pacient zemøel, nebo  pokud dolo k obnovení spontánní hemodynamicky úèinné stabilní akce srdeèní  do
péèe jakého oddìlení které nemocnice byl pacient pøedán.
Pozdìji se data z protokolu pøepisují do tabulky MS EXCEL
(© Miscrosoft Corp., USA), kam se zapisují i dalí údaje z databází operaèního støediska, zejména èas zaèátku prvního hovoru
vztahujícího se k dané události a èas ohláení dosaení místa události první výjezdovou skupinou. Jako rozdíl tìchto dvou hodnot
se vypoèítává reakèní èas záchranné sluby. Dále se evidují nacionále pacienta (pøíjmení a roèník narození) a vypoèítává se jeho
vìk jako rozdíl roèníku narození a aktuálního roku.
V rámci soubìnì probíhající studie DIRECT jsou vechny hovory analyzovány, je vyhodnocena správnost klasifikace a indikace operaèním støediskem. Je zaznamenáno, jaký byl charakter
dominujících potíí pacienta a zda byla nebo nebyla poskytnuta
telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace.
U pacientù kteøí jsou pøedáni do nemocnièního oetøení je dále
s odstupem 23 dnù (a v pøípadì potøeby dále periodicky nejménì 1x týdnì) zjiován jejich neurologický stav hodnocením
Glasgow-Pittsburgh CPC (viz tab. 5). Sledování konèí buï úmrtím pacienta, nebo zaznamenáním nejlepího dosaeného CPC
u pøeivích pacientù. Zemøelí pacienti (CPC 5), pacienti s tìkým
neurologickým postiením (CPC 34) a ti pacienti, u kterých není do mìsíce od pøíhody zøejmé jejich finální CPC (napø. jsou stále pod vlivem farmakologické sedace a relaxace, nedohledatelní
pacienti apod.), jsou povaováni za pacienty neúspìnì resuscitované. Pacienti s CPC 12 jsou povaováni za pacienty resuscitované úspìnì.
Zpracování a analýza dat
Data byla vyhodnocena autorem pomocí statistických nástrojù
MS EXCEL (© Miscrosoft Corp., USA).
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Výsledky
Základní výsledky shrnuje tabulka 1:
Tabulka 1
n
Prùmìrný vìk (roky)
Prùmìrný reakèní èas
(minuty:sekundy)
Podíl pac. s FiK jako
prvním rytmem (%)

Vichni resuscitovaní
520
63,33 ± 16,7

Exitus na místì nebo
pøi transportu
PRIMÁRNÍ ÚSPÌNOST
 pøeití pøíhody (%)
SEKUNDÁRNÍ
ÚSPÌNOST
 CPC 12 (%)
Pøeití s CPC 3  4
CPC 5 + nezjitìno

FiK jako první rytmus
167
63,23 ± 13,8

8:21 ± 3:02

7:51 ± 2:45

32,12

100,00

340

70

180 (34.6%)

97 (58,08%)

60 (11,54%)
40
80

49 (29,34%)
19
29

FiK = fibrilace komor / tachykardie bez pulsu
CPC = Cerebral Performance Category (viz tabulka 5)

Podrobnìjí pohled na strukturu vstupních EKG rytmù a úspìnost resuscitací pacientù v závislosti na nich pøináí tabulka 2:
Tabulka 2
První EKG rytmus
FiK
BK
EMD
IEL

Poèet pacientù s rytmem
(podíl z celku)
167 (32%)
30 (6%)
41 (8%)
282 (54%)

Úspìná KPCR
(sek. úspìnost)
49 (29,3%)
4 (13,3%)
2 (4,9%)
5 (1,77%)

FiK = fibrilace komor / tachykardie bez pulsu
BK = bradykardie
EMD = elektromechanická disociace
IEL = isoelektrická linie

Struktura dominujících potíí v dobì volání na tísòovou linku
a úspìnost resuscitací v závislosti na dominujících potíích je
v tabulce 3:
Tabulka 3
Dominující stav
v dobì volání
Bezvìdomí bez
traumat. pøíèiny
Dunost
Kardiální potíe
(bolesti na hrudi,
poruchy rytmu)
Trauma
Jiný

Poèet (procento
z celku)

Úspìná KPCR
(sek. úspìnost)

340 (65%)
74 (14%)

30 (8,82%)
9 (12,16%)

40 (8%)

16 (40,00%)

24 (5%)
42 (8%)

0 (0,00%)
5 (11,90%)

Struktura míst, kde dolo k zástavám obìhu, je zøejmá z tabulky 4.
Tabulka 4
Místa zástav
Doma
Na veøejném místì
Jinde

Poèet zástav
(podíl v %)
337 (65%)
163 (31%)
20 (4%)

Incidence pøednemocnièních NZO na území hl.m. Prahy byla v roce 2004 43 NZO na 100.000 obyvatel a rok.
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Diskuze
ZZS HMP - ÚSZS patøí mezi záchranné sluby mìstského
typu, kdy obsluhuje relativnì velkou populaci (cca 1,2 mil.,
se zapoètením odhadovaného poètu osob dojídìjících za
prací, studentù, turistù a nelegálních imigrantù a 1,5 mil
obyvatel) na pomìrnì malém území (525 km2). Tím je v relativnì výhodném postavení, protoe malý prostor a hustá
komunikaèní sí dávají lepí monosti pro operaèní øízení
sluby, vzájemnou zastupitelnost výjezdových skupin a samozøejmì celkové vzdálenosti dojezdu k pacientovi a poté
do zdravotnického zaøízení jsou relativnì krátké. V Praze je
k dispozici hustá sí specializovaných kardiologických pracovi a dalích, dobøe vybavených jednotek intenzivní péèe ve ètyøech fakultních a nìkolika dalích velkých nemocnicích. Nepøíznivými okolnostmi jsou naopak trvalé pøetíení páteøních komunikací s obtínou prùjezdností i za pouití výstraných znamení a také velký podíl výkových panelových domù, kdy mezi evidovaným zastavením vozidla
a vlastním kontaktem s pacientem dochází k významným
èasovým ztrátám.
Záchranná sluba pracuje v setkávacím systému, ve vech
pøípadech KPCR byly na místì jak posádka rychlé zdravotnické pomoci, tak rychlé lékaøské pomoci.
S ohledem na kompaktnost území a relativnì krátké reakèní èasy není vyuíván systém first responderù.
Sledování úspìnosti KPCR v pøednemocnièní fázi je jeden z nejvýznamnìjích markerù kvality pøednemocnièní
péèe (PNP). Kromì náhlé zástavy obìhu neexistuje mnoho
jiných situací, kdy je by bylo pøeití pacienta tak prokazatelnì pøímo závislé na fungování systému PNP.
Neodkladné resuscitaci je v prostøedí ZZS HMP  ÚSZS
vìnována pomìrnì znaèná pozornost nejen z hlediska evidence, ale i z hlediska výcviku èlenù výjezdových skupin
a personálu operaèního støediska. U dispeèerù je výcvik je
zamìøen na identifikaci NZO a rizikových stavù ji pøi pøíjmu tísòové výzvy, telefonické vedení neodkladné resuscitace (TANR), u èlenù výjezdových skupin na správnou metodiku a týmovou souhru pøi vedení NR na místì.
Souèástí tohoto programu je i získání zpìtné vazby a snaha o srovnání výsledkù KPCR mezi Prahou a jinými velkými mìsty.
Hodnocení úspìnosti KPCR a zejména srovnání tìchto
výsledkù s jinými publikovanými má ovem svoje úskalí.
Jde o to, e moných pohledù jak na resuscitaci samu, tak na
její úspìnost je øada, a v nìkterých pøípadech i drobná a nenápadná zmìna kritérií mùe zásadnì zmìnit statistický výstup.
V naí studii vycházíme co nejdùslednìji z mezinárodnì
akceptovaného Utsteinského protokolu  spoleèného doporuèení nejvýznamnìjích svìtových organizací zabývajících se resuscitací (2, 3).
Urèitou pøechodnou kategorií je extrémní bradykardie. Ve
shodì s doporuèením jsme do studie zahrnuli také ty pacienty s tak významnou bradykardií, e u nich dolo ke ztrátì
vìdomí a zástavì dechu a z funkèního hlediska tedy k zástavì obìhu dolo.
Pøi hodnocení výsledkù resuscitací rozliuje metodické
doporuèení ÈLS JEP  spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof è. 2 (1) primární a sekundární ús-
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pìnost resuscitace. Za primárnì úspìnou je povaovaná
resuscitace, kdy se podaøí pacienta v pøednemocnièní péèi
stabilizovat a pøedat do zdravotnického zaøízení, sekundárnì úspìná je taková resuscitace, kdy pacient dosáhne po
KPCR pøíznivého neurologického outcome skóre  jinými
slovy pøeije pøíhodu tak, e je sobìstaèný. Ve shodì
s Utsteinským protokolem pouíváme pojem úspìná resuscitace bez dalích pøívlastkù výhradnì k oznaèení sekundární úspìnosti, tady resuscitace, po ní se pacient
vrací do ivota jako sobìstaèný jedinec.
Primárnì úspìná resuscitace je z hlediska pacienta je sice nutným pøedpokladem pøeití, ale nikoliv cílem. Tím je
dlouhodobé kvalitní pøeití  sekundární úspìnost. Zde
samozøejmì do hry vstupuje i kvalita nemocnièní intenzivní
péèe na daném území.
Utsteinský protokol pouívá jetì pojem ROSC
(Return Of Spontaneous Circulation) pro situaci, kdy dojde
k obnovení spontánní hemodynamicky úèinné srdeèní akce
na dobu delí, ne 1 minutu a dále termín Pøeití pøíhody
 tj. obnovení spontánní úèinné akce na dobu nejménì 20
minut nebo do pøedání pacienta do zdrav. zaøízení. ROSC
v naí studii neevidujeme, protoe objektivizace tohoto výsledku by vyadovala nároèná technickoorganizaèní opatøení, která jsou bohuel t.è. v podmínkách ZZS HMP  ÚSZS
nerealizovatelná resp. náklady s nimi související by
 s ohledem na faktický význam tohoto parametru  byly
zøejmì neadekvátnì vynaloené. Termín Pøeití pøíhody
byl zaveden a poslední revizí Utsteinského protokolu
z roku 2004 (3), take nemohl být v naí studii hodnocen,
nicménì v praxi se témìø kryje s námi sledovanou kategorií
primární úspìnosti.
Z hlediska srovnání rùzných systémù PNP jsou hodnoty úspìnosti poèítané ze vech zahájených resuscitací málo
vyuitelné, protoe jsou závislé na resuscitaèním prahu
systému: pokud není èlenem výjezdové skupiny osoba kompetentní konstatovat úmrtí (napø. v nìkterých nelékaøských
systémech), je poèet zahájených resuscitací pravdìpodobnì
vyí, ne pokud tomu tak je, jejich úspìnost je ale pøirozenì nulová a celková úspìnost je nií.
Z tohoto dùvodu se pro srovnání úspìnosti pouívá hodnocení kvalitního pøeití pacientù s FiK jako prvním zachyceným rytmem. Pøestoe ne kadá zástava zaèíná komorovou fibrilací, FiK zde pøedstavuje pøijatelnou spoleènou startovní èára pro vzájemné srovnání. Je tím je odstranìn kompetenèní a definièní problém rùzných systémù PNP, nebo FiK je jasnì definovaná a je také prakticky
za vech okolností jasnou indikací k resuscitaci.
Navíc nadìje na pøeití v pøípadì komorové fibrilace je 
ve srovnání s jinými rytmy  o øád vyí. Pøípadné rozdíly
se zde tady ze statistického hlediska projeví mnohem zøetelnìji.
Celková primární úspìnost (pøijetí do nemocnice) byla
v naí studii 34 %, celková sekundární (kvalitní pøeití) potom 12 %. Tam, kde byla FiK prvním zachyceným rytmem,
jsou odpovídající hodnoty 58 % resp. 29 %. Vechny tyto
hodnoty pøedstavují ve srovnání s dostupnými èísly z literatury velmi dobré hodnoty (viz tabulka 5).
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Tabulka 5  výsledky KPCR u pacientù s FiK jako prvním zachyceným rytmem  mìstské záchranné sluby
Mìsto
Seattle
Chicago
Helsinki
Praha
Oslo
Berlin  Innsbruck  Marburg
Goteborg
Amsterdam
Londýn  Stockholm  Akershus
New York

Úspìnost KPCR
u pacientù s FiK
45%
40%
32%
29%
20%
19%
19%
18%
6%
5%

Zdroj
Davis, 2002
Davis, 2002
Kuisma, 1996
Wik, 2003
Wenzel, 2004
Herlitz, 2004
van Alem, 2003
Wik, 2005
Lombardi, 1994

Na druhou stranu ovem platí, e pokud budeme uvaovat
pouze o pacientech s komorovou fibrilací, vypadne ze sledování øada pacientù, kteøí se ji pomoci ve stavu FiK nedoèkají,
protoe pomoc dorazila pozdì  tak pozdì, e FiK ji pøela
v isoelektrickou linii nebo EMD.
Úspìnost resuscitací pacientù s FiK tedy vypovídá pøedevím o kvalitì práce výjezdových skupin, ale nehovoøí o organizaèní èásti systému pøednemocnièní péèe. Proto je velmi dùleité, aby byl souèástí sledování i údaj, který charakterizuje
èasovou dostupnost pomoci  reakèní èas záchranné sluby.
Tyto dva údaje spolu s incidencí KPCR ji dobøe vypovídají
o fungování systému jako celku.
Reakèní èasy se v pøípadech náhlé zástavy obìhu pohybují
v Praze kolem osmi minut (8:21 + 3:02 minut). Tento èas zahrnuje jak pøíjem, zpracování a pøedání tísòové výzvy, tak reakci výjezdové skupiny a její pøepravu na místo události.
Pøestoe s velkou rezervou znamená splnìní platné legislativy,
jeho zkrácení by jistì dále zvýilo úspìnost KPCR. Není bohuel v naich silách spolehlivì evidovat dalí èasové uzly, zejména defibrilaèní èas. To by vyadovalo trvalou synchronizaci èasového zdroje ve vech defibrilátorech, co je bohuel
v souèasnosti v naich podmínkách nereálné.
Incidence KPCR je rovnì zajímavým a významným údajem. Ve svìtové literatuøe se obvyklé hodnoty ve vyspìlých zemích pohybují mezi 30 a 70 KPCR / 100.000 obyvatel a rok
(11, 15  17). Úskalí pøi jejím hodnocení pøedstavuje ji zmiòovaný resuscitaèní práh daného systému PNP. Pro evropské
lékaøské systémy je obvyklá hodnota mezi 30 a 50 KPCR na
100.000 obyvatel a rok (16). Tomu dobøe odpovídá námi zjitìná hodnota 43 resuscitovaných na 100.000 obyvatel a rok *).
Dalí zajímavá zjitìní ji nemají pøímou souvislost s výsledky hodnocení neodkladných resuscitací, ale pøináení dalí
pohledy na problematiku:
 NZO jako následek traumatického dìje. V naí studii jsou
zahrnuti vichni pacienti s resuscitovanou NZO, tedy i ti, kde
byl pùvod zástavy následkem traumatického dìje. Tito pacienti jsou z nìkterých studií vyøazováni, protoe úspìnost
tìchto resuscitací se limitnì blíí nule. V naí studii se nízká
úspìnost tìchto resuscitací bohuel potvrdila: z 24 pacientù
této skupiny nepøeil ádný.
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 Je zajímavé, e dominující potíí v dobì tísòového volání
byla pouze v 65% pøípadù ztráta nebo porucha vìdomí. Pro
operaèního øízení je velmi významné zjitìní, e 30 % pacientù trpìlo v dobì volání dechovými nebo susp. kardiogenními potíemi (bolesti na hrudi, subj. pociované poruchy rytmu apod.), ale nikoliv závanou poruchou vìdomí a tedy jetì nelo o zástavu. Ke zhroucení ivotních funkcí dolo v dobì od výzvy do pøíjezdu výjezdové skupiny nebo bìhem kontaktu výjezdové skupiny s pacientem. Právì v této skupinì
pacientù jsme zaznamenali vùbec nejvìtí úspìnost resuscitací. Je tedy velmi významné, aby operaèní støedisko dokázalo
i tato riziková volání identifikovat a vyslat pomoc s odpovídající naléhavostí a výjezdovou skupinu s nejvyí kvalifikací.
 Je prokázáno, e FiK je rozhodujícím prediktorem pøeití
NZO v pøednemocnièní péèi (6). Nadìje na pøeití pacientù
s jinými rytmy je bohuel minimální. To se potvrdilo i v naí
studii, kdy úspìnost resuscitací pacientù s FiK dosáhla témìø 30 %, zatímco pacientù nalezených s isoeletrickou linií
(IEL) pøeilo ménì, ne 2%, co je ovem výsledek odpovídající literatuøe (14).
 Nejdelí reakèní èas, kdy se podaøilo úspìnì zresuscitovat
pacienta, který byl v dobì volání v bezvìdomí, byl 12:00 minut a lo o pacienta s tìkou bradykardií, u kterého byla provádìna telefonicky asistovaná kardiopulmonální resuscitace.
 Nejèastìjím místem zástavy je domácí prostøedí. Toto zjitìní odpovídá situaci jinde ve svìtì.
 První pomoc laiky je údaj, jeho zjiování by mìlo být
standardní souèástí sledování. V naem pøípadì jsme po zkuenostech od sledování tohoto parametru upustili, protoe se
ukázalo, e údaje, získané od èlenù výjezdových skupin, nejsou dostateènì validní. Èasto je napø. z poslechu tísòové výzvy zøejmé, e na místì probíhá KPCR, ale v okamiku pøíjezdu posádky je pøeruena  napø. proto, e resuscitující jde
otevøít dveøe apod.
Závìr
Dostupné údaje svìdèí o tom, e úspìnost resuscitací v pøednemocnièní fázi je v Praze na vysoké úrovni. Z publikovaných
dat patøí mezi jednu z nejvyích.
Tabulka 6  Glasgow-Pittsburgh Cerebral Perfomance
Categories (CPC)
Kategorie
1
2
3
4
5

Hodnocení
Dobrý stav

Popis (zkrácenì)
Návrat k normálnímu ivotu, pøípadnì
nevýznamný deficit fyziologických funkcí
Støední postiení
Neurologický deficit, ale sobìstaèný.
Schopen práce za speciálních podmínek.
Závané postiení Pøi vìdomí, ale nesobìstaèný.
Závislý na cizí pomoci.
Vegetativní stadium Bezvìdomí resp. coma vigile
Smrt
Zemøel

*) Poznámka ke srovnání výsledkù studie a výsledkù statistického etøení ÚZIS  formuláø A(MZ) 101

