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S L O V O

V obci, kde máme stanoviště záchranné služby, mě poprosila bývalá starostka o přednášku
pro důchodce. Ochotně jsem souhlasila, co bych neudělala v rámci komunitních programů!
V přednášce jsem vzhledem k věku a fyzické kondici posluchačů vynechala první pomoc či dokonce nácvik resuscitace, povídala jsem seniorům spíše o systému záchranných služeb, co se děje, když zavolají na tísňovou linku. S ohledem na možné spektrum diagnóz staršího věku jsem radila, jaké příznaky nepodceňovat. Vyprávěla jsem, co dokáže moderní medicína s ucpanou tepnou vyživující srdeční sval, přidala jsem příběh jejich souseda (samozřejmě vzhledem k zachování soukromí a osobních dat anonymně), který úspěšně absolvoval intravenózní trombolytickou terapii při cévní mozkové příhodě a tudíž nezůstal ochrnutý, nekomunikující a odkázaný na pomoc
druhé osoby, ale je zcela bez následků a zdráv a pracuje dál na své zahrádce.
A tak jsem ve slunečném letním odpoledni páchala bohulibou osvětu. Na závěr jsem, v duchu Komenského i demokracie, nechala prostor pro dotazy. Vstal jeden militantně se tvářící starší občan a zeptal se značně konfrontačním tónem: „Můžete mi vysvětlit, co je na tom za zlepšení, dřív ta pohotovost přijela, když jsme zavolali, a te5, když jsme volali na tu 155, že vnučka má
teplotu, tak nám tam řekli, že na to prý nejsou!“ Dotázala jsem se, zda je vnučka chronicky závažně nemocná (není), kolik jí je (15 let), a pak jsem se jala vysvětlovat, že opravdu pro tyto stavy, kde nehrozí nebezpečí z prodlení ani ohrožení základních životních funkcí, záchranná služba
určena není. Znovu jsem zopakovala, na co máme vybavení a výcvik, jaké stavy máme řešit.
„A víte, co nám pak řek´ doktor? Že má holka virózu!“, vytáhl trumf, proti kterému se všechny moje argumenty rozplynuly v cáry.
Tehdy prvně jsem si uvědomila, jakou setrvačností se ubírá myšlení lidí a jak zdravotní osvěta,
navíc nevelká, zasahuje jen úzkou vrstvu lidí, pokud vůbec nějaké. Kolikrát jste při přednášce
o první pomoci narazili na úpornost mýtu, že se má jazyk vytáhnout a přišpendlit? A kolik lidí, kteří nejsou ochotni provádět – dle mého názoru vcelku čistou a nijak odpuzující, by@ fyzicky trochu
namáhavou – srdeční masáž, je přesvědčeno, že „když někoho píchne včela, musí se udělat díra do krku, třeba nožíkem opáleným zapalovačem“?
Pokud provádíme nácviky zásahů při mimořádných událostech a soustře5ujeme se na zdokonalení naší vlastní činnosti a na všechny úrovně profesionálních složek, neměli bychom zapomenout
na jednu podstatnou záležitost: ví veřejnost, že v situaci hromadného výskytu se provádí třídění poraněných? Že individuální resuscitace se neprovádí? Že umírající nebo mrtvé dítě nebo těhotná žena dostanou na krk visačku s černou barvou? Veřejnost, a bohužel i novináři, mají na všechno jednoduchý recept: „Tak tam přivezte víc lékařů!“ Nikdo se neptá, jakých, jak vybavených, jak vycvičených, jakých odbornost, kde si tu potřebnou masu lékařů vykouzlit. Občanům se lékař jeví jako
všelék na kritickou situaci, jako magický omnipotentní šaman, který jen svou přítomností zachraňuje – od teploty stejně jako od vykrvácení. Vzpomeňme jen, jakou nevoli a protesty vzbuzují sanitky
„bez lékaře“, s jakým formulačním stereotypem uvádějí novináři „lékaři záchranné služby odvezli“…, aniž by si uvědomili, že mezi všemi zasahujícími je lékař jeden jediný, možná.
Kromě všech úkolů, které se týkají nás samotných, máme před sebou ještě jeden vskutku sysifovský – informovat veřejnost, která příliš nechce slyšet. Říct jasně a slyšitelně, že venkovský doktor s kufříčkem, spěchající do horské chaloupky, je neudržitelný kýč, že lékař ve tři v noci u teploty nebo nad zakousnutým klíštětem je luxus, který si společnost nemůže dovolit, že kdyby nastala
mimořádná událost, přecházíme na principy válečné medicíny. Tváří v tvář důchodci, kterého
jsem nepřesvědčila o selhání záchranné služby při zvládnutí virózy jsem si uvědomila, jak náročné
debaty nás při tomto přesvědčování budou čekat.
Jana Šeblová
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Bomby pod Londýnem
Stephen Hines, Alan Payne, Jon Edmondson et A. J. Heigman
Journal of Emergency Medical Services, August 2005, s. 5866

Ve ètvrtek 7. èervence 2005 zaèal pracovní den pro posádky
Londýnské záchranné sluby jako jindy.
Londýnská ZZS (London Ambulance Service) je nejvìtí nezávislá záchranná sluba na svìtì a bìnì øeí více ne 3000 tísòových výzev dennì. LAS poskytuje akutní pøednemocnièní péèi na území 670 ètvereèných mil (1735 km2), má 73 výjezdových
stanovi a 800 vozidel, z toho 400 sanitních vozù pro urgentní
péèi. LAS odpovídá na 3500 výzev dennì (více ne milion roènì), v 650 pøípadech jde o ivot ohroující stavy. Zamìstnává
4000 pracovníkù, z toho je 900 paramedikù, 1500 záchranáøù
(EMT - Emergency Medical Technician) a 150 lékaøù a vedoucích pracovníkù (officers). V operaèním støedisku pracuje 300 zamìstnancù, z toho 5 se zabývá krizovým plánováním.
Asi v 8.50 hod. toho dne vybuchly v londýnském metru souèasnì na tøech místech bomby. O chvíli pozdìji explodovala
ètvrtá nálo v patrovém autobusu. Celkem tyto výbuchy zabily více ne 50 lidí a 700 dalích bylo poranìno. Veøejná doprava v Londýnì byla zastavena a zaèala záchranná akce velkého
rozsahu.
Sled událostí
K první explozi dolo ve vlaku na trati metra mezi stanicemi
Aldgate a Liverpool Street. Policie dalí den sdìlila, e nálo
byla umístìna na podlaze ve tøetím voze a potvrdila, e 7 lidí
zemøelo a nejménì 10 bylo tìce poranìno.
Druhá nálo byla umístìna v prvním voze vlaku, k výbuchu
dolo mezi stanicemi metra King´s Cross a Russel Square. Pøi
tomto výbuchu zahynulo 21 osob.
K tøetí explozi dolo ve vlaku, který právì opustil stanici
metra Edgware Road a míøil k nádraí Paddington. Zde zemøelo dle policie nejménì 7 lidí.
Poslední nálo vybuchla v autobusu mezi Tavistock Square
a Upper Woburn Place. Støecha autobusu byla výbuchem odtrena a také okolní auta byla pokozena. V pátek 8.7. policie potvrdila, e pøi výbuchu autobusu zemøelo nejménì 13 osob.
Reakce Londýnské záchranné sluby (LAS)
LAS pøijala první urgentní volání o události v 8.51 hod. od
dopravní policie, která pøivolávala pomoc ke stanici metra
Liverpool Street. Brzy se ukázalo, e místem incidentu je
Aldgate Station a vozy byly pøesmìrovány k této stanici. (První
posádka, která dorazí na místo netìstí, zhodnotí situaci a vyádá si dalí pomoc, jako napø. vozidlo vybavené jako velitelské stanovitì.)
Brzy byly dalí posádky vyslány na dalí postiené stanice.
Nejprve byly sanitní vozy vyslány na stanice metra Aldgate,
Liverpool Street, King´s Cross, Russel Square, Edgware Road
a Morgate a dále na námìstí Tavistock Place.
lo o mimoøádnou událost a zaèalo se postupovat podle pøipravených traumatologických plánù zdokonalovaných a procvièovaných zvlátì po útocích v USA 11.9.2001.
V Centrálním operaèním støedisku zaèalo pracovat øídící
centrum (Gold Control), které vedl zástupce øeditele LAS
Martin Flaherty. Paul Woodrow, který pùsobil na Russel
4