Systematické, dokumentované a kontrolované sledování
úspìnosti KPCR se zatím v ÈR neprovádí. Jediným dostupným pramenem jsou roèní statistické výkazy záchranných
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slueb, v nich je dokumentovaný celkový poèet resuscitací a jejich primární úspìnost  pøedání pacientù do zdravotnických zaøízení.
Nutno øíci, e tyto dvì dostupné hodnoty nejsou ve shodì
s výsledky naí studie, ani s výsledky svìtového písemnictví.
Zatímco incidence KPCR v evropských lékaøských systémech se pohybuje mezi 30 a 50 / 100.000 obyvatel (16)
a v Praze je to 43/100.000 a rok, celostátní prùmìr je podle statistik ÚZIS 76 KPCR /100.000 obyvatel a rok (20).
Podle metodiky ÚZIS jsou ovem za resuscitované povaováni vichni pacienti, u kterých dolo k resuscitaci obìhu nebo dýchání. Do statistiky jsou tady zahrnuti mimo jiné
vichni øízenì ventilovaní pacienti bez ohledu na to, zda
u nich souèasnì dolo èi nedolo k zástavì obìhu.
Navíc se pojem resuscitace ponìkud neastnì pouívá
i v nìkterých dalích, jetì vzdálenìjích souvislostech (napø. tekutinová resuscitace) a nelze vylouèit, e i v tìchto
pøípadech byli pacienti zaøazeni mezi resuscitované.
Z tìchto dùvodù je bohuel nutno na statistiky ÚZIS
v otázkách KPCR nahlíet jako na nevìrohodné.
Teprve v inovovaném metodickém doporuèení ÈLS JEP
 spoleènosti UM a MK z roku 2004 (1) je uvedena fakticky
správná definice KPCR jako je souboru na sebe navazujících léèebných postupù slouících k neprodlenému obnovení obìhu okyslièené krve u osoby postiené náhlou zástavou
krevního obìhu (NZO) s cílem uchránit pøed nezvratným pokozením zejména mozek a myokard. Z tohoto doporuèení
vychází i metodika ÚZIS platná pro sbìr dat od 1.1.2005.
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Abstrakt
Èlánek poskytuje pøehled alternativ ke standardní KPR.
Klíèová slova: náhlá zástava obìhu (NZO), neodkladná resuscitace (KPR), alternativní techniky, Guidelines 2000
Abstract
The article presents an overview of alternative CPR techniques.
Key words: Cardiac Arrest (CA), Basic Life Support (BLS), Advanced cardiac Life Support (ACLS), alternative techniques,
Guidelines 2000

Doporuèení pro KPR Evropské rady pro resuscitaci
(ERC) z roku 2000 se ve své esté èásti vìnují mimojiné
alternativním technikám pouívaným pøi KPR [1]. Známe
je? Víme pøesnì kdy a jak je pouít? K pozitivní odpovìdi na tyto otázky by mìl pomoci následující pøehledný
prùvodce alternativními technikami KPR.

ho jedince. Komplikace této metody nejsou èasté, mezi její pøednosti patøí relativnì nízké náklady, snadné pouití, skladnost a nízká hmotnost pomùcky. V doporuèení pro KPR z roku 2000 je
ACDCPR øazena do tøídy IIb dle ACC/AHA klasifikace (fair to
good = pøijatelné dùkazy pro vhodnost), pokud je provádìna koleným zachráncem. [1]

ACD-CPR, Active Compression  Decompression, aktivní
komprese  dekomprese
Zejména v pøednemocnièní péèi je pomìrnì rozíøené pouití
kardiopumpy. K vývoji této pomùcky pøispìlo jistì i pozorování úspìné laické KPR, pøi které bylo pouito zvonu na èitìní odpadù. Kardiopumpa
je opatøena lemem, který pøilne k hrudní
stìnì jako pøísavka a umoní tak aktivní
zdviení pøední hrudní stìny ve fázi dekomprese. Nií nitrohrudní tlak zvyuje
ilní návrat. Studie prokázaly zlepení hemodynamických parametrù resuscitované-

ITV, Impedance threshold valve
Pøi ACDCPR mùe být do ventilaèního okruhu (za pøedpokladu
tracheální intubace s nafouknutou manetou tracheální rourky) zaøazena impedance threshold valve (ResQ-valve)  chlopeò,
která brání inspiraci bìhem aktivní dekomprese hrudníku a tak
sníením nitrohrudního tlaku zvyuje ilní návrat [2]. Dosavadní
výzkumy pøinesly povzbudivé výsledky pro pouití chlopnì
v kombinaci s technikou aktivní komprese/dekomprese  zlepení
hemodynamických paramerù, kategorie IIb. [1]
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IAC-CPR, Interposed Abdominal Compression, interponované abdominální komprese
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Pøi IAC-CPR se mezi komprese hrudníku (tj. do fáze spontánní dekomprese) vmezeøují komprese epigastria. Technika vyaduje dalího zachránce a je nároèná na souhru záchranného týmu. Nadbøiek je komprimován ve støední èáøe (diskutuje se
o lepím efektu pøi kompresích mírnì nalevo od støední èáry [3]),
zhruba v polovièní vzdálenosti mezi pupkem a koncem meèovitého výbìku. Komprese by mìla vyvinout tlak alespoò 100 mmHg
a pøirovnává se k síle potøebné k optimální palpaci normálnì tepající bøiní aorty. Klinické studie obhájily pouití IACCPR jako alternativy standardní KPR v nemocnièní péèi prùkazem zlepení èasnosti ROSC a 24-hodinového pøeití, co se vysvìtluje
zvýením ilního návratu, srdeèního výdeje (ovìøeno vzestupem
hodnot PetCO2) a vzestupem diastolického tlaku (analogie intraaortální balonkové kontrapulsace).
Komplikace související s pouitím této techniky nejsou èastìjí ne komplikace standardní KPR [4]. Za kontraindikace pouití
se povauje gravidita, aneurysma bøiní aorty a recentní chirurgický výkon na bøie.
Technika je øazena do tøídy IIb, pokud je pouita pøi nemocnièní KPR a samozøejmì je-li provádìna koleným personálem. [1]
PTACD-CPR, Phased Thoracic  Abdominal Compression
 Decompression, fázované aktivní komprese  dekomprese
hrudníku a bøicha
Technika PTACDCPR kombinuje
principy ACD a IACCPR, ale nevyaduje dalího zachránce. Vyuívá pomùcky (Lifestick [5]), jejím pouitím
se dosahuje støídání hrudní komprese
s aktivní abdominální dekompresí a aktivní hrudní dekomprese s abdominální
kompresí. Na experimentu se zvíøaty
i v klinických studiích byl prokázán pozitivní vliv na hemodynamiku, pouití pomùcky nikterak významnì neoddaluje zahájení
neodkladné resuscitace, komplikace nebyly popsány. Lifestick® se
prozatím zkouí a na trhu není k dispozici. Technika zùstává zatím z pohledu ACC/AHA klasifikace nezaøazena. [1]
RCR-CPR, high frequency CPR, KPR s vysokou frekvencí
kompresí
Jedná se o standardní KPR pøi ní jsou komprese hrudníku provádìny s vyí frekvencí, tj. >100/min, dat z klinických studií není dostatek, nìkterá laboratorní data naznaèují zlepení perfuse
myokardu i zvýení srdeèního výdeje, technika zùstává zatím tøídou ACC/AHA klasifikace nezaøazena. [1]
Vest CPR
KPR za pouití pneumatické vesty vyuívá teorie nitrohrudní pumpy jako hlavního mechanismu dopøedného toku krve a srdeèního výdeje pøi KPR. Pouívá vesty obepínající hrudník  analogické k velké manetì na mìøení tlaku, která se cyklicky nafukuje a vyfukuje a v její stìnì naléhající na kùi jsou zabudovány
elektrody defibrilátoru.
Na zvíøatech i lidech byl prokázán pozitivní efekt na koronární
perfusi, arteriální tlak a krátkodobé pøeití resuscitovaných jedincù. Nebylo zaznamenáno vyí riziko komplikací èi traumatu
souvisejících s KPR.
Limity rozíøení této techniky vyplývají z podstaty vìci  velikost a hmotnost pomùcky a souvisejícího zaøízení, náklady na poøízení. Technika vest CPR je øazena do tøídy IIb. [1]
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Piston (mechanical) CPR, mechanická KPR
Náhrada zachránce provádìjícího hrudní komprese pøístrojem
pøináí výhodu standardizovaných kompresí optimální hloubky
a frekvence. Píst pøístroje je hnán manuálnì nebo stlaèeným vzduchem proti podloce a komprese mohou být synchronizovány
s ventilací. Existuje dùkaz vyího srdeèního výdeje (hodnoceno
pomocí PetCO2) za pouití mechanické KPR, ale zlepení pøeití
pozorováno nebylo.
Nevýhody mechanické KPR jsou zøejmé: poøizovací náklady,
rozmìry a hmotnost pøístroje, riziko dislokace komprimaèní hlavice ze sterna, relativnì dlouhá doba potøebná k prvotnímu nastavení pøístroje, vyí riziko fraktury sterna.
Tato technika je akceptovatelná jako alternativa standardní
KPR za podmínek, které jsou nevýhodné pro standardní manuální KPR, jako je nedostatek zachráncù, dlouhý transport [1]
SVC-CPR, Simultaneous Ventilation-Compression CPR
Mylenka vytvoøení tlakových gradientù mezí nitrohrudním a mimohrudním cévním øeèitìm vedla ke zkoumání techniky neodkladné resuscitace, pøi ní je souèasnì provádìn vdech a komprese hrudníku. Modely ukazovaly zlepení vrcholového arteriálního tlaku
a perfuse koronárních tepen, tyto závìry se ale nepotvrdily v klinických studiích, naopak hemodynamické parametry v praxi provádìné standardní KPR jsou lepí ne pøi SVC-CPR. Není divu, e technika SVC-CPR není doporuèována pro pouití v klinické praxi.
Na tomto místì je nutné zdùraznit rozdílnost termínù simultánní
ventilacekomprese, co znamená souèasný umìlý dech a kompresi hrudní stìny pøi kadém cyklu a nesynchronizovaná ventilacekomprese, která je dle platných guidelines jednou z moností
provádìní KPR po zajitìní dýchacích cest a pøi ní mùe v nìkterých cyklech nastat situace, kdy je umìlý vdech proveden simultánnì s kompresí hrudníku. [1]
Následující techniky popisuji pro úplnost, z jejich podstaty nelze pøedpokládat, e bychom se mohli doèkat jejich irího uplatnìní v podmínkách pøednemocnièní péèe.
Invazivní KPR
Pøímá srdeèní masá jako efektivní reanimatologická technika
mùe být zvaována, pokud se jedná o náhlou zástavu obìhu na
podkladì hypotermie, embolie plicnice èi tamponády perikardu,
pokud hrudní deformita znemoòuje efektivní nepøímou srdeèní
masá a pokud se jedná o zástavu spojenou s penetrujícím hrudním traumatem. Komplikace vyplývají z nutnosti thorakotomie.
Pøímou srdeèní masá rozhodnì nelze doporuèit jako ultimum refugium pøi prolongované KPR. [1]
Neodkladný kardiopulmonální by-pass (bez nutnosti thorakotomie, vyuití femorální arterie a vény) pøipadá v úvahu pøi prolongované KPR pro NZO na podkladì specifických, potenciálnì
reverzibilních stavù  intoxikace, hypotermie. Pouití limitováno
na centra terciální péèe. [1]
DMVA  Direct Mechanical Ventricular Actuation, také
MIDCM  Minimally Invasive Direct Cardiac Massage  vyuívá dvoupláové pomùcky ve tvaru zvonu s vnìjí rigidní stìnou
a vnitøní prunou pøilnavou membránou. Po provedení levostranné pøední thorakotomie je tato pomùcka nasazena na srdce. Do
prostoru mezi obìma stìnami je rytmicky insuflován vzduch a tím
je zajitìn dopøedný tok krve ze srdce a jeho opìtovné plnìní.
Platná doporuèení pro KPR DMVA nezmiòují, její vyuití je
znaènì omezené a je spíe v pøechodné podpoøe funkce srdce
u kandidátù na transplantaci srdce.
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Závìr:
Z uvedeného vyplývá, e k cíli vede mnoho cest, z nich ádná nebyla dosud prostøedky Evidence Based Medicine korunována tou
nejlepí èi nejvýhodnìjí pro pacienta. Vechny uvedené techniky
mohou být (úspìnì) pouity pouze v pøípadì, e zachránci jsou trénovaní a tvoøí dobøe sehraný tým. I pøi pouití tìch nejnároènìjích
technik zùstává ale jedním z nejdùleitìjích pøedpokladù úspìné
KPR  z hlediska dlouhodobého pøeití a jeho kvality  èasnost zahájení neodkladné resuscitace (zejména laická KPR). V rámci ÈR se
tento èlánek záchranného øetìzu stále jeví jako nejslabí.

Obrázek k odstavci Vest CPR

Cough CPR, auto CPR
Existence nìkolika málo dokumentovaných pøípadù, kdy si nemocní s fibrilací komor udreli spontánní cirkulaci hlubokým nádechem následovaným rytmickým kalem podporuje teorii nitrohrudní pumpy. Tento postup je mono bez záruky doporuèit nemocným, kteøí prodìlali opakovanì náhlou zástavu obìhu na podkladì maligní arytmie, jako metodu volby k pøeklenutí intervalu
od vzniku symptomù do okamiku pøíjezdu záchranného teamu.
Diskuse:
Zhodnocení a porovnání úèinnosti jednotlivých technik KPR
v podmínkách pøednemocnièní péèe je velmi sloité. Úèinnost
a nadìje na úspìch KPR je ovlivòována mnoha faktory jako jsou:
etiologie náhlé zástavy obìhu, vìk postieného, komorbidita, interval od okamiku vzniku NZO do zahájení KPR, atd. Vìtina
publikovaných klinických dat byla získána z nemocnièních pozorování. Studie v podmínkách PNP jsou limitovány nedostatkem
personálu, prostoru, omezeným vybavením a leckdy i pøítomností laikù. Jako jediný ukazatel úèinnosti KPR v pøednemocnièní péèi byl uznán PetCO2 (IIa  very good  velmi dobré dùkazy).
Spolehlivý prediktor úspìnosti KPR dosud nalezen nebyl.
Pozornost jistì zaslouí i zpùsoby ventilace bìhem KPR  obsáhlé téma, které není jednoznaènì zpracováno ani v guidelines, je
vak hodné spíe samostatné práce.
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Prudké podrádìní aludku a støev
Jiøí Franz

ÚSZS SK OS ZS Kolín  Nymburk
Abstrakt
Náhle vznikající poruchy trávení s podrádìním aludku a støev jsou bìnou pøíhodou, která je nejèastìji posuzována lékaøem prvního kontaktu  praktikem a posádkou RLP. Rutinní oznaèení akutní gastritis nebo gastroenteritis je sice veobecnì pøijímáno, ale
vlastní patofyziologický i morfologický korelát daleko irí moné kály nitrobøiních onemocnìní, charakterizuje jen mlhavì.
Studenti lékaøství se uèí diferenciální diagnostiku horních a dolních dyspeptických syndromù, atestanty chirurgických oborù vdy zdobí praxí podloené zkuenosti s eliminací náhlých pøíhod bøiních od ostatních kolik, dyspepsií, støevních katarù èi prùjmových debaklù. Ani klinický lékaø nemá zpoèátku dosteèné podklady k oznaèení potíí pacienta pojmem akutní gastririda èi enteritida. Je
tøeba mít na pamìti, e se jedná o diagnózu anatomickou èi morfologickou, nebo vzniklé popisem endoskopické prohlídky. Je nanejvý vhodné znát k uvedené problematice  pøes její diferenciálnì  diagnostickou rozsáhlost  základní teoretické aspekty a které pak
dokázat vyuít pøi práci v pøednemocnièním oboru.
Klíèová slova: akutní gastritis  gastroenteritis etiopatogeneze  klinický obraz  diagnóza  terapie
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Abstract
Acute dyspeptic syndromes are a common condition the physician in the field  either general practicioner or emergency physician
 faces. These disturbaces are commonly named acute gastritis or gastroenteritis and this diagnosis is widely accepted but it
doesn´t characterise pathophysiological and morphological correlation of more wide scale of abdominal diseases precisely. Medical
students learn about the differencial diagnostics of the upper and lower dyspeptic syndromes and surgical residents should be familiar
with differantiation between abdominal emergencies and other conditions (colic, dyspepsisa, diarhoea, gastroenteritis) based on
practical skills. Even the clinician has not enough information to diagnose acute gastritis or enteritis. This diagnose is anatomical
or morphological or it is based on the results of endoscopic examination. Event if the mentioned problematics is really wide it is
necessary to know the basic theoretical aspects and to implement them in field emergency practice.
Key words: acute gastritis  gastroenteritis  ethiopathogenesys  clinical symptoms  diagnosis  theraphy

Gastritida byla dlouho hodnocena výhradnì na morfologickém podkladì. V souèasnosti je jasnì uznáván patogenetický vliv, který vyjadøuje ve zjednoduené podobì tzv.
Sydneyská klasifikace z roku 1997:

Typ

Etiologický faktor Název gastritidy

neatrofická

H. pylori

atrofická
autoimunní
chemická

autoimunita

reflux luèi,
NSAR*
radiaèní
pokození záøením
eozinofilní
potravinové alergie
jiné infekèní bakterie, viry, plísnì

superficiální, difuzní,
hypersekreèní
gastritis
u perniciózní anémie
reaktivní, NSAR
gastropatie
postradiaèní
alergická
flegmonózní

* NSAR / nesteroidní antirevmatika /

Morfologické poznámky
Èasto výrazné obtíe a posléze plíivá chronicita tìchto
onemocnìní vede døíve èi pozdìji k endoskopickému vyetøení. Optické nálezy bývají bizarní a èasto pøekvapivì rozsáhlé. Pro bioptický korelát je vdy nutné odebrat nìkolik
vzorkù. Zaludeèní sliznice je protkána èetnými polymorfonukleáry a skuteènou závanost tìchto stavù dokladují tìké mikroskopicky zjevné léze, nekrózy epitelu a pokození
krevních cév. Není bez zajímavosti objev toxického vlivu
tzv. RONS (reaktivní formy kyslíku a dusíku). Jejich zdrojem jsou nitráty v dietì a èpavek produkovaný Helicobacter
pylori.
Diferenciálnì diagnostické aspekty
Zváit, zda èasto prudce nastupující obtíe nemocného
lze zodpovìdnì oznaèit jako pouhou akutní gastritidu, je
nezbytné a velmi èasto patøí k prubíøskému kameni invence
lékaøe prvního kontaktu. Pod obdobným obrazem probíhají
i jiné zánìty infekèního pùvodu, atypické formy akutní appendicitidy, epigastrickými dyspepsiemi poèínající pozdìji
typická biliární kolika. Nutné je pomyslet i na iritaci pankreatu, alimentární intoxikace v celé íøi vèetnì drog, lékù
(kardiotonika, salicyláty, chininové preparáty). Na bolesti
aludku a støev si zhusta stìují diabetici èi uremici.
Horním dyspeptickým syndromem trpí vysoké procento postiených s psychiatrickou diagnozou, dùvìrnì jsou známé
bolesti v epigastriu pøi infarktu myokardu.Viscerální ischemie pøi systémové hypotenzi vede ke spazmu sliznièních a-
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ludeèních arteriol s následnými akutními bolestivými ulceracemi. I v tìchto pøípadech má svùj význam trpìlivé vyetøení nemocného, snaha po odbìru co nejvalidnìjí anamnézy a schopnost syntézy subjektivních steskù se souèasnì
probíhajícím jiným akutním èi poèasným  základním
 onemocnìním.
Akutní gastritis po dietní chybì
Kadý z nás má individuálnì nastavený pomìr odolnosti
organizmu a síly nìkteré ze zevních kodlivin. Strava se
mùe stát kodlivinou nejen z pohledu celkového kvanta
 pøejedení  ale pøedevím pomìrným mnostvím drádivých sloek poitého jídla. Nadbytek nezvyklého koøení,
tìce stravitelné ingredience kombinované netrpìlivým pojídáním a pøekotnou konzumací. Zásadní kodlivost lze oèekávat pøi nevhodné technologii pøi pøípravì stravy, vèetnì
teplotních extrémù. aludek plní funkci rezervoáru, který
chrání tenké støevní klièky pøed jejich nekoordinovaným èi
náhlým pøeplnìním.Tenké klièky èasto nezvládnou aludeèní obsah zpracovat ve fyziologickém rytmu a reflektorické
podrádìní pøeplnìného aludku vyvolá obraz akutní gastritidy. Tenké støevo se v pøípadì nekvalitní, nezvyklé èi
toxické stravy mùe pøekotnì vyprazdòovat s následkem opakovaných prùjmù. Èasto dramaticky probíhající zaívací
debakly jsou zahrnovány pod pojem gastroenteritida, aèkoli se jedná o stav neinfekèní, bez sloek katarálního èi jiného zánìtu. Pøi diferennciálnì diagnostických rozpacích
hraje významnou roli pøesná anamnéza, barva a charakter
stolice a celkový stav peèlivì kompletnì vyetøeného pacienta.
Je velikou iluzí se domnívat, e obraz gastroenteritidy
musí bezpodmíneènì probíhat u vech, kteøí sedìli u spoleèného stolu. Rozdílná toleranci po poití dané kodliviny
je limitována monou únavou, avitaminozou, psychickým
stavem, nìkdy zcela obyèejným nedostatkem pohybu.
Symptomatologie dyspepsií po dietních excesech je nespecifická. Terapeuticky se vdy vyplácí hladovka s pravidelným pøísunem tekutin v malých dávkách.Antacida, antagonisté H2 receptorù a úprava bakteriální støevní flóry patøí
do léèebného arzenálu vude tam, kde se kompetentnì rozhodneme ponechat postieného v domácím léèení.
Vliv alkoholu
aludeèní sliznice vystavená nadmìrnému kvantu alkoholu po dobu nìkolika dní je poseta erytémy, aftózními defekty, aludeèní sekret je zakalený. Petechie a purulentní
exsudát se èasto normalizují za 23 týdny! Normalizace
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sliznièních zmìn je prakticky nemoná pøedevím pøi konzumaci alkoholu nalaèno, tzv. ranních doucích  tedy
motiv charakterizující ji fázi závislosti. V akutní fázi známe urputné zvracení, obèas s pøímìsí krve z defektù v krajinì kardioezofageálního pøechodu  tzv. syndrom Mallory
 Weis. Velmi vdìèný terapeutickým poèinkem jsou antacida s rehydratací  nejlépe parenterální cestou.
Korozivní gastritis
Jedná se o dramatickou pøíhodu, doprovázenou prudkou
odynofagií, sípáním, chrapotem, bolestivou hematemézou
se zbytky nekrotické aludeèní sliznice. Nejbìnìjí pøíèinou je poití koncentrované kyseliny nebo louhu. Louhy
rozpoutìjí lipidové sloky zasaených tkání, které rychle
podléhají doslovnému zmýdelnatìní a pøedevím v oblasti dolního jícnu vedou k perforacím, následné mediastinitidì s imperativním ohroením ivota pøedevím následnými,
by i doèasnými, komplikacemi. V experimentu bylo prokázáno, jak poití kyseliny vede ke stenóze pyloru, nevypoèitatelné stagnaci aludeèního obsahu s bizarními formami
pokození aludeèní sliznice ve vech jeho anatomických
partiích. Velmi varovným pøíznakem je retrosternální bolest. Detailní postup øeení tìchto závaných nehod je výsadní doménou lùkových lékaøù a je nabíledni, e úloha
pøednemocnièního zajitìní je pøedevím symptomatická.
Hrubou a nepøijatelnou chybou se ukazuje snaha o perorální naøedìní kodliviny vodou, mlékem apod. Zøejmì bezcenné je v poèáteèní fázi aktivní podání kortikoidù.
Infekèní akutní gastritis neboli gastroenteritis
Etiologickým agens jsou neinvazivní bakteriální enterotoxiny typu Staph. aureus, E. coli èi clostridia, dále invazivní salmonelly, shigelly a yersinie. Z virù jsou popisovány rotaviry a astroviry a v poslední øadì parazité ze
skupin Entamoeba histolytica èi lamblie. Postienému
pøestane chutnat jídlo, pøes poèáteèní nauseu opakovanì
zvrací, má obtínì lokalizovatelné bolesti bøicha postupnì
provázené horeèkou a prùjmy. Pøi závanìjích dehydratacích je popisován úbytek tìlesné hmotnosti a o 10 %.
Tyto stavy vyadují prakticky vdy hospitalizaci, kultivaèní vyetøení, kompetentní rehydrataci a realimentaci,
nezøídka na úrovni intenzivní péèe  pøedevím v dìtském
vìku postiených.
Reaktivní gastropatie
Ve kále kodlivých úèinkù lékù, vyvolávajícíh akutní gastritidu dominují nesteroidní antirevmatika (NSAR). Tyto léky
inhibují cyklooxygenázu a tím syntézu prostaglandinù. Jejich
úloha je za fyziologických podmínek pro GIT zásadní:
regulují tvorbu aludeèního hlenu, regenerují trávící sliznici, hrají dominantní roli v mikrocirkulaci a tak chrání pøedevím aludeèní sliznici pøed kanibalským sebeznièením
aktivní aludeèní ávou.Velmi nepøíznivé je lokální pùsobení kyseliny acetylosalicylové pøi perorální aplikaci. Není
samoúèelnou snaha vyuívat efervescentní podobu tìchto
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preparátù. Jsou popisovány výrazné erozivní a následnì
prudce krvácející léze vyvolané ulpìním tablety v nìkteré
z èetných sliznièních øas.
Jetì pøijatelnou jsou malé pøíznaky typu pálení áhy, øíhání èi pocit plnosti v nadbøiku. K masivní hemateméze
mùe za urèitých nepøíznivých okolností dojít prakticky bez
prodromù. Definitivní terapie se øídí endoskopickým nálezem, pøi prudkém prùbìhu v pøednemocnièní etapì postupujeme symptomaticky, pøi krvácení aktivní garancí zabránit monému rychlému nástupu oku.
Závìry
Pøíèin a následné bizarní symptomatologie bolestí bøicha
a dyspeptických syndromù plíivì pøibývá. Dávno pryè jsou
doby, kdy abdominální onemocnìní byla výhradní doménou
chirurga, jeho zkueností a schopností holou zlatou rukou
autoritativnì odliit, zda se jedná èi nikoli o náhlou pøíhodu
bøiní. Nitrobøiní onemocnìní vyadující neodkladnou laparotomii nejsou jedinou noèní mùrou lékaøe prvního kontaktu.Trvalá modernizace a kvalita dostupné diagnostiky,
vývoj friendly endoskopù a paralelní výzkum potencují
vývoj invazivní gastroenterologie. Ve dohromady daleko
pøesnìji specifikuje rozsah akutních onemocnìní aludku
a støev, která ve svých dùsledcích zásadnì ohroují zdraví,
pøípadnì i ivot nemocných. Ani v podmínkách praktických
lékaøù èi posádek RLP není moné do soudného dne pøièítat
mnohá závaná onemocnìní pouhému dietnímu excesu,
støevní chøipce, zkaenému aludku nebo zaraeným
vìtrùm pøi nedostatku pohybu. Na druhé stranì nebude
moné kadou bolest bøicha bez pøemýlení a s alibismem
odeslat se strohým výmìnným listem k vylouèení NPB na
nejblií chirurgické pracovitì. Pro obì strany je zásadní
podmínkou jejich odborného rùstu studium, získávání zkueností, monost a schopnost poznání jednotlivých dyspeptických a GE syndromù, kterých plíivì pøibývá spolu s nárùstem ivotní úrovnì, zmìnami ivotního prostøedí, drogovou závislostí a prudkým rozvojem exaktního lékaøského
experimentu. Bude nefalovaným uspokojením autorovým,
pokud tento pøíspìvek bude skromným pøíspìvkem k onomu poznání v nelehkých podmínkách pøednemocnièní péèe.
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Zátì a stres pracovníkù záchranných slueb  výsledky první èásti studie
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Abstrakt

Dotazníková studie zjiovala míru stresu pracovníkù záchranných slueb, míru expozice kritickým událostem, pøíznaky syndromu vyhoøení a analyzovala negativní a pozitivní rysy profese tak, jak je uvádìli respondenti. V èlánku jsou zveøejnìny výsledky první èásti studie.
Klíèová slova: profesionální záchranáøi  kritická událost  stres  syndrom vyhoøení

Abstract

The questionnaire study was designed to identify the amount of stress of EMS professionals, the degree of exposition to critical incidents, symptoms
of burnout syndrome and to analyze negative and positive aspect of profession as they are seen by respondents.
Results of the first part of the study are presented in this article.
Key words: EMS professionals  Critical Incident  Stress  Burnout syndrome

Úvod
Z teorie i praxe je zøejmé, e jistá míra zátìe a stresu k práci na
záchranné slubì nedílnì patøí. Opakované vystavení zátìové situaci s následným zvládnutím této zátìe vede vìtinou postupnì
ke sníení nároènosti stresové reakce a stresové odpovìdi a dochází tak k efektivnìjí adaptaci. Stresová reakce nezáleí ani tak na
objektivní charakteristice stresoru, ale spíe na tom, jak byl stresor
konkrétním jedincem vnímán a hodnocen pøedevím z hlediska jeho zvladatelnosti. V literatuøe se rozliuje od konce 60. let 20. stol.
mezi pojmy eustres a distres (Bernard, 1968). Pojem eustres je
vztahován k ménì intenzivnì vnímanému stresu, spojenému s navozováním pozitivnì ladìných emocí a vysokou svobodou volby
situace, je k nástupu stresu vedla. Jde o proitek stresu, vedoucí
k adaptaci a ke zlepení výkonu, jen je vlastnì pøedpokladem aktivního ivota. Naopak neøeitelný stres (distres), spojovaný s negativnì ladìnými emocemi a nízkou svobodou volby výchozí situace vyaduje mnoství energie, adaptaèní mechanismy selhávají
a pokraèující nezvládání pùsobícího stresoru èi stresorù mùe zpùsobit a rozvrácení homeostázy organismu Nìkdy mùe dojít
k postupnì se kumulujícímu úèinku stresorù z rùzných oblastí ivota (rodina, práce, ekonomická situace, spoleèenské problémy
atd.), pak mluvíme o kumulativním stresu, který ji také mùe být
z hlediska jeho proívání i zvládání velmi nároèný.
Pro práci na záchranné slubì je na jedné stranì charakteristická opakovaná expozice kritickým událostem, které u nepøivyklého jedince mohou vyvolat akutní reakci na stres, na druhé stranì
mezi typické osobnostní charakteristiky záchranáøù podle zahranièních studií patøí mimo jiné i vysoká odolnost vùèi zátìi, ochota podstoupit vysoké riziko a orientace na èinnost  tedy rysy, které ke zvládnutí vypjatých situací pozitivnì pøispívají.
Z hlediska psychologické morbidity jsou pracovníci záchranáøských profesí vèetnì zdravotnické záchranné sluby ohroeni jak
akutní reakcí na stres, tak i posttraumatickou stresovou poruchou
a syndromem vyhoøení. Rozvoji tìchto poruch se dá pøedcházet na
mnoha úrovních, od otázek organizace práce, vztahù na pracoviti a pøístupu managementu pøes preventivní programy, které mají
za cíl upozornit na problém a nauèit pracovníky pozitivním technikám a opatøením, jak stresové reakce rozpoznat a jak se s nimi
uitím pozitivních technik vypoøádat, a po zavedení intervenèních programù pro expozici kritickým událostem s cílem zabránit
následné psychologické morbiditì.
Cíl studie
Ve spolupráci s Centrem zdraví a ivotních podmínek Státního
zdravotního ústavu v Praze vznikl v roce 2002 projekt studie
Zátì a stres pracovníkù záchranné sluby s potenciálním vyústìním v burnout syndrom  monosti vèasné diagnózy, terapie
a prevence. Studie je zamìøena na identifikaci zátìe a stresorù
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pracovníkù a na stanovení míry hladiny psychologické zátìe
a dále na vytvoøení a realizaci intervenèního programu pro pracovníky záchranných slueb. V poslední fázi je plánováno ovìøení úèinnosti preventivních a intervenèních programù.
S pouitím vstupního dotazníku, rozesílaného ve 2. polovinì roku 2003 jsme chtìli zjistit jednak míru expozice rizikovým faktorùm pro vznik syndromu vyhoøení a posttraumatické stresové poruchy, a dále vytvoøit jednoduchou a snadno pouitelnou metodiku
k vèasné diagnostice projevù tohoto syndromu pracovníkù ZS, ovìøit
její pouití v praxi a vytvoøit základ pro její pozdìjí standardizaci.
V dalích fázích projektu plánujeme ve spolupráci s managementem záchranných slueb zavést nìkteré z programù CISM,
pøípadnì je na základì zjitìných stresorù modifikovat pro
místní podmínky. Poslední etapou by mìlo být ovìøení, zda
podpùrné psychologické sluby ovlivòují výskyt projevù syndromu vyhoøení a ovìøení zásad a podmínek realizace proitkovìbehaviorální intervence v prevenci syndromu vyhoøení
a posttraumatické stresové poruchy.
Metodika:
První èást studie byla zahájena v roce 2003. Úèast ve studii byla dobrovolná a spolupracující záchranné sluby jsme poádali
o zajitìní anonymity ohlednì vyplnìných dotazníkù. Pro zaøazení respondenta do studie jsme poadovali délku praxe minimálnì
1 rok, minimální pracovní úvazek 0,5 a výe. Tato kritéria byla
zvolena proto, aby bylo moné vùbec hodnotit, zda expozice stresorùm byla bìhem pracovního procesu dostateèná, a zda stres mùe souviset se zamìstnáním.
Dotazník byl èlenìn na tøi okruhy. V prvním z nich byla zjiována míra expozice nejèastìji uvádìným rizikovým faktorùm pro
vznik posttraumatické stresové poruchy. Respondenti mìli kvantifikovat, jak èasto se s jednotlivými situacemi v praxi setkali. Jako
identifikátory jsme zvolili: úmrtí nebo tìké poranìní kolegy,
úmrtí nebo KPR dìtí, hromadné dopravní nehody, oetøování popáleninových traumat, riziko vlastního ohroení. U posledního
jmenovaného faktoru byli odpovídající poádáni o blií specifikaci rizika, kterému byli vystaveni.
V dalí èásti byl pouit jednoduchý screeningový dotazník pro diagnostiku syndromu vyhoøení.
V poslední èásti byly dotazy s volnými odpovìïmi na otevøené
otázky, s moností slovního popisu stresujících a naopak protektivních faktorù práce na ZS a jejich ohodnocení èíselnou kálou, byly zaøazeny i dotazy, mapující pozitivní a kontraproduktivní techniky zvládání stresu (abúzus psychoaktivních látek, mimopracovní
zájmy, sportovní aktivity...). Volné odpovìdi jsme zaøadili proto,
aby respondenti nebyli svazováni pøedem danými monostmi.
Na základì výsledkù studie bude vytvoøen kontrolní dotazník pro
závìreènou èást studie.
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Výsledky:
První èásti studie se zúèastnilo 290 respondentù, 57% muù
a 42% en. Jednotlivé profese byly zastoupeny takto: lékaøi 15%,
SZP/VO 51%, dispeèeøi/dispeèerky 18% a øidièiNZP 14%.
(viz graf è. 1)

Graf è. 4

Graf è. 1

V celém souboru byla nalezena vysoká míra expozice pøeddefinovaným rizikovým faktorùm (hromadné DN, popáleniny,
KPR dìtí), je vak srovnatelná se zahranièními studiemi. V naí
studii jsme nalezli vysokou míra vlastního ohroení, aspoò jednu
z forem ohroení udává 71 % pracovníkù. Expozice kritickým
událostem bez ohledu na profesní zaøazení je zobrazena v grafu
è. 2, v grafu è. 3 jsou zachyceny identické situace, kterým byli exponováni lékaøi, kteøí mají míru setkání s kritickými událostmi ze
vech sledovaných profesních skupin nejvyí.