Square ve funkci Silver Incident Officer, øekl: Záchranná
sluba postupovala stejným zpùsobem jako mnohokrát døíve.
Chtìli jsme zjistit, co se stalo a vytvoøit velící struktury. Vytvoøili jsme tøídící prostory u stanice metra tak, abychom mohli
poskytovat potøebnou úroveò péèe.
Zásahu se úèastnilo více ne 250 pracovníkù LAS v asi 100
vozidlech. Pomáhalo jim mnoho dobrovolníkù. K místùm
explozí vyjelo pìt ze esti vozidel pro øízení akcí LAS.
Poslední byl ponechán jako rezerva pro pøípad dalího incidentu. Výbuch autobusu na Tavistock Square se stal u budovy
Britské lékaøské spoleènosti (British Medical Association),
14 pøítomných lékaøù nabídlo pomoc a oetøovalo poranìné.
O pomoc byla poádána operaèní støediska záchranné sluby v okolí Londýna (Bedfordshire, Hertfordshire, Kent, Surrey
a Essex) a dobrovolné organizace jako St. John Ambulance
a Britský Èervený køí. Jejich vozidla byla umístìna na pøedem
dohodnutých stanovitích, snadno pøístupných a dostateènì
prostorných pro velké mnoství vozù, odkud se dalo dostat
k okolním nemocnicím. Pro kadé stanovitì byl urèen velitel,
zodpovìdný za podøízené a zajiující jejich pøesun na potøebné místo. Nìkteré posádky z okolí Londýna slouily jako náhradní pro bìný provoz ZZS na území mìsta.
Celkem bylo oetøeno 45 pacientù s tìkým èi kritickým poranìním (napø. popáleniny, amputace, hrudní a blastická poranìní, fraktury konèetin) a asi 300 pacientù s lehèím poranìním
(lacerace, inhalace kouøe, ok, øezné rány a odøeniny). Dalích
300 lidí se pøilo nechat oetøit pøímo do nemocnic.
Vozidla s vybavením pro hromadné netìstí jako napø. lahve s kyslíkem, nosítka, obvazový materiál a pøikrývky byla
rozmístìna u míst explozí. Na nìkterá stanovitì byly dopraveny také stany, ale nebylo nutno je pouít, protoe poèasí bylo pøíznivé.
Na vech místech explozí øídila záchranné práce policie, se
kterou spolupracovali dalí záchranáøi. Rychle byl zajitìn dohled nad pøístupem na místo netìstí a byl pøehled o vech
osobách, které vcházely do prostoru nebo jej opoutìly. Tak
byly zjitìny vechny neporanìné osoby, které byly svìdky netìstí, i vichni dobrovolní pomocníci. Policie také zajiovala
záchranné slubì bezpeènost pøi práci.
Zásadním pøedpokladem pro vechny záchranné sloky pøi
podobných akcích je bezpeènost. Bìnì pouívané pøedpisy
pro práci Londýnské záchranné sluby z hlediska bezpeènosti
jsou odstupòovány podle poètu postiených:
1. Jeden postiený: Obezøetnost.
2. Dva postiení: Obezøetnost, zváit vechny monosti, dát
zprávu operaènímu støedisku.
3. Tøi a více postiených: Nevstupovat na místo netìstí, zùstat
na místì a podat zprávu, izolovat se, ádat o pomoc specialisty.
Kontrola pøístupu na místo netìstí zajiuje, e tam pracují
pouze záchranáøi v pøísluných oblecích a sleduje se jejich bezpeèí.
Policie zajiovala pøíjezdy a odjezdy vozù záchranné sluby u míst explozí i u nemocnic. Na ádném z tìchto míst neURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005
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bylo hláeno blokování jízd sanitních vozidel policejními nebo
hasièskými vozidly. Hned na poèátku záchranné akce urèila
LAS u kadého z míst netìstí parkovací slubu. Tato funkce
byla velmi dùleitá, aby se zajistilo po vyprotìní poranìných
jejich rychlé umístìní do nejblií sanitky, která mohla snadno
odjet od místa netìstí.
Podle protokolu o záchranné akci pouila LAS malé dodávky a autobusy pro transport pacientù lehce poranìných
a schopných chùze. Pokud dolo pøi transportu ke zhorení stavu pacientù, byla vyuita policejní eskorta. Zdravotnický personál doprovázející pacienty byl vybaven pøíslunou technikou, aby mohl zasáhnout pøi zhorení jejich stavu bìhem transportu. Posádky jsou vybaveny vysílaèkou. Pacienti byli dopraveni do nìkteré z nemocnic uvedených na seznamu zdravotnických zaøízení urèených pro pøíjem pøi hromadném netìstí. Døíve ne autobus èi dodávka odjely od místa netìstí,
byla pøísluná nemocnice kontaktována a potvrdila volnou kapacitu. Pøedpokládá se sice, e pøijímající nemocnice jsou
schopny oetøit vyí poèty lehce poranìných pøi hromadném
netìstí, ale pøesto je tøeba tento fakt potvrdit.
Zásadní význam pro hladký prùbìh záchranné akce má dobré spojení. Ve vozidlech ZS jsou pøenosné vysílaèky a potøeby
pro øádný záznam o rozhodnutích a o pohybech vozidla, co
umoòuje pruné øízení na kadém z míst netìstí. Zprávy mezi operaèním støediskem a místy výbuchù byly pøedávány pøedem daným zpùsobem, take obsahovaly potøebné informace.
Podobnì probíhala komunikace mezi místy netìstí a nemocnicemi. To dovolovalo øídícím pracovníkùm v operaèním støedisku LAS (Gold Control team) mít pøehled o situaci v celém
Londýnì.
Pracovníci operaèního støediska LAS se snaili podpoøit co
nejvíce práci posádek. Pøijímali také bìhem akce øadu velmi
emotivních hovorù od veøejnosti a vyøizovali je klidnì a s pøehledem. Navíc bylo nutno zajistit i bìný provoz záchranné
sluby.
Komerèní firmy i obèané poskytovali v prùbìhu dne
Londýnské záchranné slubì velkou pomoc. Hotely a supermarkety byly vyuity jako obvazitì ranìných, tím bylo mono rychle pøemístit lehce poranìné a uvolnit tak místa netìstí,
kde se osádky LAS soustøedily na péèi o pacienty s tìkým poranìním. Neporanìní cestující v metru pomáhali postieným
dostat se co nejrychleji z vlakù.
Veøejnost také rychle reagovala na výzvu, aby se nevolalo na
èíslo 999 (tj. rychlá záchranná sluba) v pøípadech, kdy nejde
o ohroení ivota. Pochopení obèanù pomohlo operaènímu
støedisku LAS, poèet volání klesl pod bìný denní prùmìr.
Proè byl plán funkèní?
Traumatologický plán LAS je prùbìnì aktualizován, provìøován a revidován. Je vypracován v souladu s koordinovanými plány záchranného systému mìsta Londýna (London
Emergency Services Liaison Panel plans  viz www.leslp.
gov. uk).
Plán se soustøedí na priority jako je velení, bezpeènost, komunikace, vyhodnocení situace, tøídìní, oetøení a transport.
Vechny osádky zasahující na místì hromadného netìstí jsou
vybaveny manuálem postupù (sestavou karet s popisem nutné
èinnosti a klíèových rolí na místì netìstí).
Øídící struktura pøi hromadném netìstí pracuje na tøech