Graf è. 5

Graf è. 6

Graf è. 2

Graf è. 3

Pøi vyhodnocení specifikace rizik byla nejèastìjí situací napadení, s ní má zkuenost 53% vech respondentù a 74% zúèastnìných lékaøù. Na druhém místì byla nehoda sanitního vozidla, kterou zaila tøetina souboru a témìø polovina lékaøù (viz
grafy è. 4,5 a 6).
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Ve druhé èásti studie byl pouit screeningový dotazník zamìøený na symptomy syndromu vyhoøení (burnout syndromu).
Známky poèínajícího nebo manifestního syndromu vyhoøení
má 17% respondentù. Prùmìr celého souboru i prùmìr v jednotlivých profesích je v hranicích normy, nepatrnì nad normou
je u pracovníkù nad 15 let praxe jako u jediné skupiny. U muù je skóre syndromu vyhoøení nepatrnì vyí ne u en.
Na základì rozboru verbálních odpovìdí tøetí èásti dotazníku jsme provedli kategorizaci stresorù, moností zlepení a pozitivních aspektù práce na ZS tak, jak je uvádìli respondenti.
Alespoò jeden stresující aspekt práce na záchranné slubì
uvedlo 81,4% probandù, zatímco monosti zlepení vidí pouze 28,3 %. Naopak pozitivní aspekty práce jmenovalo 75,5 %
respondentù. Respondenti byli poádáni i o vyjádøení intenzity
pùsobení stresujících a pozitivních aspektù pomocí èíselné kály 19 (1 nejnií intenzita, 9 nejvyí).
Nejèastìji je mezi stresory uvedeno smrt nebo KPR dítìte
nebo mladých lidí, a to u 31% souboru. Tento stresor je hodnocen i nejvyí intenzitou s prùmìrnou známkou 7,7 z moných 9. Na druhém místì v èetnosti je hromadné a závané
dopravní nehody, uvedlo 14,5% respondentù, s prùmìrnou intenzitou 7,5 z moných 9 bodù. Pracovní pøetíení a vztahy na
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Graf è. 7

pracoviti zaujímají shodnì tøetí pøíèku èetnosti výskytu (12%),
ale s rozdílnì vnímanou intenzitou (6,7 pro pøetíení, nepravidelnost reimu a 5,9 pro vztahy na pracoviti). Znaènì negativnì, avak ne tolik èasto se objevovaly zneuití ZS (intenzita
7,5, èetnost 5,5%), finanèní, pøípadnì spoleèenské ohodnocení
(intenzita 7,1, èetnost 5%). Mezi stresory se dále vyskytovaly
øízení podniku, èekání na výjezd, zodpovìdnost, nemonost
konzultace, neochota nemocnic pøijmout pacienta. (Graf è. 7)
Monosti zlepení vidìlo nejvíce respondentù v lepím
vzdìlávání, v práci na sobì samých (11,8% z celkového souboru, ale 41,5% z tìch, kteøí nìjakou monost zlepení uvedli.
Na druhém místì byla uvádìna lepí péèe o záchranáøe (vèetnì
sociálního zabezpeèení, ale i psychologické péèe) a lepí ocenìní (nejen finanèní, ale i spoleèenské uznání)  8,6% respondentù celkovì, 30,5% z tìch, kteøí monost zlepení jmenují.
Na tøetím místì byla uvádìna organizaèní opatøení vèetnì samostatnosti ZS a tvorby pøísluné legislativy  u 6,9% celkovì, 24,4% tìch, co zlepení vidí.
Jako nejvìtí pozitivum na práci na záchranné slubì byla jmenována pomoc lidem a záchrana ivota nebo zdraví, a to u 46,9%
vech respondentù, a také intenzita vnímání byla ze vech jmenovaných aspektù nejvyí (7,4 z 9 moných). Dále zamìstnanci oceòovali akènost, zajímavost a pestrost práce (30,7 % souboru,
prùmìrná intenzita 6,8 z 9) a kolektiv na pracoviti (27,6%, intenzita 6,7 z 9 moných). Mezi dalími pozitivnì vnímanými aspekty byly uvádìny nároènost práce, plat, volný èas díky smìnnému
pracovnímu reimu a spoleèenské uznání. (Graf è. 8)
55,9% respondentù jmenovitì uvedlo nìjakou mimopracovní zálibu a 74,1 % se vìnuje alespoò jednomu druhu sportu,
èasto se objevovalo více sportovních aktivit, mezi nimi jednoznaènì vede cykloturistika (42% vech respondentù).
Tøetina souboru pravidelnì kouøí, tøi ètvrtiny pøiznávají pøíleitostnou konzumaci alkoholu, obèasný abúzus jiné psychoaktivní látky (marihuana) uvedli 4 respondenti (1,3 %). Léky
pravidelnì uívá 16% respondentù, nejèastìji byla uvádìna antihypertenziva, antihistaminika a léky k léèbì diabetes mellitus.

Graf è. 8
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Diskuse:
Zapojení respondentù do výzkumu a pøípadnì do intervenèních podpùrných psychologických programù je vdy vázáno na
ochotu pracovníkù a na jejich zájem o danou problematiku, co
je obecnì i v zahranièí problematickým bodem studií o CISM.
Kromì toho se dá pøedpokládat, e jedinci s výraznými pøíznaky syndromu vyhoøení a z toho plynoucího negativismu nebudou ochotni se výzkumu vìnovat. Na druhé stranì anonymita
dotazníku zaruèuje jistou míru svobody a autenticity odpovìdí.
Soubor 290 respondentù je z hlediska zpracování dat dostateèný a dostateènì rozsáhlé jsou i jednotlivé podskupiny.
Vzhledem k tomu, e psychologické intervenèní programy zde
dosud nebyly pouívány, dají se data této dotazníkové studie
brát za vstupní stav bez jakýchkoliv pøedchozích intervencí,
co umoòuje v dalích èástech studie hodnotit úèinnost technik CISM tam, kde budou do praxe zavedeny.
První èást studie potvrdila vysokou míru rizika, zejména
agresivity ze strany pacientù nebo jejich okolí, kterému jsou
pracovníci vystaveni. Podpùrné intervenèní programy by mìly
toto specifické místní riziko zohlednit.
Celková míra projevù syndromu vyhoøení je pod hranicí klinicky vyjádøeného syndromu vyhoøení. To mùe souviset se
sníením pøesèasové práce v dùsledku dodrování zákoníku
práce, a dále s urèitou stabilizací oboru a tím i zvýeným jak
spoleèenským, tak profesním uznáním (i to se jmenovitì objevovalo ve verbálním hodnocení pozitivních aspektù).
Ve výsledcích byla konstatována jednoznaèná shoda v hlavním stresoru, resuscitací nebo smrtí dítìte, a to i ve vnímané intenzitì. Stejnì ve výsledcích pøevauje jednoznaèná shoda
v základním pozitivním aspektu profese, jím je mínìna pomoc lidem a záchrana ivota.
Nìkteré poloky se objevují jak v negativnì, tak i pozitivnì
vnímaných faktorech  napø. finanèní ohodnocení, spoleèenské
uznání, vztahy na pracoviti, management podniku. To ukazuje, e v rùzných organizacích mùe být rùzná atmosféra i pøístup k zamìstnancùm, a e tedy i informování managementu
jednotlivých záchranných slueb o monostech psychologické
pomoci a o vytváøení optimálních pracovních podmínek by
mìlo patøit mezi navrhovaná opatøení ve druhé èásti studie.
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Pøísluníci rodiny v tísòové situaci
Péèe o rodinné pøísluníky a spolu-pacienty pøi neodkladné resuscitaci
Susanne Wollersheim

Pøevzato z oborového èasopisu nìmeckých zdravotnických pracovníkù Die Schwester, der Pfleger: 12/04, str. 900-903

Tísòová situace je vdy mimoøádná, jak pro oetøující skupinu, tak pro rodinné pøísluníky a spolu-pacienty. Nejistota, jak
se správnì chovat bìhem resuscitace, je èastá. Mají být rodinní pøísluníci odesíláni z místnost oetøování? V závislosti na
osobnostních projevech tìchto osob a na právních ustanoveních o povinné mlèenlivosti je nesnadné zaujmout veobecnì
platné postoje. Tento èlánek osvìtluje problém péèe o rodinné
pøísluníky a spolu-pacienty bìhem resuscitace a pøedkládá
rùzné monosti chování.
Je samozøejmé, e pacient bezprostøednì ohroený na ivotì
pro náhlé selhání základních ivotních funkcí je støedem vekerého konání. V tomto pøíspìvku je vak v popøedí péèe o rodinné pøísluníky a spolunemocné na pokoji v prùbìhu resuscitace. Není to téma vìdecké, pøi kterém je mono pùsobit vìcnými fakty, výsledky studií nebo namìøenými hodnotami. Je to
více osobní mnohými emocemi zatíené téma, které pøi pokraèujícím vývoji vysoce technizované medicíny a oetøovatelských nárokù a z toho vyplývajícího nedostatku èasu nabývá
stále více na významu. Cílem tohoto pøíspìvku má být navození vnímavosti pro potøeby rodinných pøísluníkù a spolu-nemocných za výjimeèné situace, kterou je neodkladná resuscitace. Má být poukázáno na monosti, cesty a podnìty, jak je
mono vìnovat se rodinným pøísluníkùm a spolu-nemocným.
Pocity a reakce rodinných pøísluníkù
Zázraky není mono oèekávat, ale je mono v nì doufat.
(Irmgarg Erath)
Kadý èlovìk cítí a reaguje za mimoøádné situace, kterou je
neodkladná resuscitace, jinak. Èasto pozorovanými pocity jsou
napøíklad:
 Obavy a strach: Doufám, e to zvládne. Jak to bude probíhat dále?
 Agrese a vztek: Vdy si pøíli troufal/a. Zpùsobil to urèitì
ten nový lék. Byl patnì léèen/a.
 Zoufalství: To nezvládne. Nikdy se to nepodaøí.
 Nerealistická nadìje: U veèer bude opìt na nohách.
 Bezmocnost: Nemohu pro nìj/ni nic udìlat.
 Výèitky: Svými øeèmi jsem ho/ji pøíli rozèílil/a. Nestaral/a
jsem se dost o nìj/ni.
Naznaèené pocity se mohou vyskytovat té v kombinacích,
avak pravidelnì nìkterý pøevládne a jednání rodinných pøísluníkù ovlivní. V jednotlivých pøípadech je mono z chování osob èinit závìry o jejich pocitech. Nìkteøí lidé vak tíhnou k ukrývání
svých citù. Vnímání jejich pocitù je dobrým východiskem pro
správnou péèi. Mnohokrát je mono z reakce èinit o povaze pocitù závìr  v mnoha pøípadech ménì na druh, nýbr více na míru
pocitù. Tyto vzory chování je mono nalézt i v èlánku ICD 10
WHO: Reakce na mimoøádnou tìlesnou nebo duevní zátì
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(Pøevánì traumatizující záitek s váným ohroením bezpeènosti nebo zdraví postieného nebo jemu blízké osoby).
Podle ICD 10 jsou popsány následující body:
 Bezcitnost, otupìlost nebo chybìjící emoèní oslovitelnost:
osoba se projevuje jako zcela chladná a vìcná, nedokáe reagovat citovì, je jako omámená.
 De-realizace: osoba se nachází v objektivním svìtì, s událostí jedná, jako by se neudála.
 De-perzonalizace: osoba se nalézá v subjektivním svìtì, není sama sebou, stojí vedle sebe.
 Disociativní amnezie: osoba si vzpomíná jen na jednotlivé
útrkovité momenty.
Zvlátní situace spolu-nemocných
Èasto se pozoruje, e sousedící nemocní po nìjaké dobì pocítí jakési osudové spoleèenství. Oba jsou nemocní, sdílejí
stejný pokoj, mají identický prùbìh dnù s podobnými pøáními
a cíly, jako je návtìva vnukù nebo proputìní domù.Ve spoleèném svìtì nemocnièní kadodennosti cítí pùvodnì cizí lidé vzájemná pouta, vyvíjí se soucítìní-my.
A nyní nastane tísòová situace, resuscitace. Je okem té pro
sousedícího nemocného. Mnohé mu probíhá hlavou. Proitek
ohroení ivota pøedstavuje pro rodinné pøísluníky, ale té pro
spolu-pacienty, hranièní zkuenost v tìlesném, ale i v psychickém smyslu (Hannich, Ullrich 2000). Moná nyní osudem spojeného èlovìka èeká té konec ivota. V tomto okamiku bude
sousedící pacient nucen se vzepøít tísòové situaci resuscitovaného nemocného. Mnoství pocitù a reakcí sousedního pacienta se bude blíit tìm, které pociují rodinní pøísluníci.
K tomu pøistupuje dalí rozhodující faktor. Situace resuscitovaného bývá èasto promítána do situace vlastní. V pocitech
souseda proto mnohdy pøevaují starost a strach. Reakce na nì
jsou velmi rozdílné. Mají rozsah od pláèe a mlèení pøes zdánlivou ignoranci a po hlasité, pozornost vynucující nicotné otázky, aby ve svém strachu nezùstával sám.
Bìhem resuscitace probíhající na sousedním lùku nemá pacient na JIP volbu místnost opustit. On sám je odkázán na pøístroje a nemùe být snadno z pokoje odvezen. Jistého oddìlení lze dosáhnout panìlskou stìnou, ale akustickou zátì není
mono odstranit. Pouhá panìlská stìna ho oddìluje od boje
o ivot a od smrti.
Poskytnutí pomoci a péèe
Porozumìní èasto dosáhne mnohem dále ne rozum. (Marie
von Ebner-Eschenbach)
Prostøedkem volby k oddìlení sousedního pacienta v prùbìhu neodkladné resuscitace je èasto Valium® (diazepam) nebo Midazolam® Pro podání sedativa sousednímu pacientovi hovoøí jeho rovnì tìký stav. Vzruení za této situace je pro na-
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pø.nemocného se srdeèním infarktem nebo COPD pro prùbìh
onemocnìní neádoucí. Proti podání sedativ mluví prodlouené vstøebávání a úèinek s nebezpeèím pozdìjích psychických
poruch.
Facit: Je tøeba rozhodnout o volbì sedativ a jejich dávce
podle situace a podle stavu nemocného.
Alfou a omegou v jednání s rodinnými pøísluníky bìhem
resuscitace je rozhovor. Je tøeba i v panujícím hektickém prostøedí jim poskytnout pocit, e nejsou sami se starostmi, strachem a problémy.
V rozhovorech s rodinnými pøísluníky a spolupacienty se
má dbát na následující (Bengel 1997):
 Pokud se rodinní pøísluníci a spolunemocní jetì neznají, má
rozhovor zaèít pozdravem a pøedstavením jednotlivých osob.
Tím zmizí anonymita nemocnièního personálu. Vytvoøí základnu pro vznik vztahu dùvìry.
 Hovoøte pro laiky srozumitelnì, aby se nastali obìtí odborného argonu.
 Nemluvte pøíli rychle, dìlejte pøestávky a ponechte èas na
orientaci.
 Pozorujte svého partnera rozhovoru a zkuste zjistit jaké pocity unìho pøevládají, abyste podle toho mohl v rozhovoru postupovat
Vedle rozhovoru je mono v jednání se starostlivými pøíbuznými a spolupacienty pomáhat následovnì:
 Kadý zpùsob komunikace s rodinnými pøísluníky a spolupacienty má velký význam. Pøátelský pohled nebo dotyk mohou pomoci.
 Jestlie èeká rodinný pøísluník sám, zeptejte se ho, zda nemá být
informován jetì nìkdo dalí. Nabídnìte telefonický rozhovor.
 Vyuijte k podpoøe rodinných pøísluníkù a spolu-pacientù
napøíklad dalí pøíbuzné a pøátele.
 Ve vlastních domovech, zejména ve výcarsku, nabízejí pomoc peèovatelé v tísni a krizové intervenèní skupiny. Vyuijte
jich, je-li to moné.
Pøítomnost rodinných pøísluníkù u neodkladné resuscitace
ijete v manelství 40 let. A nyní, v této krizi, se stalo nemocné tìlo objektem profesionality, která se peèlivì stará o vylouèení rodinných pøísluníkù. (50 intenzivních dnù, Helga
Strätling-Tölle, 2000)
Pokud zapoène neodkladná resuscitace v místnosti za pøítomnosti rodinných pøísluníkù, je tøeba rozhodnout, zda mají
být resuscitaci pøítomni nebo místnost opustit. Vìtinou jsou
poádáni, aby místnost opustili. Èastým názorem bývá e spíe si pøítomni být nepøejí. Dalím dùvodem je, e chování pøíbuzných nelze odhadnout a e nejsou kapacity, které by peèovaly o osoby v hysterickém záchvatu nebo kolapsu.
Na druhé stranì èekání mimo místnost, kde resuscitace probíhá, vede u pøíbuzných èasto k pøemýlení, obavám a nejistotì o tom, co se v místnosti dìje. Nemìl by vznikat dojem, e se
chce nìco skrývat, e se dìje nìco, co nemá spatøit nikdo nepovolaný. A jak jsou lidé rozdílní v kultuøe, náboenství, vìku
a dosavadní ivotní zkuenosti, má být rozhodováno individuálnì, zda je mono, aby rodinní pøísluníci byli neodkladné
resuscitaci pøítomni.
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V pøípadì pøítomnosti rodinných pøísluníkù
Rozhodne-li se oetøující skupina s rodinným pøísluníkem, e v místnosti zùstane, vznikne nezvyklá situace jak pro
rodinného pøísluníka, tak pro resuscitující skupinu  nicménì se zkrátí a zlepí proces pochopení situace rodinným pøísluníkem.
Kromì ji zmínìných moností k poskytování péèe je
v tomto pøípadì nutné dbát zejména na následující:
 Informujte pokud mono o lékaøsko-technickém prùbìhu.
 Pozor na volbu slov. Nevhodné slovo mùe pùsobit na rodinné pøísluníky velmi negativnì. Toté platí pro pøítomné
spolupacienty.
 V Záchranné slubì se osvìdèilo, nechat rodinného pøísluníka podret ruku postieného. Situaci mùe pak pøísluník
rodiny lépe zvládnout a øíci si:Udìlal jsem vechno, co
jsem mohl udìlat.
 Na ARO-JIP má být rodinnému pøísluníkovi nabídnuto
vhodné posazení.
V pøípadì nepøítomnosti rodinných pøísluníkù
Jestlie se oetøující skupina dohodla s rodinným pøísluníkem, e místnost opustí, má se dbát na následující:
V zájmu zabránit jetì vìtímu pocitu bezmocnosti, strachu
a nejistoty se ukázalo být úèelným podávat èekajícímu kadých 20 minut informace o aktuálním stavu pacienta a o dalím
postupu péèe (Monninger O. J.). Nebo kadá plynoucí minuta posiluje fantazie strachu o závanosti stavu.
Díky pravidelnému informování má pøísluník rodiny monost postupnì se vyrovnávat s mimoøádnou situací, pøizpùsobovat se jí a být pøipraven na pozdìjí pøístup k lùku postieného.
Je tøeba zdùraznit, e v pøípadì, kdy rodinní pøísluníci jsou
pøítomni, má jim být poskytována podpora. Zda se pøítomnost
rodinných pøísluníkù projeví skuteènì pozitivnì, záleí na jejich psychice, kterou nelze pøedvídat. Vdy je tøeba zvaovat
riziko naruení správnosti prùbìhu neodkladné resuscitace
zpùsobené pøítomností rodinného pøísluníka.
Vysvìtlování rodinným pøísluníkùm  dvojseèný meè
Pravda má být blinímu podávána jako plá do kterého
vklouzne, ne jako hadr kterým ho uhodí pøes ui. (Max Frisch)
Aby mohl pøíbuzné informovat, musí resuscitující lékaø
pøedem mít urèeno, kdo a v jakém rozsahu mùe informace
o zdravotním stavu postieného obdret. Bez pøedchozího
souhlasu pacienta nesmìjí být rodinnému pøísluníkovi, èistì
právnicky nahlíeno, podávány ádné informace o diagnóze,
oetøovatelskolékaøské péèi a o dalím postupu. Smí být vysloveno toliko bezprostøední ohroení smrtí.
K tomuto bodu je nutno øíci, e se asi ji letos BGB (Bundesgesetzbuch  nìmecký zákonník) zmìní ve prospìch rodinných pøísluníkù. Aby rodinný pøísluník pøesto mohl obdret informace o pøíbuzném, musel by fungovat jako peèovatel. Spolu-pacient nesmí být z dùvodu lékaøské mlèenlivosti informován ani sebe ménì o pacientovi, který potøeboval
resuscitaci.
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Facit:
Na závìr je tøeba øíci, e pro vylíèenou pestrost situací jakými je osobnost rodinných pøísluníkù a spolupacientù nebo
právních ustanovení o mlèenlivosti  nezávisle na lékaøských
základních tématech  je sotva moné postavit obecnì platné
schéma chování. Cílem tohoto pøíspìvku proto nebylo poskytnutí návodu, ale pøiblíení problému péèe o rodinné pøísluníky a spolupacienty a pøedloení rùzných moností chování.
Mnì leí na srdci dùleitost péèe o psychiku osob nalézajících
se vedle skupiny poskytující neodkladnou resuscitaci. Pøesuòme se jako zdravotniètí pracovníci na okamik do situace a starostí rodinných pøísluníkù nebo spolupacientù, kteøí jsou
v úzkostech o blízkého èlovìka.
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A øeknìte poctivì, nechali byste se jen tak vyprovodit, kdyby napøíklad Vá manel byl resuscitován?
Nechtìla byste mít alespoò monost volby být pøítomna?
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Informovaný souhlas v podmínkách pøednemocnièní
neodkladné péèe
Marek Uhlíø