úrovních: Zlatá (Gold), Støíbrná (Silver) a Bronzová (Bronze).
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Pracovníci úrovnì Gold øeí situaci z hlediska strategického,
Silver z hlediska taktického a Bronze na operaèní úrovni.
Vichni nosí barevnì odliené obleèení (vesty), take je lze
okamitì rozliit.
První posádky na místì netìstí zaèínají vyhodnocením situace a tøídìním postiených. Èlenové první posádky pøebírají
úlohu Silver Medic - rychle zhodnotí situaci a pøedají zprávu
operaènímu støedisku, sestavenou podle mnemotechnické pomùcky METHANE:
M (Major) Ohláeno hromadné netìstí (uvést nemocnice do
pohotovosti)
E (Exact) Pøesná lokalizace místa netìstí, pokud mono i vè.
souøadnic
T (Type) Typ netìstí se struèným popisem typu a poètu vozidel, vlaku, budov, letadla aj.
H (Hazard) Existující nebo moné ohroení.
A (Access) Pøístupové cesty a vhodné provizorní místo setkání.
N (Number) Pøibliný poèet poranìných s prioritou 1, 2 a 3,
poèet mrtvých, poèet nezranìných
E (Emergency Services) Pøehled záchranáøù pøítomných na
místì a poadavek na posily a pomoc, vè. místních úøadù.
Zváit poèet lékaøských týmù, speciálního vybavení a slueb
vèetnì letecké ZS, krizových managerù, lékaøù, vozidel velení atd. Poadovaný poèet osádek a zdrojù LAS.
LAS má svou jednotku pro krizové plánování, která má pøipravovat osádky i vedoucí pracovníky na øeení hromadných
netìstí. Odpovídá za pravidelné provìøování plánù, osádky
LAS se úèastní asi 5 cvièení roènì. Na posledním z nich v èervnu 2005 se cvièily záchranné akce po simulovaném vlakovém
netìstí na stanici metra Tower Hill.
V minulých letech pracovníci LAS byli nuceni zvládnout
nìkolik velkých netìstí a øada z tìch, kteøí se úèastnili záchranných prací nyní v Londýnì, má zkuenosti z bombového
útoku IRA v Docklands a z vlakových netìstí u Southallu
a Ladbroke Grove (pøehled hromadných netìstí, kde zasahovala LAS, lze najít na www.jems.com).
LAS pouívá systém tøídìní poranìných ´TSG Associates
triage system´ známý v USA jako tøídící systém START.
Systém je fyziologický a sleduje zmìny vitálních pøíznakù po
poranìní nebo pøi onemocnìní. Bìhem incidentu uívá LAS
dvì úrovnì tøídìní, tj. primární (provádí druhá osádka, která
pøijede na místo netìstí) a sekundární (provádí se na shromaditi ranìných  pacientùm je pøidìleno revidované trauma skóre). Obì tato tøídìní pøiøazují pacienty do jedné z 5 skupin priority, oznaèované barevnými títky:
1
Immediate (okamitì nutné oetøení)  èervená
2
Urgent (urgentní oetøení)  lutá
3
Delayed (opodìné oetøení)  zelená
4
Expectant (èekající)  modrá
Dead Deceased (zemøelí)  bílá nebo èerná
Kadé vozidlo LAS je vybaveno 20 tøídícími kartami. Velká
vozidla s vybavením pro hromadné netìstí mají dalí zásoby
tìchto karet.
Odezva nemocnic
Pøi hromadných netìstích vyuívá Londýnská záchranná
sluba (LAS) pouze nemocnice, které jsou k tomu povìøeny.
Vybrané nemocnice jsou vyrozumìny, e se stalo hromadné
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netìstí a e je tøeba aktivovat jejich traumatologický plán. Pøi
nehodách s malým poètem poranìných pracovníci LAS dle pokynù øídícího tábu (Gold Control) vyuívají nemocnic, které
jsou pøipraveny pro pøípad potøeby na takový pøíjem. Pacienti
jsou dopraveni do nemocnic podle priorit pro oetøení do povìøených nemocnic bez rozliení mezi tìmito nemocnicemi.
Posádky si vdy pøed odjezdem z místa netìstí potvrdí pøíjmovou nemocnici s operaèním støediskem.
Pøi tiskové konferenci (datum neupøesnìno) sdìlila Claire
Borroughs, vedoucí komunikaèního støediska nemocnice
St.Mary´s Hospital v Paddingtonu, e je zde stále hospitalizováno 10 poranìných, z toho 2 v kritickém stavu s víceèetným
poranìním a 8 v kritickém stavu, ale stabilizovaných. Paní
Borroughs øekla: Zamìstnanci nemocnice øekli, e za den vidìli více poranìných, ne normálnì vidí za celý rok na úrazovém oddìlení.
Chelsea and Westminster Hospital potvrdil, e oetøují 4 pacienty na popáleninové jednotce.
Royal London Hospital, který je poblí stanice metra
Liverpool Street, sdìlil, e stále oetøují 26 pacientù, 7 z nich
na intenzivní péèi. Celkem se zde léèilo 208 poranìných pøi
útocích.
Royal Free Hospital v Hampsteadu v severním Londýnì
oznámil, e stále oetøuje 13 osob, vechny stabilizované. Dva
dalí pacienti s uním poranìním po výbuchu autobusu byli léèeni v nemocnici Royal National Throat, Nose and Ear
Hospital poblí King´s Cross. Zde oetøili 61 pacientù.
Great Ormond Street Hospital jetì léèí 4 dospìlé pacienty,
z nich dva byli ve váném stavu. Je to dìtská nemocnice, kte-
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rá nemá úrazové oddìlení. Protoe vak je blízko v místu netìstí, hospitalizovali zde 22 dospìlých pacientù.
Mluvèí University College Hospital øekl, e pøijali 23 pacientù, z toho 5 na intenzivní péèi. 12 z nich byli cizinci.
Guy´s and St.Thomas´s NHS Foundation Trust sdìlil, e je
zde jetì 13 hospitalizovaných pacientù, jeden z nich v kritickém stavu, ale stabilní. Ostatní jsou také stabilizovaní a 6 bylo
operováno. Dalích 9 bylo po prohlídce proputìno.
Russel Smith, zástupce øeditele Londýnské záchranné sluby, informoval o síti lékaøù, kteøí pomáhají LAS. Øekl:
Pomáhají nám v situacích, jako je tato.
Londýnský pøedseda britské asociace pro urgentní péèi
(BASICS) Dr. David Ziderman øekl: Celkem 24 lékaøù z BASICS a z londýnské Letecké ZS pøijelo na místo po silnicích
nebo vzdunou cestou. První z nich se dostavili ji asi 3 minuty po aktivaci. Bìhem 30 minut mìlo kadé místo exploze svého vedoucího lékaøe. Lékaøi pracovali po boku paramedikù.
Závìr
Vyzkouený a procvièený traumatologický plán, sehrané posádky a dalí zamìstnanci, dále vybavení dostupné ve vozech
v okolí Londýna umonilo Londýnské záchranné slubì úèinnì
zasáhnout pøi této hrozivé mimoøádné situaci a zároveò udret
v chodu provoz záchranné sluby pro zbytek Londýna. Vem
zamìstnancùm, kteøí se podíleli na záchranných akcích, byly
nabídnuty sluby v oblasti pracovního lékaøství a poradenství.
Pøeklad: Ing. V. Neklapilová, CSc.
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof,
Úrazová nemocnice v Brnì, Ponavka 6, 662 50 Brno
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz