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, úsek léèebnì preventivní péèe

Seminární práce z pøedmìtu Etika v pomáhajících profesích
Øízení a supervize ve zdravotnických a sociálních orgamizacích, FHS UK, únor 2005

Abstrakt
Psycholog Matouek, který se vydal do nemocnièního prostøedí zkoumat komunikaci s pacienty metodou stínování lékaøù, dopìl k názoru, e pacient má monost mluvit se svým oetøujícím lékaøem po dobu zhruba pìti minut týdnì (Matouek, 1999). Trend, kdy je
více zdravotníkù stíháno a alováno v souvislosti s nedostateènou komunikací s pacientem ne v souvislosti s odborným pochybením,
v ÈR teprve nabírá sílu, ale oèekává se, e se projeví i u nás (Stolínová, Mach, 1998). Nemocnice se vìtinou pouèily z pokusù a omylù klinických pracovi na západ od ÈR a na oèekávaný vývoj se intenzivnì pøipravují. Jak jsme na tom my?
Klíèová slova: Informovaný souhlas, komunikace, právo, pøednemocnièní neodkladná péèe

Abstract
The Czech psychologist Matousek examined physicians´communication skills by a shadowing observation method  and came to
conclusion that a patient in a hospital only has an average limited time of 5 minutes a week to speak to his doctor (Matousek, 1999).
On the other hand, we expect more health care providers to be sued for communication incapability than for clinical faults, as the trend
rises on the West (Stolinova, Mach, 1998). The Czech hospitals already answer to this call, so this paper asks: what about us, the prehospital health care providers?
Key words: Informed agreement, communication, legislation, prehospital emergency care

Problematice informovaného souhlasu a s tím související tématùm, jako je negativní revers a detence, je vìnována pomìrnì iroká pozornost na poli nemocnièní péèe a v poslední dobì
zejména na poli péèe o psychiatricky nemocné pacienty. Pøesto
existuje oblast, která je v tomto ohledu velkou neznámou a která  snad natìstí  dosud nepocítila významnìjí problém
s výkony na pacientech, jejich souhlas není zaznamenáván 
dokonce ani formálnì. Touto oblastí je pøednemocnièní neodkladná péèe (PNP) ve vech formách, vèetnì prospektivního
výzkumu. Dodejme, e pøed tímto problémem stojí víceménì
bezradnì nejen èeské záchranné systémy, ale i poskytovatelé
PNP v jiných zemích. Tato oblast vyaduje diskusi u proto, e
napøíklad v Nìmecku se vìtina alob proti zdravotnickým zaøízením nevztahuje ke kvalitì péèe, ale právì k okolnostem informování pacienta o chystané nebo provádìné léèbì.
Definice a metody získání informovaného souhlasu/nesouhlasu
Informovaným souhlasem rozumíme souhlas pacienta s provedením léèebných výkonù, pøièem jakýkoli zákrok v oblasti pé-
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èe o zdraví je mono provést pouze za podmínky, e k nìmu dotèená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být pøedem øádnì informována o úèelu a povaze zákroku,
jako i o jeho dùsledcích a rizicích. Dotèená osoba mùe kdykoli
svobodnì svùj souhlas odvolat. (Úmluva, 2001, èl. 5)
Problematiku upravují dle Dostála v ÈR tyto normy (øazeno dle hierarchie právních norem):
 Úmluva o lidských právech a biomedicínì (Úmluva
è. 96/2001 Sb.m.s. na ochranu lidských práv a dùstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny),
dále jen Úmluva
 zákon è.20/1966 Sb o péèi o zdraví lidu,
 zákon è. 285/2002 Sb. o darování, odbìrech a transplantacích
tkání a orgánù
 zákony stanovící výjimky, napø. zákon o ochranì veøejného
zdraví è.258/2000 Sb.
 pøedpisy komor, napø. Etický kodex ÈLK (Dostál, 2003)
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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V hierarchii právních norem je mezinárodní úmluva nadøazena zákonùm, pokud tedy napøíklad ustanovení Úmluvy není
výslovnì promítnuto do èeského práva (nebo je dokonce napøíklad v rozporu se znìním èeského zákona), platí ustanovení
Úmluvy. Úmluva je platná od 1.12.1999, v Èeské republice
platí od 1.10.2001.
Zákrokem se rozumí jakýkoliv výkon na pacientovi, vèetnì preventivní péèe, stanovení diagnózy, léèby, rehabilitace
a výzkumu.(Dostál, 2003, èl. 5) Souhlas je zároveò právním
úkonem jako projevem vùle (Obèanský zákoník, 40/1964 SB).
Souhlas musí být dle Dostála (2003) uèinìný:
 svobodnì a vánì, urèitì a srozumitelnì (§37 OZ)
 bez ovlivnìní vùle
 zpùsobilou osobou, bez duevní poruchy (§38 OZ)
 v souladu s dobrými mravy (§39 OZ)
 bez monosti omylu (§49a OZ)
Propracovaná metodika získávání pacientova souhlasu je typická zejména pro partnersky orientované systémy PNP (napø.
Velká Británie, Skandinávie). Je ale explicitnì stanovena napøíklad i standardy Joint Commission International a klientský
pøístup k pacientovi je vyadován i dalími normami øízení
kvality péèe (napøíklad ISO 9OO1).
Souhlas jako projev vùle pacienta
Zjednoduenì shrnuje monosti pacientova postoje tabulka
(viz str. 35). Hranice mezi jednotlivými postoji není ve skuteènosti vùbec tak jasná jako výe nakreslené osy, a interpretace toho, zda podaná informace byla postaèující k informovanému
resp. k neinformovanému rozhodnutí je èasto problematická.
Pokud vak pacientovi napøíklad vùbec nebylo sdìleno, jaký lék
mu bude podán (co je bìná praxe), jde jistì o jednu z variant ve
spodních polích. Obecnì øeèeno, pokud bychom urèitou situaci
zakreslili jako bod na této pomyslné ose souøadnic, èím vyí hodnota na ose X a nií na ose Y, tím je situace pro zdravotníka z forenzního i etického hlediska problematiètìjí.
Nemá smysl si namlouvat, e v reálné situaci se pacient rozhoduje zcela kompetentnì na základì úplných informací. Pokud je pacient vùbec pouèen, rozhoduje se pravdìpodobnì velmi èasto na základì osobních sympatií/antipatií ke zdravotníkovi a velkou roli hrají zejména argumentaèní schopnosti zdravotníka a pøedchozí zkuenost pacienta se zdravotnictvím.
Mnoho pacientù by pravdìpodobnì bylo schopno podat pomìrnì validní a informovaný souhlas k výkonu, který by byl
zcela v rozporu s jejich zájmem, pokud by byli pouèeni výmluvným a dùvìru vzbuzujícím zdravotníkem. A naopak: vichni známe z praxe pøípady, kdy pacient zdánlivì iracionálnì,
ale zcela pouèen a pøi smyslech validnì odmítá zcela samozøejmou terapii, jen kvùli osobì zdravotníka, nebo jiným okolnostem (napøíklad prostøedí).
Øeèeno sociologickou terminologií (Disman, 2002), takový
(ne)souhlas je sice validní, ale nereliabilní: pøi opakované expozici tého pacienta stejné situaci bychom za urèitých podmínek dostali jiný, pøípadnì zcela opaèný výsledek.
Má za tìchto okolností  kdy navíc instituci informovaného souhlasu provází zdaleka neukonèená diskuse i v nemoc-
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nièním prostøedí (Hakovcová, 2003, str. 241246) vùbec
smysl diskutovat o informovaném souhlasu, nato v tak specifickém prostøedí, jako je PNP?
Informovaný souhas ve stavu nouze
Povinnost získat pacientùv souhlas (nebo kompetentní nesouhlas) není závislý na instituci poskytující péèi, ale zásadnì
na situaci  nelze tedy øíci, e se problematika informovaného
souhlasu nevztahuje na PNP. Èlánek 8 Úmluvy stanoví výjimku z povinnosti získání informovaného souhlasu v souvislosti
se stavem nouze vyadujícím neodkladné øeení: Pokud v situacích nouze nelze získat pøísluný souhlas, jakýkoliv nutný
lékaøský zákrok lze provést okamitì, pokud je nezbytný pro
prospìch zdraví dotyèné osoby (Úmluva, èl. 8).
Zde jsou klíèové tøi výrazy: stav nouze, nelze získat,
a prospìch zdraví. Existence stavu nouze pøedpokládá pøímou hrozbu, vedoucí k závané újmì na zdraví (Dostál, 2003,
èl. 8). Výraz nelze získat pøedpokládá, e to buï není fyzicky moné (bezvìdomí), anebo bylo bezvýslednì vynaloeno
vekeré úsilí k získání souhlasu. Termín pro prospìch zdraví
je zcela nepochybnì irí ne pro záchranu ivota  také proto podle nìkterých právních výkladù nemusí jít pouze o ivot
zachraòující úkony, ale i jakékoliv urgentní zákroky, bez jejich okamitého provedení by mohlo dojít nejen k úmrtí, ale
i ke zhorení zdravotního stavu nemocného (Mach, Prudil,
Marková, Tykalová, Buriánek, 2003, str. 19) Také dle rozboru
Stolínové (2000) se péèe poskytuje bez souhlasu tehdy neníli moné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyádat
si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchranì ivota nebo zdraví. Znamená to, e bez souhlasu pacienta je
v zásadì moné provést nejen ivot zachraòující úkony, ale
i ménì urgentní zákroky, jejich povaha vak musí sledovat
odvrácení stavu nouze a tedy odvrácení závané, pøímo hrozící újmy na zdraví. V jiných pøípadech je zapotøebí souhlas získat, a to i u duevnì nemocných, jak Úmluva výslovnì zmiòuje (2001, èl. 7), a neúplné nebo chybìjící (popøípadì neprokazatelné) pouèení implikuje protiprávnost zákroku a poskytnuté péèe. Takové pochybení je stejnì protiprávní jako léèebný
postup non lege artis. (Stolínová, Mach, 1998, str. 203)
V této souvislosti je proto dilematickou otázkou napøíklad
výkon, který slouí k prospektivnímu výzkumu v PNP, provedený bez souhlasu pacienta. Takový výkon sice pravdìpodobnì smìøuje v nejlepí vùli k prospìchu pro zdraví pacienta
(a dalích pacientù v budoucnosti), ale jeho dopad na dotyèného pacienta je spornì prokazatelný, právì proto, e je teprve
pøedmìtem zkoumání. V USA napøíklad tuto oblast upravuje
velmi extenzivní norma Food And Drugs Administration o informovaném souhlasu ve výzkumu v PNP (FDA, 1996) v ÈR
se zatím výzkum v PNP relativnì vymyká obecným pøedpisùm
a ustanovením a rozhodujícím faktorem by zøejmì pøi posuzování takového postupu bylo  alespoò v souèasnosti  to, zda
výkon pacientovi primárnì neukodil. Obecnì ale paradoxnì
platí, e bez splnìné podmínky informovaného souhlasu je protiprávní jakákoliv léèba nesplòující podmínky èlánku 8, tedy
i taková léèba, která je úspìná a smìøuje ve prospìch pacienta, s výjimkou laické první pomoci (§ 207 Trestního zákoníku).
Èistì na okraj: èlánek 9 Úmluvy stanoví, e ani ve stavu
nouze, vyadujícím neodkladné øeení, nesmí být pacient pod-
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roben léèbì, která je v rozporu s jeho døíve projeveným pøáním. Proto je pøedstava, e èeský pacient nemá monost se rozhodnout napøíklad pro DNR (Do Not Resuscitate), iluzorní.
Diskuse o problematice informovaného souhlasu v podmínkách PNP je tak zapotøebí nejen kvùli ochranì práv pacienta,
ale i kvùli ochranì zdravotníkù samotných: aloby pro neúplné pouèení pacienta jsou v souèasné dobì ve Spolkové republice Nìmecko, USA i v øadì dalích zemí èastìjí ne spory
z titulu neodborného medicínského postupu, konstatuje tìpán (tìpán J, in: Stolínová, Mach, 1998, str. 207)
Odmítnutí péèe
Tento vývoj smìrem k repsektu pacientových práv sice
zdánlivì pøináí (alespoò v naem paternalistickém pojetí medicíny) zdravotníkovi jen problémy a pøekáky, ale zároveò nabízí i odpovìï na zdánlivì neøeitelné problémy: systémy PNP
v zemích s vysokou kulturou informování pacienta staví pacientovo právo odmítnout léèbu natolik vysoko, e tento projev vùle po splnìní prokazatelnosti moné respektovat i v tìch
pøípadech, kdy je jednoznaènì v zájmu pacienta léèbì se podrobit. V Británii se napøíklad za prokazatelné pacientovo odmítnutí povauje záznam radiové relace, ve které paramedik
popíe operaènímu støedisku stav pacienta, zmíní moná rizika
a poté pacient sám do vysílaèky prohlásí, e pøesto léèbu odmítá. (Curry, Graham, Lancashire Ambulance Service, ústní
sdìlení, 2004). Stolínová a Mach navíc upozoròují, e i v pøípadì, kdy u pacienta je konstatován AIM, je mu navrhnuta léèba a on odmítne s odùvodnìním, e je podnikatelem a nemùe
si dovolit pøeruit práci, jsou zdravotníci pravdìpodobnì povinní jeho rozhodnutí respektovat (1998, str. 218). Dále citují
z judikatury rozhodnutí Spolkového soudního dvora SRN, který pøiznal náhradu kody pacientovi, postienému ochrnutím
hlasu po nutném operaèním odstranìní títné lázy  neuznal
argument lékaøe, který se hájil tím, e kadý rozumný èlovìk
by v takové situaci toto riziko podstoupil. Èeský zdravotník,
který se pokusí kolegùm ze západních záchranek vysvìtlit nai
problematiku napadání posádek opilci, kteøí odmítají léèbu
a jsou nuceni k pøevozu, proto nutnì naráí na nepochopení.
Praxe v systémech PNP se standardním získáváním souhlasu se
skuteènì øídí zásadou práva pacienta odmítnout léèbu za jakýchkoliv okolností a po záznamu tohoto rozhodnutí sanitka odjídí,
i kdyby mìl pacient zemøít (Curry G, ústní sdìlení, 2004).
Je pacient ZZS nutnì ve stavu nouze?
Pøedstava, e se otázka informovaného souhlasu týká jen
velmi okrajových a nepravdìpodobných jevù v PNP (jako napøíklad DNR nebo výzkum), je mylná.
V naich podmínkách zatím existuje víceménì konsensuální
postoj, e v pøednemocnièní neodkladné péèi je vyadování informovaného souhlasu bezpøedmìtné, nebo pacient je právì
ve stavu nouze, vyadujícím neodkladné øeení. Nehledì na èasovou tíseò pacient ani není schopen kompetentnì rozhodovat,
mnohdy to není ani fyzicky moné (pacient v bezvìdomí atd.)
Vyhláka o Zdravotnické záchranné slubì skuteènì stanoví, e:
Pøednemocnièní neodkladná péèe je péèe o postiené na místì vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnìní a bìhem jejich dopravy k dalímu odbornému oetøení a pøi jejich pøedání do zdravotnického zaøízení poskytovaná pøi stavech, které:
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a) bezprostøednì ohroují ivot postieného,
b) mohou vést prohlubováním chorobných zmìn k náhlé smrti,
c) zpùsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné zmìny,
d) pùsobí náhlé utrpení a náhlou bolest,
e) pùsobí zmìny chování a jednání postieného, ohroují jeho
samotného nebo jeho okolí. (434/1992 Sb, § 1, odst. 2)
Jmenované stavy jsou zcela jistì stavem nouze vyadujícím
neodkladné øeení dle èlánku 8 Úmluvy. Pøesto víme, e ZZS
oetøuje dennì obrovský poèet pacientù, kteøí kritéria dle dikce vyhláky nesplòují, protoe jejich zdravotní problém je ménì naléhavý a ménì nebezpeèný. Takový pacient vak nemùe
být odmítnut a pravdìpodobnì není dùvod se domnívat, e by
výjezd k tomuto pacientovi nebyl uskuteènìn v reimu PNP. Ve
chvíli, kdy je tento pacient oetøen bez informovaného souhlasu, se zdravotník mùe bránit jedinì chatrným argumentem, e
k pacientovi vyjel na základì telefonátu na tísòovou linku,
a proto se pacient nalézá minimálnì ve stavu subjektivní tísnì.
Co kdy ale na linku 155 nevolal pacient, ale nìkdo úplnì jiný? Stav tísnì, nato pak subjektivní, navíc není toté, co stav
nouze, vyadující neodkladné øeení. Navíc, jak ji bylo øeèeno, musí být zdravotník schopen doloit, e vynaloil maximální úsilí k získání alespoò nìjaké formy souhlasu tam, kde
to bylo fyzicky moné.
Hypoteticky je velmi dobøe moné pøedstavit si mnoho situací, kdy zdravotník vyjede na tísòovou výzvu, poskytne odpovídající péèi (dokonce tøeba velmi úspìnou) a bude èelit trestnímu oznámení kvùli omezování osobní svobody a zdravotnické zaøízení alobì na ochranu osobnosti, protoe nebylo jednáno na základì informovaného souhlasu pacienta. V souèasné
situaci je takový výhled absurdní, ale z hlediska oèekávaného
vývoje medicínského práva nikterak nemoný.
Pacient nezpùsobilý ke kompetentnímu souhlasu
Jiný èastý argument, e pacienti napøíklad opilí, zmatení, nebo
dokonce pøíli staøí, nejsou schopni kompetentnì rozhodnout
o své léèbì i za podmínky pøimìøeného informování, je také diskutabilní. Pøipomeòme, e nezpùsobilost k právním úkonùm (institut nesvéprávnosti neexistuje) a tedy i k poskytnutí relevantního informovaného souhlasu se týká nezletilých pacientù (§8 a 9
Obèanského zákoníku) a pacientù jednajícím pod vlivem duevní
poruchy, pøípadnì závislosti (§10 a 38 Obèanského zákoníku)
 rozhodnutí o nezpùsobilosti vak leí pouze v kompetenci soudu.
Je pravda, e alterace vìdomí jistì sniuje rozliovací schopnosti,
sama o sobì vak neznamená úplnou nebo omezenou schopnost èinit právní úkony. V naich podmínkách by zpùsobilost k poskytnutí souhlasu posuzoval pravdìpodobnì soudní znalec.
Odmítnutí péèe  Americké stanovisko
Nicménì situace, kdy pacient léèbu neodmítá, nejsou v ÈR vìtinou v souèasné dobì kamenem úrazu, bez ohledu na kvalitu souhlasu. Ve stanovisku výkonného výboru Národní asociace lékaøù
záchranných slueb USA (NAESMP) k etickým otázkám PNP
(tento dokument je jediným autorovi známým koherentním písemným stanoviskem organizace PNP k problematice informovaného souhlasu) najdeme formulaci: Dosaení skuteèného informovaného souhlasu v pøednemocnièní péèi je obtíné, pøesto v kaURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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dodenní praxi urgentní medicíny vìtinou nedochází k etickým dilematùm, nebo pacient pøijímá péèi, pokud je pøimìøená a v jeho
nejlepím zájmu, bez námitek. (NAEMSP, 1992) A dále:
Otázka je, jak postupovat v pøípadì, kdy pacient péèi odmítá.
Zdravotník je povinnen ctít kompetentní rozhodnutí pacienta a léèit pouze s jeho souhlasem. Nicménì pacienti v náhle vzniklém akutním stavu nemusí být schopni rozumného rozhodování ohlednì své léèby. Neposkytnutí péèe, odùvodnìné pacientovým impulsivním odmítnutím, není v zájmu pacienta. Pacienti s mozkolebeèním poranìním, intoxikací alkoholem nebo jinou látkou, metabolickou poruchou nebo duevním onemocnìním mohou iracionálnì odmítat léèbu. Naopak pacienti s demencí, mentálnì retardovaní nebo pacienti pod vlivem alkoholu mohou leckdy léèbu
odmítat nespornì kompetentnì, validnì, vèetnì pøimìøeného porozumìní výhodám a rizikùm péèe v souladu se svými osobními
hodnotami. Nìkdy je tìké rozhodnout, zda pacientùv nesouhlas
pøedstavuje informované rozhodnutí. Transport a vyetøení na urgentním pøíjmu musí zdravotník doporuèit vdy, kdy mùe dojít
k pokození zdraví pacienta, pøesto mùe i tìce nemocný pacient
odmítnout péèi. (NAEMSP, 1992). Úmluva stanoví, e duevnì
nemocná osoba mùe být léèena bez svého souhlasu pouze za
pøedpokladu, e by bez takovéto léèby se ví pravdìpodobností
dolo k závanému pokození jejího zdraví (Úmluva, èl. 7).
Stanovisko NAEMSP vak zmiòuje jistou okolnost, kterou povauje za klíèovou pro validní informovaný souhlas: Otázku, kde
vede hranice pøijatelné míry kompetence k nesouhlasu, øeí vìtina záchranných slueb. Pøinejmením si musí pacient evidentnì
být vìdom svého onemocnìní/zranìní, rozumìt riziku odmítnutí
péèe, být schopen naloit s touto informací a rozhodnutí uèinit
svobodnì a bez nátlaku. U pacienta, který nesplòuje tato kritéria,
by mìla léèba pokraèovat.(NAEMSP, 1992) Z hlediska logiky
vìci jsou kritéria, uvedená kurzívou, zcela na místì, ale tìko posouditelná, zejména schopnost nakládání s informací.
Stanovisko asociace nejene vychází ze zcela rozdílného
právního systému, ale i z jiného systému medicínského, kdy lékaø v terénu je rarita vyhrazená pøevánì letecké záchranné
slubì. Navíc ústí v paradoxní, ale vpravdì americké doporuèení: vytvoøit prunì fungující mechanismus, který by zodpovìdnost za posouzení pacientovy okamité kompetence k právním úkonùm pøevedl na soud, pravdìpodobnì za pouití telemedicínských technických prostøedkù.
Forma informovaného souhlasu / nesouhlasu
Forma souhlasu (písemná nebo ústní) není zákonými pøedpisy
pøedepsána, avak mìla by dovolit pozdìjí prokázání  pøi slovním souhlasu je tedy nutná napø. pøítomnost svìdka, hlasový záznam, nebo alespoò záznam v dokumentaci. Souhlas by mìl být
v ideálním pøípadì uèinìn výslovnì (a písemný nebo ústní), ale
platný souhlas lze získat i konkludentnì: tedy napøíklad nonverbálním gestem, které nepøipoutí dvojí výklad, svìdecky doloitelným. Souhlas, který pøedpkládáme jen proto, e pacient se neohradí proti nìjakému postupu, je vak snadno napadnutelný.
Kadá forma souhlasu (tedy i písemná) pøedpokládá pøedchozí
individuální ústní pouèení. Øeení souhlasu formou pøedtitìného formuláøe bez kompletního ústního pouèení se vìtinou  na
rozdíl od èasté nemocnièní praxe  dùraznì nedoporuèuje (Stolínová, Mach, 1998, Hakovcová, 2003, Mach et al, 2003)
Pøi volbì formy vyjádøení souhlasu není tøeba se omezovat
pouze na ústní nebo písemné vyjádøení: jak ji bylo øeèeno, nìkteré záchranné sluby dokumentují ji nìkolik let bez jakýchURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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koliv forenzních problémù pacientovo odmítnutí péèe nahrávanou rádiovou relací s operaèním støediskem, a stejným zpùsobem je dokumentován i informovaný souhlas v nìkterých pøípadech, kdy paramedik z jakýchkoliv dùvodù uzná za vhodné
mít zdokumentovaný pacientùv souhlas se svým dalím postupem a není èas na písemný záznam (tento postup naplòuje beze
zbytku zákonnou formulaci o vynaloení vekerého úsilí pro
získání alespoò nìjaké formy relevantního souhlasu).
Résumé
Informovaný souhlas:
 písemný, nebo jiná zpìtnì prokazatelná forma
 pøedtitìný se nedoporuèuje, ale je moný
 výslovný nebo konkludentní
 srozumitelným zpùsobem, cílem je pacienta získat pro spolupráci, nikoliv vystresovat
 písemná forma pøedpokládá i pøedchozí ústní pouèení a zodpovìzení otázek
 zmínìno musí být: charakter onemocnìní, diagnostické a léèebné postupy vèetnì dostupných alternativ a rizik, uvaovaná prognóza
 èím je zákrok pro zdraví a ivot nezbytnìjí, tím ménì je nutné poukazovat na ménì významná rizika
 v nemocnièním prostøedí vyhrazen lékaøi, pøi výjezdu RZP
diskutabilní
 písemná podoba doporuèena zejména v pøípadech, kdy pacient
zmìní rozhodnutí nebo kdy jde o výkon na pøání pacienta
 chybìjící nebo neprùkazný souhlas implikuje protiprávnost
léèby
(Úmluva, 2001, Stolínová, 2000, Dostál, 2003, Stolínová,
Mach, 1998, Hakovcová, 2003, Mach et al, 2003,)
Negativní revers:
 písemný nebo jiná zpìtnì prokazatelná forma
 pøedtitìný se nedoporuèuje, ale je moný
 výslovný
 formou pøimìøenou vzdìlání, intelektuální úrovni, vìku
a zdravotnímu stavu pacienta
 písemná forma pøedpokládá i pøedchozí ústní pouèení a zodpovìzení otázek
 zmínìno musí být: charakter onemocnìní, pravdìpodobné
následky odmítnutí výkonu
 doporuèuje se pøítomnost svìdka
 právo pacienta odmítnout léèbu je nadøazeno zájmu jeho
zdraví a ivota za podmínky dostateèného pouèení
(Úmluva, 2001, Dostál, 2003, Stolínová, Mach, 1998,
Hakovcová, 2003, Mach et al, 2003)
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Univerzální recept na souhlas/nesouhlas neexistuje, tak jako
neexistuje recept na øeení jakéhokoliv jiného etického problému. Jak kdosi øekl: morálka je rozliování mezi dobrem a zlem,
etika je rozvaování mezi dvìma dobrými alternativami.
Jisté je, e práva pacientù jsou u nás zatím stále spíe prázdným pojmem (pokud ne rovnou sprostým slovem) a pokud iniciativa ke zmìnì nevzejde ze strany zdravotníkù samotných,
budou k tomu velmi bolestnì dotlaèeni veøejností jako v mnoha jiných zdravotnických systémech. S tím vak velmi úzce
souvisí i konstatování, e právo pacienta musí být øeeno zároveò s právy a povinnostmi zdravotníka, jeho právní jistotu je
nutné zaruèit. (Stolínová, 2000)
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2. Dostál O: rozbor Úmluvy, http://juristic.zcu.cz/dostal/FHS/isouhlas.doc, stav odkazu k 7.2.2005
3. Hakovcová H: Lékaøská etika. Tøetí vydání, Praha, Galén, 2003
4. Joint Commission International Accreditation Standars for Medical
Transport Organisations

5. Matouek O: Ústavní péèe. 2. vydání Praha, Sociologické nakladatelství SLON, 1999
6. National Association of Emergency Medical Service Physicians:
Ethical Challenges In Emergency Medical Service, http://www.naemsp.org/Position%20Papers/EthicalChallenges.html, 1992, stav odkazu
k 10.2.2005
7. Obèanský zákoník, 40/1964 SB
8. Stolínová J: Úmluva o lidských právech a biomedicínì ve vztahu k
ÈR, ZdN 2.6.2000, archiv www.zdn.cz
9. Stolínová J, Mach J: Právní odpovìdnost v medicínì. Praha, Galén,
1998
10. U.S. Food and Drugs Administration Guidance,
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-GENERAL/1996/October /Day02/pr-23723.txt.html, stav odkazu k 7.2.2005
11. Úmluva è. 96/2001 Sb.m.s. na ochranu lidských práv a dùstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny
Bc. Marek Uhlíø,
ÚSZS SK, úsek LPP, Litevská 2720,
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Terorismus v Tabì

Zásah izraelské záchranné sluby dle výpovìdi
vedoucího paramedika
Kristýna Höschlová

ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Záchranná sluba ASÈR, Praha - Venkov

Teroristický útok v egyptské Tabì dne 7.10.2004 si vyádal
14 mrtvých a 121 zranìných. Vichni zranìní byli oetøeni na
území státu Izrael.
Taba je pøímoøské letovisko na bøehu Akabského zálivu Rudého moøe. Nachází se na území Egypta pøi hranicích s Izraelem.
Výbuch náloe uloené v automobilu zpùsobil zøícení desetipatrového hotelu Hilton.
Vekerá ádost o pomoc byla ihned smìøována do sousedícího
mìsta Eilat na izraelském území. Eilat se nachází v nejjinìjím
cípu Izraele. Od Tel-Avivu èi Jeruzaléma jej dìlí 400 km Negevské poutì. Hlavním mìstem pro okres Negev je mìsto Be´ereva, od Eilatu vzdálené 2,5h jízdy autem.
Ve 21 h a 48 minut dostalo operaèní støedisko izraelské záchranné sluby Magen David Adom (MDA, Davidova Èervená Hvìzda) v Be´er-evì první hláení o netìstí.
Ve 22:00 h pøijídí první posádka Magen David Adom
z Eilatu na hranièní pøechod z Izraele do Egypta. Útokem znièený hotel se nachází 150 m za pøechodem. Hranice je ovem
uzavøená a záchranné posádce není umonìno díky nevoli
egyptských hranièních vojákù dostat se tak pøímo do ohniska
netìstí. Na pøechod mezitím dorazily z druhé strany dvì
z obìtí pìky. Jedna z nich má váné penetrující poranìní hlavy, druhá je zranìna lehce. Velitel první pøíchozí posádky, paramedik Amit Regev, se tedy rozhoduje tìce zranìného ihned
poslat sanitním vozem k oetøení do nemocnice v Eilatu za doprovodu øidièezáchranáøe a sám zùstává na hranièním pøechodu a ujímá se prvotní zhodnocení situace.
Protoe hotel není od závory vidìt, je tøeba získat informace o rozsahu netìstí od obìtí, které pøily k hranicím pìky.
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Na základì informace, e dolo ke zøícení
desetipatrového hotelu, který byl údajnì
plný, tedy operaèní
støedisko v Be´er-evì mobilizuje dostateèný poèet záchranáøù z celé zemì.
Prvním tøem posádkám, které bezprostøednì dorazily z Eilatu, je umonìno pøekroèit hranici a 30 minut po výbuchu. Vedoucí paramedik zùstává na hranièním pøechodu
a udruje tak tok informací mezi ohniskem a dispeèinkem.
Vzhledem k poloze místa netìstí ji mimo území státu Izrael toti
není moné komunikovat s operaèním støediskem pøímo.
Záchranáøi, kteøí koneènì pøicházejí na místo útoku, nacházejí zmatek a paniku. Vìtina obìtí se rozprchla pryè  smìrem do
mìsta, na pláe èi po silnici dále na jih. Vzhledem k dobré komunikaèní pozici je jako místo pro triage urèen hranièní pøechod. Zatímco posádky v ohnisku se snaí zkoordinovat zmatek a hromadnì pøeváejí obìti na místo shromaditì tøemi sanitkami kyvadlovým systémem, vedoucí paramedik se ujímá
triage a prùbìnì informuje dispeèink.
Za 50 minut pøijídí dalí posily z kibucu Arava, dále je to
Magen David Adom z Micpe Ramonu (1,5 h), z Be´er-evy
a Dimony (2,5h) a dalích mìst negevského okresu. Kromì toho vysílá operaèní støedisko speciální vrtulník z Tel-Avivu, který na místo dopravuje 48 paramedikù jednotlivì vybavených záchranáøskými materiály.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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Z poranìní pøevládají penetrující traumata a poranìní tlakovou
vlnou. Traumata ze zavalení vesmìs odpovídají poètu mrtvých.
Vichni zranìní jsou pøeváeni do nemocnice v Eilatu, kde
probíhá druhá triage na základì dalího vyetøení. Ze 121 zranìných se 15 hodnotí jako vánì poranìných, z toho 5 pacientù bezprostøednì podstupuje operaèní zákrok v eilatské
nemocnici. Celkem 20 pacientù je následnì transportováno letecky do nemocnic v Jeruzalémì a Tel-Avivu.
Policie ihned uzavøela komunikaci mezi Tabou a nemocnicí
v Eilatu, proto dojezdový èas do nemocnice se pohybuje okolo 7 minut.
Vichni zranìní jsou pøi vìdomí, jsou pro transport zajitìni
kyslíkovou maskou, fixací krèní páteøe, popøípadì fixací celé
páteøe a konèetin a vìtinou mají zavedenou nitroilní infuzi.
Intubací bylo tøeba zajistit jednu obì, která ovem na následky syndromu ze zavalení zemøela jetì ne dolo k jejímu vyprotìní. Nikomu z pøeváených nebyly aplikovány bìhem
pøednemocnièní fáze ádné léky.
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místa od velkých zdravotnickým center), vyrovnali velice obstojnì, o èem svìdèí i poèet 121 pøeivích pacientù.
Tento úspìch se dá jistì pøièíst právì dùkladnému kolení vekerých zdravotníkù ve státì Izrael o øeení hromadných netìstí, stejnì tak jako dobré výbavì a ji zkuenostmi zabìhnutému celostátnímu záchrannému systému.
MUDr. Kristina Höschlová
ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, robárova 50,
100 34 Praha 10 - Vinohrady
e-mail: hoeschlovakr@post.cz

Na celé akci se podílelo celkem 174 záchranáøù
 44 sanitních vozù
 2 vrtulníky
 2 letadla (1 nebylo vùbec vyuito)
 109 paramedikù (z toho 48 z vrtulníku z Tel-Avivu)
 47 øidièù  záchranáøù
 14 dobrovolníkù
 4 lékaøi mimo slubu, kteøí se dobrovolnì zapojili do pøednemocnièní péèe.
Pro zdravotníky v Eilatu byla tato událost vùbec první zkueností s øeením hromadného netìstí, pøesto se s ní navzdory
vem pøídatným pøekákám (území mimo stát Izrael, isolace

Kongres EuSEM, 10.  13. února 2005, Leuven, Belgie
Jana eblová

ÚSZS Støedoèeského kraje
Oblastní záchranná sluba Praha - venkov

V Belgii se v polovinì února konal tøetí kongres evropské
spoleènosti pro urgentní medicínu (EuSEM). Souèástí kongresu byla i výstava z historie urgentní medicíny a exponáty dávného vybavení a pomùcek, mezi nimi jednoznaènì kraloval
nádherný sanitní mercedes na nádvoøí koleje Andrea Vesalia,
který vidíte na doprovodných fotkách.
Ve ètvrtek 10. února se konalo slavnostní zahájení kongresu, odborný program zahajoval v pátek 11. února dopoledne.
Dopolední i odpolední program zaèínal vdy plenárním zasedáním a pokraèoval pak ve ètyøech odborných sekcích.
Souèástí odborného programu byla i výstava 140 posterù, z nich 20 bylo vybráno k ústní prezentaci (m.j. i výsledky výzkumu o stresu pracovníkù záchranných slueb v ÈR, pozn. aut.).
Z poètu prezentovaných sdìlení a sekcí je jasné, e následující èlánek bude jen výsekem toho, co na kongresu zaznìlo.
Úvodní plenární zasedání bylo vìnováno kvalitì práce na
urgentních pøíjmech a analýze chyb, s tím, e chybám se nelze
vyhnout, je nutné rozebrat jejich pøíèiny a soustøedit se na jejich prevenci. Chyba, projevená ji výskytem neádoucí udáURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005