Poslání a èinnost oddìlení urgentního pøíjmu  Emergency
Petr Hubáèek

FN Olomouc, Oddìlení urgentního pøíjmu

1. Klasifikace neodkladné péèe, poslání OUP
V období diverzifikace oborù souèasného zdravotnictví je
ádoucí, aby v nemocnicích rùzného typu vznikala oddìlení øeící akutní stavy s komplexním pohledem na pacienta.
Vèasná a správnì poskytovaná neodkladná péèe prokazatelnì sniuje následky mediátorového postiení organismu.
Moderní neodkladná péèe je poskytována ve tøech etapách:
1. pøednemocnièní (ZZS, praktiètí lékaøi, ambulantní specialisté) = PNP
2. neodkladná nemocnièní péèe = NNP
3. nemocnièní péèe (ARO, JIRP, standardní lùka) = NP
Plynulé pøedávání pacientù z pøednemocnièní do nemocnièní neodkladné péèe je rozhodující pro úspìné fungování celého systému.
V souèasné dobì je pøijímání pacientù vyadujících neodkladnou péèi do vìtiny nemocnic v ÈR nevýhodný. Tøídìní
pacientù probíhá v rámci PNP, mezi pøednemocnièní a nemocnièní etapou neodkladné péèe existuje pøíjmové vakuum, jednotlivé obory nezbytné k poskytování moderní nemocnièní ne6

odkladné péèe nejsou v kadé nemocnici dostupné, jednotlivé
ambulance jsou od sebe výraznì vzdálené, zejména v nemocnicích pavilónového typu, je prokázána vyí mortalita u nemocných s polytraumaty, sdruenými poranìními èi u polymorbidních nemocných. Èasto je k pacientovi voláno nìkolik
konziliáøù, dochází k duplicitním vyetøením a vytrácí se døíve
bìný komplexní pøístup k nemocnému.
Oddìlení urgentního pøíjmu (OUP) je pracovitìm modernì
pracující nemocnice, které slouí k optimalizaci pøechodu
zdravotní péèe z pøednemocnièní do nemocnièní fáze. Je personálnì i materiálnì vybaveno pro pøevzetí akutnì postiených
jednak od posádek Zdravotnické záchranné sluby (LZS, RLP,
RZP), posádek DRNR, ale i samostatnì pøíchozích nemocných. Jsou oetøováni vichni pacienti, kteøí vyadují neodkladnou nemocnièní péèi, a to bez ohledu na tradièní oborové
rozdìlení medicíny. Je ádoucí, aby takovéto oddìlení mìlo
následující základní úseky:
1. informaèní úsek (dispeèink, recepce)
2. vysokoprahový pøíjem (ER, Emergency Room)
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3. nízkoprahový pøíjem (specializovaná ambulance)  chirurgie, urologie, interna, neurologie, bezprahový pøíjem (veobecná ambulance, LP)
4. lùková èást (expektaèní lùka)
Mimo zefektivnìní, racionalizaci a optimalizaci prùniku
vech akutních stavù do nemocnic (odlehèení ambulancím jednotlivých pracovi nemocnice od akutních stavù) slouí OUP
jednoznaènì jako filtr tìchto stavù.
Z hlediska èasové naléhavosti rozliujeme neodkladné stavy:
1. kritické (okamité øeení)
2. neodkladné (øeení do 2 hodin)
3. odloitelné (øeení od 2 do 24 hodin pøi pobytu na OUP)
Z výe uvedeného vyplývá, e pobyt nemocného na OUP je
maximálnì 24 hodin.
Nemocný v péèi OUP je po stanovení dg., stabilizaci vitálních funkcí a primárním oetøení pøedán na vyí pracovitì intenzivního typu (OP, JIRP, ARO), standardní lùko, èi v pøípadì zvládnutí akutního stavu, event. za vyuití expektaèních lùek, proputìn do domácího oetøování (péèe PL, chronické
ambulance). Na pracoviti pracují odborní lékaøi a specialisté
oboru urgentní medicína, kteøí vyøeí vìtinu akutních stavù
sami a pùsobí tudí jako úèinný filtr. Souèasnì mají k dispozici tým konziliáøù  specialistù, péèe o pacienta je potom výsledkem multioborové spolupráce.

2. Náplò èinnosti OUP
OUP moderního typu nabízí:
 funkci úèinného filtru akutních stavù
 pøíjem kriticky nemocných a traumatizovaných s ohroením vitálních funkcí (emergency room)
 pøíjem akutních stavù nedokladného typu (ambulance)
 akutní konziliární èinnost
 expektace pacienta za úèelem stanovení dg., ambulantní
terapie
 resuscitaèní tým pro potøeby nemocnice monoblokového
typu
 výukové pracovitì
 klinickou základnu pro stáe zdravotnických pracovníkù
 centrum øízení v pøípadì mimoøádné události (hromadné netìstí, teroristický útok, øízení krizového tábu nemocnice)
 výzkum v oblasti UM+MK
V rámci unifikace provozu tìchto oddìlení je ádoucí
1. definovat:
 statut oddìlení  samostatné oddìlení ve smyslu organizaèního øádu nemocnice
 personální obsazení
 prostorové a materiální vybavení
 spektrum provádìné péèe
 zpùsob vykazování péèe (kódy, ZÚM, ZÚLP) ve vztahu ke zdravotním pojiovnám
 jednotné sledování kvality péèe
 legislativní zázemí ze strany MZ ÈR
2. zajistit
 koordinaci èinnosti s ostatními zdravotnickými subjekty (nemocnice malého i velkého typu, ZZS), slokami
IZS, orgány státní správy a kolství
 vzdìlávání v oboru UM
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3. Struktura Oddìlení urgentního pøíjmu
1. informaèní úsek (dispeèink, recepce)
a. Recepce, èekárna
Je umístìna v centrální hale èi v prostorách pøíjmového oddìlení. Slouí k prvotnímu tøídìní vech pøíchozích pacientù
s náhlou zmìnou zdravotního stavu. Tøídìní provádí veobecná sestra. Po zaregistrování nemocného je tento pøedán do pøísluné vyetøovny OUP.
b. Dispeèink
Plní funkci koordinujícího úseku èinnosti OUP. Úzce spolupracuje s dispeèinkem ZZS, a to pomocí telefonní a radiové sítì. Z dispeèinku je svoláván tým Emergency Room, ale souèasnì øízena i èinnost ostatních úsekù OUP. Existuje tísòová telefonní linka pro vnitøní potøebu nemocnice, ale i pro konzultaèní èinnost z terénu. Dispeèerka monitoruje pohyb kmenových
zamìstnancù OUP, souèasnì i týmu specialistù  konziliáøù.
Dále monitoruje volnou lùkovou kapacitu nemocnice, a to
pøedevím za úèelem pøipravenosti zdravotnického zaøízení na
vìtí poèet zranìných èi postiených.
V pøípadì mimoøádné události èi hromadného netìstí øídí
èinnost krizového tábu nemocnice. Udruje spojení i s ostatními slokami IZS (HZS a Policie ÈR), spojení s bezpeènostní
slubou operující v prostorách nemocnice.
Vedoucím pracovníkem dispeèinku je lékaø Emergency Room.
2. vysokoprahový pøíjem (Emergency Room, ER)
Slouí k pøíjmu pacientù se selháváním základních ivotních funkcí èi v bezprostøedním ohroení ivota. K dispozici
jsou plnì vybavená resuscitaèní lehátka, v nemocnicích fakultních a krajských 3  4, v ostatních nemocnicích 1  2.
Pacient je pøevzat od posádek LZS, RLP a RZP, zajitìny základní vitální funkce, event. probíhá pokraèování v KPR. Po
celkovém vyetøení a stanovení diagnózy je komplexnì vyetøený a zajitìný pacient pøedán do dalí etapy nemocnièní péèe  ARO, JIRP, operaèní sál. Tým Emergency (pøi dostateèném personálním zajitìní) plní i funkci resuscitaèního týmu
pro potøeby vech oddìlení nemocnice, ve velkých nemocnicích pavilónového typu je výhodou mobilita týmu pomocí
osobního vozidla.
ádoucí je bezprostøední dostupnost vyetøovacího komplementu a urgentního operaèního sálu, dle moností pak i detaovaná záloha krevních derivátù pro jejich podání z vitální indikace. Výhodné je uspoøádání ER do dvou místností pro pøípad èinnosti dvou a více týmù. Pøíjezd na Emergency Room je
oddìlen od pøíjezdu a pøíchodu pacientù na nízkoprahovou
a bezprahovou ambulanci.
Koordinátorem èinnosti je lékaø ER ve spolupráci s konziliáøi dle jednotlivých oborù.
3. nízkoprahový a bezprahový pøíjem (ambulance)
a. specializovaná ambulance
Slouí k oetøení, léèbì a pøíjmu nemocných bez ohroení vitálních funkcí. Základními obory zastoupenými na vyetøovnách OUP jsou chirurgie vèetnì traumatologie, interní lékaøství, neurologie a urologie. Jako doplòkové pak gynekologie,
ORL a oèní lékaøství. Pacient je na ambulanci vyetøen, pøípadnì zahájena ambulantní léèba s vyuitím expektaèních lùek.
Následnì je pøedán k hospitalizaci èi proputìn do domácího
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oetøení. Kontrolní vyetøení se pak provádí ji v chronických
ambulancích èi poradnách jednotlivých oddìlení nemocnice.
Vyetøovací komplement by mìl být dostupný do 50 metrù.
Souèástí ambulance musí být i chirurgický zákrokový sál.
Výhodné je vybavení vlastním USG a ECHO.
Èinnost zajiuje buï kmenový lékaø OUP  specialista
v nìkterém z oborù, èi konziliáø.
b. Veobecná ambulance
Vzhledem k souèasnému trendu ruení LSPP provádí lékaø
OUP v bezprahové ambulanci úèinnou filtraci pacientù s minimálním pokozením zdraví, tím se zamezuje zbyteènému zatìování lékaøù-specialistù. Plnou èinnost tato ambulance zahajuje v odpoledních hodinách, kdy konèí èinnost ordinace praktických lékaøù. ádoucí je vlastní èekárna a oddìlené prostory
od nízkoprahové ambulance.
Èinnost zajiuje lékaø OUP a praktiètí lékaøi smluvnì vázáni k nemocnici.
4. lùková èást (expektaèní lùka)
Hala expektaèních lùek slouí ke krátkodobé observaci nemocného za úèelem diagnostické rozvahy, krátkodobé terapie
èi èekání na vyetøení nevyadující okamitou realizaci (zobrazovací metody apod.), tedy u stavù nevyadující okamitou
hospitalizaci. Po expektaci je pacient uloen na lùko oddìlení
nemocnice èi proputìn do domácího oetøování. Maximální
pobyt na expektaèním lùku je 24 hodin.
Èinnost zajiuje kmenový lékaø OUP, v ÚPS pak lékaø indikující pobyt pacienta na expektaèním lùku.
Seznam pouívaných zkratek:
OUP
ER
AMB
EL
INFO
UM
PNP

Oddìlení urgentního pøíjmu, Emergency
Emergency Room OUP, oková místnost
Ambulance OUP
Expektaèní lùka OUP
Informaèní centrum OUP
urgentní medicína
pøednemocnièní neodkladná péèe