losti, je vlastnì jakousi pièkou ledovce, má tzv. koøenovou
pøíèinu, její prevence je pak ve výskytu dalích omylù mnohem efektivnìjí. Prevencí je výcvik, uívání technologií s minimalizací chyb a regulaèní opatøení, podstatný je i proaktivní
pøístup s aktivním zapojením vech úèastníkù vèetnì managementu a zavedení systémových pøístupù podobných, jaké se
zaèaly vyuívat pøi výcviku pilotù. Zásadním pøehodnocením
také prochází pøístup k výskytu omylù  døíve byla chyba chápána jako ostuda a osobní selhání, pracovník, který se jí dopustil,
pak trpìl pocity viny, byla tendence k popírání a zastírání chyb.
Nyní se pøístup racionalizuje, pøesouvá se pojetí od jednotlivce a trestu k systému, dùrazu na standardizaci, výcvik a hodno37
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cení jeho kvality. Výcvik zahrnuje nejen nácvik dovedností, ale
i jiné aspekty, ovlivòující výkon, napøíklad komunikaci, práci
v týmu apod.
V dalím programu jsem se zúèastnila dvou toxikologických sekcí, první byla vìnována novým antidotùm, druhá návykovým látkám a jejich abúzu.
Alister Vale z Velké Británie informoval o fomepizolu, který mùe nahradit stávající antidotum etylalkohol pøi otravì
metylalkoholem. Pùsobí ve stejném místì metabolismu metanolu, tedy v pøemìnì víceèetných alkoholù na glykolaldehyd
nebo formaldehyd a inhibuje vznik toxických metabolitù, zabraòuje metabolické acidóze, renálnímu selhání i pokození n.
opticus. Výhodou je snazí podání (i.v. bolusovì, po 12 hodinách) a hlavnì nevyaduje pravidelnou monitoraci osmolality
a nepùsobí útlum CNS jako pøi pouívání etanolu. Nevýhodou
je vysoká poøizovací cena. Byl pouit zatím jen ve studiích.
Monique Matieu z Francie rozebírala otravu oxidem uhelnatým a strategii kyslíkové léèby. Mechanismus toxicity CO
je jasný, vazbou na hemoglobin, blokuje pak poslední èlánek
mitochondriálního respiraèního øetìzce blokádou vazby na
cytochromoxidázu, tato blokáda pøetrvává i po normalizaci
hladin karbonylhemoglobinu. Pøi pouití hyperbaroxie se CO
vazba na cytochromoxidázu uvolòuje a zlepí se intracelulární cerebrální pH, co má klinický význam ve sníení pozdních
následkù ve formì organického psychosyndromu. Kritéria pro
hyperbarioxii jsou bezvìdomí po otravì CO kdykoliv v prùbìhu intoxikace, abnormality v laboratorním nálezu, tìhotenství (ve studii nebyl prokázáno negativní ovlivnìní prùbìhu
gravidity zvýením výskytu tìhotenské patologie).
Alison Jones z britského národního informaèního toxikologického centra prezentovala data o pouití Nacetylcysteinu
v prevenci pokození jater a ledvin. Pøi otravì paracetamolem
se pravdìpodobnì lií mechanismy èasné a pozdní hepatotoxicity a nefrotoxicita je asi zpùsobena inhibicí syntézy vasodilataèního prostaglandinu, který vede k nekróze døenì ledvin. Nacetylcystein se zkouel i jako antidotum jiných hepatotoxických jedù ne jen paracetamol (pro pøedávkování tetrachlormetanem, chloroformem, manganistanem draselným).
O tìchto indikacích je vak málo dostupných informací.
Dobøe úèinkuje na èasnou hepatotoxicitu do 10 hodin od poití paracetamolu, u pozdní toxicity nejsou jasné mechanismy
úèinku. Je stejnì úèinný pøi perorálním i intravenózním podání.
Phillippe Lheureux z Belgie pak posluchaèe seznámil s dvìmi novými antidoty  uitím octreotidu (= syntetický analog
somatostatinu) pøi otravì deriváty sulfonylmoèoviny (spíe je
známé jeho uití mimo jiné pøi krvácení z GIT) a s uitím karnitinu pro hepatotoxické pùsobení valproátu. Pouití octreotidu vedlo ve studiích na zvíøatech a dobrovolnících k signifikantnì lepímu sníení hladiny inzulinu a sníení dávek glukózy k dosaení normoglykémie, klinická studie je zatím
pouze jedna. Dá se podat intravenóznì nebo subkutánnì.
Zatím octreotid v této indikaci není schválen, sníení mortality a morbidity významnì neovlivòuje a proti jeho rozíøení také mluví pomìrnì jednoduchá a levná standardní léèba pøedávkování PAD glukózou.
Odpolední drogovou sekci zahájil Allain Wallon z Francie pøehledem vývoje drogové scény z hlediska nových produktù a nových technik uití. Na evropské scénì má zkuenost s konopnými drogami 80 % patnáctiletých, celkovì má
zkuenost s touto drogou 71 miliónù Evropanù. 700 000 lidí
38
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kouøí kanabinoidy dennì, zvyuje se poèet lidí, vyhledávající
zdravotní pomoc a rùzné formy léèení. Nejrozíøenìjí drogou
ze stimulaèních býval amfetamin, nyní se obliba pøesouvá
k extázi, a to vèetnì nových zemí EU. Zde byla mezi producenty a exportéry jedné z variet amfetaminu, pervitinu, jmenována Èeská republika. Kokainové intoxikace jsou spojeny
s násilím a agresivitou, zvyuje se podíl zachyceného atropinu
v zabavených vzorcích kokainu (od 28% do 72%!!). EMCDDA
(Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, pozn.) vytváøí fungující iroký detekèní systém pro vyhledávání nových drog, posuzování jejich rizik vèetnì kombinací
drog nebo variet základních substancí a informuje o tìchto rizicích národní státy.
John Henry z Velké Británie se vìnoval podrobnì kokainu,
vèetnì jeho rozíøení, léèby (nedoporuèoval pøi léèbì bolestí
na hrudi uití betablokátorù) a pøíznakù intoxikace. Byla to
spíe pøehledová prezentace, zaøazená do programu po výpadku jednoho z pùvodních pøednáejících. V dalí pøednáce
se Fréderic Baud z Francie zabýval mechanismy respiraèního
selhání pøi pøedávkování opiáty, vechny kromì buprenorphinu vyvolávají skuteènou alveolární hypoxii se sníením dechové frekvence i dechového objemu, ventilaèní odpovìï je
sníená, buprenorphin navíc sniuje i ventilaèní odpovìï na
hyperkapnii. Opiáty dále zvyují svalovou rigiditu a tím sniují celkovou plicní compliance, zvyují odpor v horních dýchacích cestách a tím vedou k obstrukèní apnoe a mohou vyvolat bronchospasmus na podkladì uvolnìní histaminu.
Sniují i funkèní reziduální kapacitu plic.V kombinaci s benzodiazepiny jsou ivot ohroující, napø. kombinace buprenorphinu a flunitrazepamu zvýila toxicitu tohoto opiátu 6x,
metadonu 2x. Zajímavé byly i úèinky pouití antidot: naloxon
odstraòoval v 81% úèinky heroinu a v 71% metadonu, ale vùbec neúèinkoval na buprenorphin!, flumazenil naopak nebyl
vùbec úèinný u pøedávkování heroinem, ale úèinkoval v 60%
na metadon a v 87% na buprenorphin (u suicidálních pokusù tìmito drogami).
Diederik Van Sassenbroek z Belgie se vìnoval zneuívání
gamahydroxybutyrátu, gamabutyrolacetonu a ketaminu. Gamahydroxybutyrát ovlivòuje nìkolik neurotransmitterových
systémù, ale jeho role v CNS není známa. Úèinkuje na GABAB receptorech, má anestetické úèinky, mezi abuzéry se
nazývá tekutou extází. Intoxikace postupuje od relaxace
a euforie pøes nauseu, zvracení a somnolenci a ke kómatu
s útlumem dechu. Neexistuje rychlý screeningový test, v krvi
se detekuje a po 6 hodinách, v moèi po 8 hodinách od poití. Ketamin je známé anestetiku, které se, by ne v masovém
mìøítku, zneuívá zhruba od 60. let 20. století, je charakterizováno disociativní anestezií, úèinkuje na sigma receptorech
a inhibuje zpìtné vychytávání na adrenergních receptorech.
Vyvolává posun senzorických vstupù a halucinace, ale ve
vyích dávkách i agitovanost a agresi, pøi dalím zvýení kóma a depresi dechu. Jako antidotum pùsobení ketaminu na adrenergních receptorech je vhodné pouít klonidin.
Poslední pøednáku mìl opìt Brit John Henry a byla vìnovaná extázi. Zopakoval hlavní úèinky a rizika amfetaminových drog, kam extáze patøí a uvedl 2 syndromy, které se mohou po uití extáze objevit  typický serotoninový, s agitovaností, tøesem, myoklonickými køeèemi a hypertermií, který vede k renálnímu selhání, diseminované intravaskulární koagulaURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005
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ci a v nejzávanìjích pøípadech a k multiorgánovému selhání, a daleko vzácnìjí SIADH syndrom, charakterizovaný velmi nízkou hladinou natria, zde se nesmí v léèbì pouít volumoterapie, ale napak manitol nebo hyperosmolární roztoky
glukózy. V souèasnosti je detekováno pøes 100 rùzných variet amfetaminu, u nich se podíl úèinkù i toxicita mùe velmi
liit, a mívají odliný vzorec akutní intoxikace.
Po odpoledních pøednákách v sekcích byly prezentace posterù a ústní pøednáky na základì vybraných posterù (po oba
hlavní pøednáecí dny).
Druhý den jsem si vybrala sekci vìnovanou forenzní medicínì, co je klinický obor, který není identický se soudním lékaøstvím. Forenzním lékaøem je vìtinou veobecný lékaø,
který je dosaitelný pro potøeby policie, ale není zamìstnancem policie. Dostaví se k lékaøskému vyetøení tam, kde by
mohlo jít o trestný èin, o posouzení zranìní v situacích spojených s násilím, o posouzení právní zpùsobilosti osoby, o její
psychickou kompetenci, nebo pøi úmrtí osoby ve vazbì. První
pøednáka George Fernieho z Británie se vìnovala zneuívání
dìtí, tyto pøípady tvoøí necelých 5% v praxi forenzního lékaøe. Program ochrany dìtí bìí ve Skotsku od roku 2000, spolupracují i rùzné neziskové organizace. Klíèovým faktorem je
komunikace mezi jednotlivými agenturami, proto bylo v pøípadech týrání a zneuívání dìtí zavedeno povinné hláení.
Lékaøi se na tomto programu  samozøejmì s dùrazem na zachování dùvìrnosti  podílejí zejména peèlivou dokumentací
zranìní, pouívá se jednotný dotazník, zamìøený na detaily,
pro ménì zkuené lékaøe je i vhodnou pomùckou pøi vyetøování. Fyzická zranìní vìtinou nebývají velkého rozsahu, o to
horí jsou pak psychické následky. Autor pak prezentoval 3 kazuistiky, které podaly jasnou pøedstavu o náplni práce forenzního lékaøe, s kvalifikovaným rozhodováním o mechanismu
dìje nebo události. V dalím pøíspìvku se dalí britský lékaø
Guy Norfolk vìnoval zvládání akutních psychických poruch,
vìtinou v souvislosti se zadrením, respektive postupù a diferenciální diagnostice u akutního neklidu. U akutních poruch
chování se nemusí vdy jednat o psychiatrickou problematiku, neklid a delirantní chování mùe vyvolat mnoho pøíèin
(hypoxie, infekce, poití drog, endokrinologie  v první øadì
hypo a hyperglykémie, metabolické pøíèiny, poití alkoholu,
psychotické onemocnìní). Kadopádnì rychlá trankvilizace
sníí dyskomfort a utrpení pacienta, pøedtím se vak musí stanovit alespoò pracovní diagnóza. Perorální podání mùe být
stejnì úèinné jako intramuskulární a je pacientem vnímáno
ménì konfliktnì. Pøi pouití antipsychotik perorálnì doporuèoval pøednáející lorazepam, olanzapin nebo risperidon, pøi
i.m. podání lorazepam, olanzapin a haloperidol.
Wim Van de Voorde se pak v poslední pøednáce tohoto
bloku otázkám násilí a agrese a jejich posouzení. Základem je
peèlivé pozorování a pøesná interpretace zranìní a precizní
dokumentace, která vyaduje podstatnì vyí standard záznamu ne bìná klinická praxe. Je nutné pouívat pøesnou terminologii a vhodné je doplnìní záznamu fotografiemi.
Forenzní vyetøení v pøípadì násilných èinù zahrnuje vyetøení scény zloèinu, zranìných osob, korelace se svìdeckými výpovìïmi a s fyzikálními zákony, posouzení komplexní dynamiky úrazového dìje (násilí napø. vede k pádu a následným
dalím zranìním), pøípadnì posouzení laboratorních vyetøení.
Dalí sekce, kterou jsem si zvolila, se zabývala terapeutickým pouitím hypotermie. Markus Födisch ze SRN pøednáel
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o pouití pøi mimonemocnièní srdeèní zástavì, kde je hypotermie podle doporuèení ILCOR z roku 2002 ve tøídì 1, doporuèuje se pro mimonemocnièní zástavu s komorovou fibrilací ochlazení na 3234 st. C. Vechny dosud provedené studie, kde byli pacienti dle protokolu studie po pøijetí do nemocnice ochlazováni, prokázaly lepí neurologický výsledek.
Nicménì èas dosaení nemocnice je od 15 do 60 minut, èas do
dosaení poadované teploty dalích 120  300 minut a je tedy pøíli dlouhý, u 14% pacientù cílová teplota vùbec nebyla
dosaena. Ve studiích na zvíøatech byly dosaeny nejlepí výsledky, pokud se s ochlazováním zaèalo u bìhem KPR.
Nejrychlejí indukce hypotermie je pøi pouití i.v. chlazení.
Autor referoval o nìmecké studii, která zahrnovala pozorované pøípady zástavy obìhu, s pøedpokládanou kardiální etiologií, s chlazením se zaèalo od okamiku obnovení obìhu
(ROSC). Cílová teplota byla dosaena do hodiny a témìø
vichni pacienti ji dosáhli ji pøed nebo pøi pøijetí do nemocnice. Prùmìrná dávka chlazených roztokù byla 23 l, obìhové parametry (TK, Tf, SpO2) nebyly negativnì ovlivnìny.
Neznemonila dalí diagnostické a terapeutické úkony, je
mono provést i PTCA.
Wilhelm Behringer z Rakouska hovoøil o pouití hypotermie
v nemocnièních podmínkách. Pouívali endovaskulární chlazení cestou v. cava inferior za kontroly termokamery, k dosaení
poadované teploty byl potøeba èas mezi 1,1  1,75 hod.
Výskyt neádoucích úèinkù nebyl ve srovnání s kontrolní kohortou vyí. Teplota byla mìøena uním teplomìrem a kontrolní byla odebírána pomocí èidla v zavedeném moèovém
katetru. Pacienti byli sedováni a relaxováni, pøívod tekutin
a výivy se øídil centrálním venózním tlakem.
Dalí autor Rainer Kollmar uvedl pøehled studií, které se
zabývaly chlazením u cévní mozkové pøíhody, s cílem ochránit buòky v zóna penumbra. Dosud provedené studie zahrnovaly od 4 do 50 pacientù s rùznì tìkými CMP. Nìmecká studie, o které Dr. Kollmar referoval, zahrnovala 18 pacientù ve
skupinì hypotermie a 22 kontrolních se standardní medikací,
vichni mìli ischemickou CMP, byli ochlazeni na 33 st. C.
Jako vedlejí úèinky se vyskytly tøes, arytmie a subjektivní
dyskomfort pacienta (zejména vlivem tøesu). Autor shrnul
i velký poèet otázek: indikace vzhledem k tíi CMP, optimální èas a trvání podchlazení, úèinnost, riziko, otázka závaných
CMP, léèby neádoucích úèinkù, uití trombolýzy, je-li indikována, postup ohøívání....
Poslední pøíspìvek Dr. Said Hachmi-Idrissiho z Belgie byl vìnován chlazení pøi hemoragickém oku. Souèasná platná doporuèení zahrnují doplnìní volumu, pøívod kyslíku a dosaení normotermie, pøièem se diskutuje o zvýení krevních ztrát pøi dosaení
normotenze. Náhodná hypotermie je spojena s vyím rizikem úmrtí, a objevuje se pøi koincidenci alkoholu nebo drog nebo souvisí se stupnìm traumatu. Studie se zabývala kontrolovanou terapeutickou hypotermií u hemoragického oku, pøièem hypotermie byla dìlena na minimální (36 st. C), mírnou 33  35 st. C
a støední (28  32 st. C). Pokusy byly provádìny na zvíøatech, byly 4 skupiny (jetì skupina s normální tìlesnou teplotou) a FiO2
bylo 1,0 nebo 0,2. Nejmení krevní ztráta byla pozorována ve
skupinì zvíøat (myí) pøi hypotermii a FiO2 0,2, nejdelí pøeití
bylo pøi kombinaci hypotermie a hypotenzního doplòování tekutin (tedy nikoliv h normotenzi).
Poslední den, v nedìli 13.2, byl odborný program naplánován pouze na dopoledne, tedy plenární zasedání a dopolední
pøednáky v sekcích.
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Tématem plenárního zasedání byl dalí rozvoj urgentní medicíny v Evropì, co je téma velmi obecné. Pøednáky se vak
týkaly zejména validního porovnání rùzných pøístupù a sjednocení kritérií pro posuzování. Nìkteøí z pøednáejících referovali i o první evropské srovnávací studii (European Emergency Data Project), srovnání se zúèastnily záchranné sluby
z Bonnu, Birminghamu, panìlska a jako kontrolní z USA. Hlavní otázkou studie bylo, jaká data shromaïovat a jaké indikátory jsou relevantní, a jaká data jsou prùbìnì dosaitelná? Cílem projektu se tedy stalo vytvoøení seznamu indikátorù, zaloených na rutinní kolekci dat ze záchranných slueb. Obecnì
je systém záchranných slueb zdrojem nepøetritého toku dat,
jeho zdroji jsou dispeèerská pracovitì, záznamy o výjezdu,
zpìtnovazební informace z urgentního pøíjmu, èili outcome data, lze spoèítat standardizované kály závanosti oetøovaných
stavù, dá se analyzovat geografické rozloení. Ve studii bylo ze
100 indikátorù vybráno 16 klíèových a pro pilotní studii z nich
bylo zvoleno 5:
1. oetøovací èas/100 000 obyvatel
2. dojezdové èasy pro výzvy nejvyí priority
3. podíl výzev nejvyí priority/100 000 obyvatel
4. podíl ASL (Advanced Life Support) zásahù/ 100 000 obyvatel
5. podíl pøíhod tzv. zlaté hodiny/100 000 obyvatel.
Pojem pøíhod první hodiny znamená definice tìch událostí, kde záchranná sluba mùe bìhem první hodiny trvání zásadním zpùsobem ovlivnit výsledný zdravotní stav, a øadí se
sem: srdeèní zástava (5%), bolest na hrudi (18%), CMP (6%),
závaná dunost (22%) a závaná traumata (2%). 47% výjezdù pak tvoøí spektrum ostatních pøíèin. V evropských systémech pøípady první hodiny tvoøí (na základì dat z 11 ZS)
zhruba 50% èinnosti. Bylo provedeno hodnocení kvality oetøení, dojezdových èasù, ceny/jednotku èasu, klinický výsledek
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byl hodnocen na základì pøeití srdeèní zástavy, tlumení bolesti u traumat atd. Pro srovnání bylo vybráno oetøení 3 z výe uvedených 5 stavù, a to srdeèní zástavy, bolestí na hrudi
a dunosti. Hodnocení bylo provádìno na základì MEES skórování. Pilotní studie potvrdila, e mezinárodní srovnání moné je, ale vyaduje striktní metodologii sbìru dat, koncept
první hodiny se ukázal vyhovující. Srdeèní zástava není
a nemùe být jediným klinickým kritériem pro srovnání, vhodné je vybrat více indikátorù.
Poslední z paralelních sekcí se vìnovala poskytování urgentní péèe ve specifických prostøedích nebo specifickým skupinám obyvatel, co se týká kadého subjektu, angaovaného
v akutní péèi. Jednotlivé pøednáky se zabývaly asistencí pøi
masových akcích sportovního, ale zejména taneèního charakteru (rave parties) s dominující drogovou patologií, poskytováním zdravotní péèe a charakteristikami této péèe v pøístavu,
v centru pro azylanty, ve vìznici. Pøednáky autorù vycházely
z osobní zkuenosti a byly velmi inspirativní právì tím, co se
v uèebnicích klinických oborù nenajde.
Kongresu se zúèastnilo cca 400 pøedem registrovaných úèastníkù, dalí se hlásili v prùbìhu. Mìsteèko Leuven, asi 40 km od
Bruselu, je klidným univerzitním mìstem se zajímavou architekturou, bohuel celou dobu kongresu neprelo dvakrát dvacet minut a tak delí procházky mìstem lákaly jen málokoho.
Dalí, v poøadí ètvrtý kongres EuSEM se bude konat 5. a
8. øíjna 2006 na Krétì pod sjednocujícím názvem Evropská vize pro urgentní medicínu. Máme my v Èechách nìjakou?
MUDr. Jana eblová
ÚSZS Støedoèeského kraje
Oblastní záchranná sluba Praha - venkov
Komenského nám. 1910 251 01 Øíèany u Prahy
e-mail: primar.pv@uszssk.cz, seblo@volny.cz