NNP
NP
PL
ARO
OP
JIRP
LSPP
ZZS
RLP
RZP
LZS
HZS
IZS
USG
ECHO

neodkladná nemocnièní péèe
nemocnièní péèe
praktický lékaø
anesteziologické a resuscitaèní oddìlení
operaèní sál
jednotka resuscitaèní a intenzivní péèe
lékaøská sluba první pomoci
zdravotnická záchranná sluba
rychlá lékaøská pomoc
rychlá zdravotnická pomoc
letecká záchranná sluba
hasièský záchranný sbor
integrovaný záchranný systém
ultrasonografie
echokardiografie

Schéma prùchodu pacientù OUP ve fakultní nemocnici:

RLP + LZS

EMERGENCY
ROOM

FN

RLP + RZP + PÌÍ

AMBULANCE

EXPEKTAÈNÍ LÙKA

FN
DOMÙ

MUDr. Petr Hubáèek
FN Olomouc, Oddìlení urgentního pøíjmu
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
e-mail: petr.hubacek@fnol.cz

Spolupráce sloek IZS pøi vyuití lanových technik
na vrtulníku LZS Hradec Králové
Anatolij Truhláø, Ivo Novák, Jiøí Maek
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje

Abstrakt
Záchrana osob z nepøístupného terénu pomocí vrtulníku s podvìsem patøí mezi bìné zpùsoby èinnosti zajiované leteckými
záchrannými slubami v Evropì. Vzhledem k neexistující koncepci výcviku zdravotnických posádek vrtulníkù LZS a zamítavému
postoji Ministerstva zdravotnictví nebyla tato èinnost v posledních letech v Èeské republice provádìna v odpovídajícím rozsahu.
Nìkolik závaných nehod v posledních mìsících ukázalo potøebu zajitìní tohoto zpùsobu záchrany. Støedisko LZS Hradec Králové
zahájilo v roce 2005 zkuební provoz podle zcela nové koncepce, její podstatou je spolupráce zdravotnických posádek se specialisty
hasièského záchranného sboru.
Klíèová slova: letecká záchranná sluba (LZS)  podvìs  hasièský záchranný sbor (HZS)  nepøístupný terén  integrovaný
záchranný systém (IZS)
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Abstract
A longline rescue belongs to the common activities of European helicopter emergency medical services in difficult terrain. As there
were no general rules for longline rescue operations accepted and the Ministry of Health did not recommend to continue HEMS crew
training, similar activities have not been provided in the Czech Republic last years. Some serious recent accidents showed that special
helicopter rescue techniques seem to be necessary. The longline rescue testing in which the medical crews and fire department
specialists co-operation is the main principle was started in HEMS Hradec Kralove base in 2005.
Key words: helicopter emergency medical services (HEMS)  longline rescue  fire and rescue services  difficult terrain  integrated
rescue system

Úvod
Ekonomicky nároèný provoz leteckých záchranných slueb
(LZS) ve vech vyspìlých systémech pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP) vyuívá pøednosti záchrany leteckou technikou
pøedevím v situacích, kdy ostatní zpùsoby selhávají. Zejména zásahy v obtínì pøístupném terénu patøí mezi absolutní indikace
k zásahu vrtulníku LZS. Právì v tìchto situacích by mìly být plnì vyuity vechny pøednosti zvoleného zpùsobu záchrany, které
reálnì pouívaný typ vrtulníku umoòuje. Monost vyuití lanových technik, a to podle pouívaného typu stroje jeøábování nebo
podvìsu, pøedstavuje výhody LZS, které mohou ve specifických
situacích znamenat pro pacienty významné zvýení kvality poskytované péèe, zmírnìní jejich utrpení a minimalizování trvalých
následkù. V Èeské republice dosud nebyla kompetentními orgány
pøijata ádná koncepce, pravidla výcviku a zaèlenìní zdravotnického personálu do èinností ve výce a nad volnou hloubkou.
Pravidla musí být obecnì platná pro vechna støediska LZS tak,
aby se tyto zásahy staly legální a vysoce profesionální náplní jejich èinnosti. Zatímco v ostatních Evropských zemích s celoploným pokrytím území LZS (napø. výcarsko, SRN, Rakousko,
Slovensko) patøí výcvik vrtulníkových posádek a systém kontroly
kvality speciálních èinností mezi priority fungování systému, Èeská republika za tìmito zemìmi znaènì zaostává. Jednotlivá støediska LZS øeí situaci zcela podle svých individuálních smìrnic,
moností a vùle. V souèasné dobì se proto monosti vyuití vrtulníkù jednotlivých støedisek LZS v Èeské republice zásadním
zpùsobem lií kvalitou i rozsahem poskytovaných slueb. V Èechách tak vedle sebe existují støediska LZS, která lanové techniky
nevyuívají vùbec, a støediska jejich personál je plnì vykolen
v rozsahu kvalifikace letecký záchranáø a poskytují tyto èinnosti
zcela sobìstaènì. Takových støedisek, která jsou nyní schopna
okamitì zareagovat na tísòovou výzvu z terénu a danou èinnost
uskuteènit v adekvátním èasovém
intervalu je naprosté minimum.
Historie
Na stanoviti LZS Krytof 6
v Hradci Králové byla záchrana
postiených osob vrtulníkem pomocí lanových technik provádìna
od roku 1992. Tehdy byl ve spolupráci s Horskou slubou ÈR (HS),
báòskou záchrannou slubou
Odolov a zásahovou jednotkou
Policie ÈR (PÈR) zahájen nepravidelný výcvik posádek na vrtulníku Mi-2. Tehdy pouívaný vrtulník se vak pro rutinní pouití lanových technik neosvìdèil a nebyl
vhodný svou konstrukcí. Tato skuURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005

teènost se nepøíznivì projevila 14. ledna 1993, kdy nebylo
moné uskuteènit zásah s podvìsem v oblasti Kozích høbetù
v Krkonoích. Záchrana postiených osob z nepøístupného terénu znamenala nìkolikahodinovou a fyzicky nároènou akci
èlenù HS. Vrtulník LZS tak v prùbìhu záchranné akce na místo pouze dopravoval nezbytné pomùcky a vybavení. Rovnì
zásah u imobilizovaného pacienta s výhøezem meziobratlové
ploténky na støee Elektráren Opatovice (okres Pardubice) musel být øeen alternativním zpùsobem  visením vrtulníku mezi komíny nad støechou a nakládáním nemocného do vrtulníku
ve visu. Tehdy se natìstí na støee neuskuteènilo pøistání, nebo se jedná o stejnou budovu, její støecha se pøed nìkolika
lety samovolnì zøítila.
Po zavedení nového typu vrtulníku Eurocopter (MBB) BO-105
do trvalého provozu byly v Hradci Králové vytvoøeny technické pøedpoklady pro nasazení stroje pøi zásazích s potøebou vyuití lanových technik. Z tohoto dùvodu se v listopadu 1994
zdravotnický personál LZS poprvé zúèastnil kompletního základního výcviku leteckých záchranáøù pod vedením HS.
Získaná kvalifikace leteckého záchranáøe byla od té doby pravidelnì formou opakovacího výcviku prolongována jednou
roènì a do roku 1999. Dalí pøíleitosti k výcviku nabízela
souèinnostní cvièení integrovaného záchranného systému
(IZS) a pøedvádìcí akce (letecký festival CIAF, oslavy 50 let
HZS Pardubice apod.).
V roce 1997 provedli zdravotniètí záchranáøi LZS Hradec
Králové s pouitím podvìsu evakuaci 30 osob pøi likvidaci následkù povodní na severní Moravì (zatopené oblasti v okolí
obcí Hanuovice a Jindøichov). V postiených lokalitách byla
dále provedena øada zásobovacích letù a vyprotìní utonulého
hasièe z nepøístupného terénu. Tøídenní akce (7. a 9. èervna
1997) se zúèastnila náhradní posádka LZS Hradec Králové ve
spolupráci se èleny HS Jeseníky. Shodou okolností ve stejnou
dobu provedla na Královéhradecku øádná posádka základny
Krytof 6 v podvìsu transport nemocného s akutním koronárním syndromem ze zatopené chatové oblasti Kròovice.
V roce 1999 se uskuteènil zcela unikátní nácvik evakuace
postiených osob z vedení velmi vysokého napìtí (400 000 V).
9
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Výcvik probíhal pod vedením instruktorù letecké záchrany HS
za úèasti pracovníkù Èeských energetických závodù, z jejich
strany vznikla celá koncepce tohoto zpùsobu záchrany a byl
iniciován výcvik. Pouití vrtulníku, na rozdíl od výkové techniky (ebøíky, vysokozdviné ploiny), umoòuje bezpeèné
provedení záchrany osob z vedení pod napìtím a mùe tak zabránit velkým finanèním ztrátám v souvislosti s dodávkou
elektrické energie.
Krátce poté, v záøí 1999, rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ÈR, e se zdravotnický personál nadále provádìním záchranných prací ve výce a nad volnou hloubkou zabývat nebude. Toto rozhodnutí bylo zdùvodnìno tím, e èinnosti v podvìsu nejsou náplní práce zdravotnických pracovníkù, nebo se
nejedná o poskytování zdravotní péèe. Byly zmiòovány vysoké nároky na zamìstnance provádìjící tyto èinnosti, vysoká
míra rizika z hlediska bezpeènosti zdraví pøi práci a fakt, e se
nejedná o bìnou pøepravu zdravotnického personálu k výkonu zdravotní péèe ani bìnou èinnost LZS, která je pøedmìtem
smlouvy mezi MZ a poskytovateli zdravotní péèe. Vzhledem
k právní subjektivitì tehdejích územních støedisek záchranné
sluby vak bylo stanovisko MZ pouze doporuèující a upozoròovalo na moná rizika. Definitivní rozhodnutí bylo pøeneseno
na øeditele územních støedisek.
Na vìtinì územních støedisek záchranné sluby bylo vedením rozhodnuto, e záchranu vrtulníkem s pouitím lanové
techniky zajistí Hasièský záchranný sbor ÈR (HZS), pøípadnì
HS. Problematika potøeby poskytnutí pøednemocnièní neodkladné péèe v obtínì pøístupném terénu nebyla po dobu 5 let
ádným zpùsobem øeena a na støedisku LZS Hradec Králové
byl zcela zastaven dalí výcvik zdravotnického personálu pro
speciální èinnosti ve výce a nad volnou hloubkou. Tímto rozhodnutím se LZS u nás jetì více vzdálila od vyspìlých systémù PNP v západní Evropì a pøi naprosté pøevaze mezinemocnièních transportù zùstala nákladným prostøedkem dopravy
ventilovaných pacientù na delí vzdálenosti. Kompetence pro
poskytování PNP u pacientù s akutním ohroením vitálních
funkcí v nepøístupném terénu zùstaly pro èleny nezdravotnických sloek IZS zcela minimální, ve své podstatì omezené na
poskytnutí laické první pomoci. Nijak nebyla øeena ani otázka
nejdùleitìjí, a to e HZS ani HS nedisponuje ádnou leteckou
technikou. Realizace podvìsu tìmito organizacemi byla uskuteènitelná pouze s velkým èasovým prodlením. Pro oblast
Královéhradeckého kraje zajioval tento zpùsob záchrany vr10