Poznámky k nové specializaèní náplni urgentní medicíny
Jiøí Knor

Katedra UMMK IPVZ

Vzhledem k nejasnostem ohlednì specializaèní náplnì naeho
oboru urgentní medicíny, povauji za nutné situaci osvìtlit:
1. Pùvodní návrh specializaèní náplnì, prezentovaný pøed èasem v èasopise Urgentní medicína, byl Ministerstvem zdravotnictví vrácen k pøepracování, pøièem hlavním dùvodem
byla doba pøípravy pøesahující 6 let. Obor byl také pùvodnì
koncipován jako nástavbový, take adept specializaèní zpùsobilosti v urgentní medicínì (dále SZ) musel projít pøípravou se získáním atestace v jiném oboru.
2. Definitivní verze byla opakovanì konzultována a pøipomínkována v IPVZ, zejména námìstkyní øeditele pro vzdìlávání, PhDr. Krejèíkovou, její obìtavost a legislativní zkuenosti mají velký podíl na koneèné podobì. Vìøte, e jednání nebyla jednoduchá.
3. Základní program je nyní 4letý a vychází hlavnì z praxe na
urgentním pøíjmu a doplòkové praxe, jak si jistì vimnete.
4. Monost získat specializaèní zpùsobilost (SZ) v UM není uzavøena pro specialisty jiných (pùvodnì tzv. základních) oborù.
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Zde je diferencováno mezi A+R a jinými specialisty. Pøíprava
specialisty oboru A+R k urgentní medicínì je kratí, nebo
jsme pøesvìdèeni, e pøipravuje pro tento obor nejlépe.
5. Povimnìte si také prosím, e dveøe nejsou zavøeny ani pro
eventuální specialisty dalích oborù jako napø. neurologie,
intenzivní medicíny a dalích, a to po individuálním projednání a schválení Výborem odborné spoleènosti UM.
6. Pokusil jsem se prosadit snazí monost rekvalifikace odborníkù UM na veobecné (praktického) lékaøství (v pøípadì napø. zdravotních problémù, ale jediným pøíslibem je individuální posuzování eventuálních adatelù zástupci spoleènosti veobecného lékaøství. Tento aspekt by toti musel být zmínìn ve
specializaèní náplni veobecného (praktického) lékaøství.
7. Termín akreditovaná pracovitì bylo nutno uvést. Akreditaèní øízení vak teprve budou probíhat.
8. Vimnìte si, prosím, zejména doby a zamìøení pøípravy
adepta SZ v UM a zohlednìte následující aspekty:
a) lékaø bez atestace nemùe pracovat jako lékaø samostatnì
pracující (nelze obejít napø. lektorskou smlouvou s ÈLK).
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b) urgentní pøíjmy je nutné v náplni zohlednit  a jsou zde
v minimální (hranièní) moné míøe. Mnozí z Vás poadovali urgentní pøíjmy ve vìtím rozsahu, nicménì je nutné
vycházet z reality. Naopak nìkterým z Vás je nemilé, e urgentní pøíjmy jsou zmiòovány (nebo prostì v regionu nìkterých ÚSZS neexistují).
c) nejlepím pøedpokladem pro rekvalifikaci je obor A+R, proto má nejkratí dobu pøípravy.
Závìrem:
Tato specializaèní náplò byla obhájena na Ministerstvu zdravotnictví dne 22.2.2005 (za ná obor pøítomni z povìøení Výboru OS UM MUDr. Jan Pokorný DrSc. a autor textu). Naí motivací byla snaha o co nejlepí výsledek se zohlednìním celé øady kompromisù tak, aby pøi cestì k nelehké specializované zpùsobilosti v urgentní medicínì byl pro lékaøe naplnìn poadavek
dostupnosti, zároveò s udrením nepodkroèitelných poadavkù.
V pøíloze jsou uvedeny pasáe pozmìnìné oproti pùvodní verzi,
ji publikované v èasopise Urgentní medicína. Tyto pasáe také
zajímají lékaøe adepty urgentní medicíny nejvíce poadovaná
doba praxe a doplòkové praxe.
Pøíloha:

Vzdìlávací program v oboru
URGENTNÍ MEDICÍNA
1. Cíl specializaèního vzdìlávání
Cílem specializaèního vzdìlávání v oboru urgentní medicína je:
a) získání potøebných znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky a prvotních léèebných opatøení u stavù vyadujících neodkladnou péèi v pøednemocnièní etapì a na
oddìlení urgentního pøíjmu nemocnice
b) získání potøebných organizaèních znalostí pøi zajiování
návaznosti na nemocnièní neodkladnou péèi pøi definitivním smìrování závanì nemocných èi zranìných pacientù,
a to jak pøi jednotlivém, tak i hromadném výskytu
c) získání znalostí o organizaci a øízení pracovi zdravotnické
záchranné sluby, plánování, pøípravách a realizaci záchranných akcí integrovaného záchranného systému (IZS) po mimoøádných událostech a v krizových situacích s hromadný
výskytem ranìných èi nemocných.
2. Minimální poadavky na specializaèní vzdìlávání
Podmínkou pro pøijetí do specializaèního vzdìlávání v oboru urgentní medicína je získání odborné zpùsobilosti k výkonu
povolání lékaøe ukonèením nejménì estiletého prezenèního
studia v akreditovaném magisterském studijním programu
veobecné lékaøství na lékaøské fakultì.
Specializaèní vzdìlávání se uskuteèòuje pøi výkonu lékaøského povolání formou celodenní prùpravy v rozsahu odpovídajícím týdenní pracovní dobì podle § 83 a) zákoníku práce.
Specializaci v oboru urgentní medicína je moné získat absolvováním celého vzdìlávacího programu (2.1.) nebo doplnìním
praxe po získání specializace v oboru anesteziologie a resuscitace event. v jiném oboru (2.2.).
2.1. Podmínkou pro získání specializace v oboru urgentní
medicína je zaøazení do oboru a absolvování odborné praxe v minimální délce 4 roky, z toho:
a) povinná praxe v oboru  34 mìsícù na oddìlení urgentního pøíjmu v rozsahu
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z toho: minimálnì 6 mìsícù na akreditovaném oddìlení urgentního pøíjmu, 1 mìsíc na akreditovaném oddìlení operaèního støediska ZZS
b) povinná doplòková praxe v dalích oborech
 6 mìsícù anesteziologicko-resuscitaèního oddìlení (minimálnì 5 mìsícù anesteziologie z toho 1 mìsíc dìtská anesteziologie)
 2 mìsíce jednotka chirurgické intenzívní péèe
 1 mìsíc koronární jednotka
 1 mìsíc metabolické jednotka
 1 mìsíc dìtské oddìlení
 1 mìsíc psychiatrie
 1 mìsíc neurologická jednotka intenzívní péèe
 1 mìsíc gynekologicko-porodnické oddìlení
Specializaèní vzdìlávání musí být vdy zahájeno absolvováním
povinné praxe na oddìlení urgentního pøíjmu (2.1.a).
2.2. Podmínkou pro získání specializace v oboru urgentní
medicína je zaøazení do oboru a doplnìním praxe v minimální délce 12 mìsícù po získání specializace
a) v oboru anesteziologie a resuscitace
12 mìsícù praxe v urgentní medicínì (praxe na zdravotnické záchranné slubì a oddìlení urgentního pøíjmu, pøièem jedno nebo druhé v minimální délce 3 mìsícù).
Z tìchto 12 mìsícù musí být alespoò 3 mìsíce na akreditovaném pracoviti.
b) v oboru chirurgie nebo vnitøní lékaøství nebo dìtské lékaøství nebo praktické lékaøství pro dospìlé
6 mìsícù praxe na anesteziologicko resuscitaèním oddìlení (minimálnì 5 mìsícù anesteziologie, z toho 1 mìsíc dìtská anesteziologie)
12 mìsícù praxe v urgentní medicínì (praxe na zdravotnické záchranné slubì a oddìlení urgentního pøíjmu, pøièem jedno nebo druhé v minimální délce 3 mìsícù)
Z tìchto 12 mìsícù musí být alespoò 3 mìsíce na akreditovaném pracoviti.
Do pøípravy mùe být zaøazen i specialista jiného oboru ne
jsou výe uvedené (napø. neurologie, intenzivní medicína apod.), a to po posouzení a se souhlasem výboru Odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Poadovaná
praxe v urgentní medicínì a doplòková praxe v jiných oborech
je pak v minimálnì stejném rozsahu jako u výe uvedených
specialistù (2.b).
b) Úèast na vzdìlávacích aktivitách
Povinná úèast
 specializaèní kurz Urgentní medicína  3 týdny
 cyklické kurzy a stáe v trvání 5 dnù roènì
 semináø krizového managementu  1 den roènì
 semináø Základy zdravotnické legislativy  1 den
Doporuèená úèast
 odborné stáe v nemocnici na JIP a ARO nad povinný rozsah
 odborné stáe na akreditovaných pracovitích urgentního pøíjmu a ZZS nad povinný rozsah
 kurzy a vzdìlávací akce poøádané odbornou spoleèností
a ÈLK pracovní pobyty na vybraných oborových pracovitích v zahranièí.
Dalí obsah specializaèní náplnì se shoduje s ji publikovaným návrhem.
MUDr. Jiøí Knor
Katedra UM a MK IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10
e-mail: jiri.knor@centrum.cz
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Mimoøádný interní semináø
Metodika výuky neodkladné resuscitace pro lektory
katedry UMMK IPVZ
Jana eblová1, Jiøí Knor2
ÚSZS Støedoèeského kraje, OZS Praha - venkov1
Katedra UMMK IPVZ2

Dne 11.3.2005 probìhl na pùdì katedry urgentní medicíny IPVZ semináø lektorù v rámci projektu prokolování neprofesionálních záchranáøù v neodkladné resuscitaci (NR)  viz èlánek
v tomto èísle. Pozvánky na semináø byly rozeslány øeditelùm
vech územních støedisek záchranných slueb pro organizaèní
problémy teprve 14 dní pøedem (za co se organizátoøi omlouvají), pøesto se zúèastnili zástupci 9 ÚSZS. Díky vem, kteøí si nali v pracovním vytíení èas a energii. Pøítomni byli i zástupci
Èeského èerveného køíe (ÈÈK). Jak je zmínìno v projektu, základními poadavky jsou celoploná jednota výuky, jednotný pøístup, jednoduchost a srozumitelnost. Ve velmi vstøícné, tolerantní a pøátelské atmosféøe byly vyjasnìny nìkteré sporné momenty organizace a vlastní výuky, které jsou shrnuty v následujícím
textu (základní popis projektu je v jiném èlánku tohoto èísla).
Lektoøi (lékaøi ZZS nejlépe s atestací z UM) by mìli být garanty výuky ve svém regionu (ÚSZS) a zajiovat vykolení kolitelù, zejména z øad ÈÈK (ale i SZP, záchranáøù èi napøíklad
praktických lékaøù, pøípadnì dalích cílových skupin dle projektu), s tím, e dùraz je kladen na jednotnou metodiku výuky.
 Lektoøi obdrí certifikát katedry UM.
 kolitelé z øad ÈÈK (ale i napø. SZP aj.) zajiují výuku laikù
podle jednotné metodiky.
 Dùleitá je podpora tohoto projektu ze strany ministerstva zdravotnictví  ádost o vytvoøení podobného projektu ze strany
MZd ji vzela.
 ÈÈK má výuku neodkladné resuscitace jako jednu z priorit
(Mgr vejnoha). ÈÈK projekt vèetnì spolupráce s regionálními
ZZS jednoznaènì vítá.
 V posledních pìti letech standardizoval ÈÈK výuku první pomoci a zavedl tyto standardy do praxe. Vybavení pomùckami
na vech oblastech ÈÈK (cca 80 oblastí) je jednotné, a to vèetnì trenaerù AED. Úzká spolupráce ZZS a ÈÈK spolu s garancí jednotné výuky je jednoznaèným pøínosem.
 Jednoznaèná shoda panovala mezi pøítomnými o nutnosti standardizace výuky, s dùrazem na jednoduchost a zapamatovatelnost pøednáeného!!!
 Diskuse o riziku infekce pøi doporuèení dýchat z plic do plic
(námitky ze strany praktických lékaøù): riziko je minimální,
nicménì formulovat doporuèení tak, e hrozí-li reálné a zdùvodnitelné riziko infekce, pak je postup poskytování pouze srdeèní masáe oddùvodnitelný.
 Diskuse o bodu check pulse ve výuce nezdravotníkù  závìr:
laikùm poskytnout informaci o palpaci karotidy, s nácvikem,
ale zdùraznit, e pøi nejistotì o hmatnosti pulsu v èasovém limitu 5 vteøin zahájit srdeèní masá, instruovat laiky o nepøímých známkách zástavy obìhu (s vysvìtlením tìchto pøíznakù); klást dùraz na nejvýe pìt vteøin vyetøování pulsu!!!
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 Shoda pøítomných lektorù o pøístupu z boku  snazí nácvik
ABC bez nutnosti pøemísování, nicménì je vhodné seznámit
kolitele s pouitím samorozpínacího vaku.
 Lze informovat laiky o telefonicky asistované NR  pøi ní je
vhodnìjí postup soustøedit se na vedení svìdka pøíhody k nepøeruované masái (vyplývá ze zkueností ZZS hl.m. Prahy).
 V kurzech pro praktické lékaøe pouívat termín samorozpínací vak místo ruèní køísící pøístroj.
 V kurzech pro praktické lékaøe trvat na výuce umìlého dýchání s uitím pomùcek (viz výe), zdùraznit, e pokud nejsou vybaveni pomùckami, jsou povinni zajistit umìlé dýchání z plic
do plic bez pomùcek.
Zavedení pouití AED do praxe:
Zásadní diskuse se týká otázky èasu, který se ztrácí obsluhou
pøístroje a pøístrojovou detekcí rytmu  má být prioritou pouití
AED (bez zajitìní postupù ABC) nebo máme jako prioritu zdùrazòovat postup ABC  jak v tom pøípadì zajistit provedení defibrilace pomocí AED do 3 minut od zástavy obìhu???
Shoda o tomto postupu:
 Je-li pøítomen 1 zachránce a pøinesení AED by znamenalo
znaènou èasovou ztrátu, pak doporuèovat standardní postup
ABC.
 Ve dvou zachráncích 1 poskytuje NR (BLS)  sled ABC, druhý aktivuje záchranný øetìzec a pak se vìnuje obsluze pøístroje,
bìhem rozbalování pøístroje a lepení elektrod je mono stále
provádìt NR, pacient musí být v klidu na detekci rytmu
(cca 30 sec)  shoda o tom, e pokud by se podaøilo pøípadným
výbojem AED nastolit sinusový rytmus, je pøínos pro pacienta
vyí ne pøípadné pøeruení masáe.
 AED se prioritnì pouije v pøípadì, e svìdek zástavy na místì má k dispozici pøístroj ihned!
 Ve dvou zachráncích, pokud jeden provádí NR (BLS) podle
ABC, se pøítomní lektoøi shodli na limitu 5 minut pro pouití
AED. Více ne pùlminutová prodleva v nepøímé srdeèní masái pro pouití AED (a tento èas, který AED potøebuje k vyhodnocení rytmu je mnohdy delí) vede po 5 minutách od NZO
k jednoznaènému prohloubení hypoxémie mozku a jeho ireverzibilnímu pokození!!! Kvalita nepøímé srdeèní masáe a poadavek jejího pøeruení na co nejkratí dobu v nejnutnìjích pøípadech je nadále prioritou nejvyího øádu!!!
 Shoda nastala i v tom, e limit 5 minut nebude doporuèován
dogmaticky  pøi provádìní kvalitní NR(BLS) se mùe prodlouit doba zachování defibrilovatelného rytmu!
E-mail: jiri.knor@centrum.cz
E-mail: primar.pv@uszssk.cz, seblo@volny.cz

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2005

I N F O R M A È N Í

S E R V I S

MUDr. Edgar Sejf  narozen 11. 5. 1955, zemøel 21. 2. 2005
V podveèer 21. února
2005 nás zastihla smutná
zpráva, e po krátké tìké
nemoci skonal v Motolské
nemocnici ná kolega a kamarád MUDr. Edgar Sejf.
Pan doktor Edgar Sejf byl
jedním z nejnadenìjích lidí pro problematiku pøednemocnièní nedokladné péèe,
jaké jsem kdy poznal. V tomto ohledu je tøeba vyzdvihnout i jeho lékaøskou erudici, ale rovnì nevední lidskost, se kterou se vìnoval pacientùm. Plno z Vás si jistì

První støedomoøský kongres urgentní medicíny se konal v italské Strese v roce 2001, druhý v Sitges/Barcelona ve panìlsku v
roce 2003. Organizátory tìchto setkání jsou EuSEM (Evropská
spoleènost urgentní medicíny) a AAEM (Americká akademie urgentní medicíny), pro velký zájem se rozhodli v tradici pokraèovat

vybaví jeho pøítomnost pøi èetných odborných semináøích, pøi soutìích Rallye Rejvíz, mnozí vzpomenou na
osobní setkání s ním. Pùsobil jako lékaø zdravotnické záchranné sluby v Praze, v Mostì, v Pøeticích a v Plzni po
dobu témìø 18 let a mohu bez nadsázky napsat, e plno
pacientù mu vdìèí za záchranu svého ivota. Práci lékaøské zdravotnické záchranné sluby miloval nade ve
a obìtoval jí témìø vekerý svùj èas èasto na úkor rodinného zázemí a zdraví.
Milý pane doktore Sejfe, nikdy nezapomeneme na Tvé
kamarádství.
Za své spolupracovníky
MUDr. Jiøí Lojda

a od 1. do 5. záøí 2005 bude v Nice ve Francii uspoøádán tøetí
støedomoøský kongres urgentní medicíny.
Blií informace jsou k dispozici na: www.emcongress.org, vèetnì monosti on-line registrace, nebo na e-mailové adrese: nice@emcongress.org
Uzávìrka pro pøíjem abstrakt je 3. èervna 2005.

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

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