Z K U  E N O S T I
tulník ze základny PÈR v Praze, pøíp. v Brnì, a pøípadný zásah
se zdroval minimálnì o 40 minut. Potøeba zásahu u postiených ve výce nebo nepøístupném terénu tak byla v Èeské republice øadu let øeena zcela individuelnì a z pohledu IZS nekoncepènì.
Monost pouití vrtulníku pøicházela v úvahu obvykle a na
posledním místì, po vyèerpání vech jiných moností, a èasový interval do poskytnutí odborné PNP se tak neúmìrnì prodluoval. Pøíkladem mùe být nedávná evakuace paraglaidisty
ze stromu u Èervené Vody nebo záchrana posádky raftu
u Stvoøidel na Vysoèinì 19. bøezna 2005. Zejména v posledním
pøípadì se ukázalo, e i kdy jsou zásahy vrtulníkù s podvìsem
na leteckých dnech (napø. Air Ambulance a Helicoptershow)
divácky velmi atraktivní, ádný z provozovatelù LZS donedávna negarantoval okamitou pouitelnost tohoto postupu v reálné situaci. U Stvoøidel sice zasahoval vrtulník spádové LZS,
ale jeho posádka mohla tonutí raftaøù pouze bezmocnì pøihlíet. Záchranu tonoucích provedl a dalí pøivolaný vrtulník
z praské základny PÈR s velkou èasovou prodlevou. Jenom
díky velké fyzické zdatnosti postiených nebyly v tomto pøípadì ztráty na ivotech vìtí.
Vzhledem k negativním zkuenostem z reálných zásahù, kdy
zdravotnický personál nebyl schopen poskytnout úèinnou
a vèasnou pomoc postieným osobám z titulu nedostateèných
schopností a vybavení zdravotnického personálu, byla tato problematika ze strany Zdravotnické záchranné sluby (ZZS) Královéhradeckého kraje v roce 2004 znovu otevøena. Základním
poadavkem bylo zvýení kvalifikace zdravotnického personálu
LZS tak, aby byl schopen provádìt pomocí vrtulníku záchranné
práce v celém rozsahu jeho vyuitelnosti. 29. listopadu a 10. prosince 2004 se uskuteènila pracovní jednání mezi zástupci PÈR
(provozovatel letecké techniky), HZS, LZS Praha a LZS Hradec
Králové. Za optimální vstupní podmínky bylo povaována skuteènost, e vechny zúèastnìné strany tvoøí základní sloky IZS
a jako takové si mohou vrtulník k zásahu i spoleènému výcviku
velmi operativnì vyádat. Na jednáních pøedloili zástupci LZS
Hradec Králové ètyøi moné varianty øeení:
1) výcvik personálu ZZS v plném rozsahu kvalifikace letecký záchranáø pro provádìní záchranných prací pomocí
vrtulníkù (monost samostatné a zcela nezávislé práce zdravotnické posádky, monost okamitého vyuití LZS k øeení krizových situací  povodnì, vysoce finanènì a èasovì
nároèné, neúmìrné poètu pøedpokládaných zásahù, provádìní výcviku na vrtulnících nepouívaných bìnì k LZS na
daném stanoviti, nadbyteèný a nepotøebný výcvik  slaòování a jeøábování z vrtulníku),
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2) vytvoøení zcela nové metodiky výcviku smìrované cílenì
na personál ZZS  sníení rozsahu odborné pøípravy a vycvièení personálu ZZS jako leteckých záchranáøù se sníenou kvalifikací (nií finanèní nároky ze strany ZZS, omezení výcviku v konkrétních postupech pouze na trvale pouívaném typu vrtulníku, výcvik pouze v pouívaných technikách  podvìs),
3) vycvièení personálu ZZS na základní úrovni specialisty
HZS v provádìní prací ve výce a nad volnou hloubkou, seznámení se základním materiálem a technikami  v pøípadì
nutnosti technické záchrany provedení zásahu plnì vycvièeným leteckým záchranáøem HZS, který v pøípadì nutnosti na
místo dopraví personál ZZS za úèelem poskytnutí odborné
pøednemocnièní neodkladné péèe (garance bezpeènosti zásahu
slokou s nejvyím rozsahem výcviku a dovedností, variabilita provedení vlastního zásahu v podvìsu podle aktuální situace
na místì a podle závanosti stavu postieného  pouze hasiè
s moností konzultace postupu se zdravotnickou posádkou nebo hasiè + zdravotnický záchranáø nebo hasiè + lékaø + záchranáø, významné rozíøení akceschopnosti leteckých záchranáøù
HZS, minimální nároky na výcvik a vybavení zdravotnického
personálu, nutnost pøítomnosti leteckého záchranáøe na støedisku LZS do 5 minut od výzvy, omezená pouitelnost pøi urgentních situacích  tonutí),
4) zachování stávajícího stavu (tè. v ÈR vycvièeny desítky osob  HS, HZS, PÈR atd., pøesto pøi nutnosti poskytnutí PNP
v nepøístupném terénu vrtulník v adekvátním èasovém intervalu nedostupný).
Vzhledem k poètu a úrovni vykolených leteckých záchranáøù HZS, nezanedbatelným finanèním nákladùm na vybavení
a výcvik jednoho leteckého záchranáøe, délce výcviku a relativnì malé èetnosti zásahù s potøebou pouití speciálních technik
byla po diskuzi zvolena varianta èíslo 3, tzn. spolupráce zdravotnické záchranné sluby s hasièským záchranným sborem. Pøi
druhém jednání zúèastnìných stran byly ji dohodnuty konkrétní detaily zkuebního provozu: termín zahájení, zpùsob vyrozumìní a dopravy hasièe k vrtulníku, na místo zásahu a zpìt, stanovení poadavkù na vybavení hasièe, zdravotnického personálu, vrtulníku a letové posádky, stanovení poadavkù na výcvik
zdravotnického personálu a novelizace provozního øádu støediska LZS. Termín zahájení zkuebního provozu v Hradci Králové
byl stanoven na 15. února 2005 za pøedpokladu prokolení zdravotnického personálu ZZS, leteckých záchranáøù HZS a letových posádek PÈR na nový typ pouívaného vrtulníku EC-135.
Generální øeditelství HZS ÈR v prùbìhu ledna 2005 zpracovalo koncepci zaèlenìní zdravotnického personálu do výe
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uvedených èinností. Tyto èinnosti bude v budoucnu HZS garantovat na vech støediscích LZS, kde vrtulníky provozuje letecká sluba PÈR (Hradec Králové, Praha a Brno). Kompletní
výcvik leteckých záchranáøù HZS probíhá nadále podle smìrnice platné v resortu Ministerstva vnitra. Varianta omezeného
výcviku (è. 2) nebyla provozovatelem vrtulníku schválena ve
snaze zachovat maximální monou míru bezpeènosti, která vyaduje systematický a pravidelný výcvik. Výcvik tohoto rozsahu by ZZS nemohla zajistit z provozních ani finanèních dùvodù. Kompletní výcvik zdravotnických posádek a získání kvalifikace letecký záchranáø podle varianty èíslo 1 bude do budoucna cílovým øeením, které vak dosud není podloeno dostateènou potøebou zásahù LZS s pouitím speciálních postupù
a prozatím zùstává z ekonomických dùvodù odloeno.
Výcvik a pøíprava zdravotnického personálu
Po pøijetí nové koncepce výcviku zdravotnického personálu
ve spolupráci s HZS byli vichni lékaøi a zdravotniètí záchranáøi úseku LZS Hradec Králové (celkem 14 zamìstnancù) seznámeni v rámci tøídenního kurzu se základními pravidly bezpeèného pohybu ve výce a nad volnou hloubkou. Absolventi
kurzu musí být schopni poskytnout zasahujícímu leteckému
záchranáøi HZS nezbytné jitìní a musí být schopni samostatné èinnosti v tomto prostøedí pod dohledem leteckého záchranáøe HZS. Náplò kurzu byla koncipována tak, aby zdravotnický personál LZS:
1) ovládal manipulaci se základním materiálem pro práci ve
výce a nad volnou hloubkou,
2) ovládal základní uzly a manipulaci s lany pro lanový pøístup,
3) ovládal základní pohybové dovednosti ve výce a nad volnou hloubkou,
4) byl schopen provést sebejitìní a sebezáchranu,
5) ovládal práci se speciálními fixaèními a tranpsortními prostøedky pro práci ve výce a nad volnou hloubkou (nosítka),
6) byl seznámen s technickými parametry pouívaných prostøedkù, jejich údrbou a kontrolami.
Odborná pøíprava v délce 16 hodin (2 vyuèovací dny) byla organizována ve vzdìlávacím zaøízení HZS Královéhradeckého kraje v Náchodì-Velkém Poøíèí. Vedení kurzu zajiovali hasièi-instruktoøi pro práce ve výce a nad volnou hloubkou,
osnova byla pøipravena ve spolupráci s Generálním øeditelstvím HZS ÈR.
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Po absolvování kurzu následoval praktický nácvik na základnovém heliportu v Hradci Králové v rozsahu 8 hodin. Tato
èást výcviku byla zamìøena na základní pravidla pøepravy osob
v podvìsu vrtulníku Eurocopter EC-135. Odborná pøíprava byla ukonèena písemným testem.
Vichni zamìstnanci ZZS zapojení do podvìsových prací absolvovali pøed zahájením zkuebního provozu lékaøskou preventivní prohlídku na Klinice nemocí z povolání Fakultní nemocnice Hradec Králové, která potvrdila jejich zdravotní zpùsobilost k práci ve výce a nad volnou hloubkou. Rozsah lékaøské prohlídky urèuje smìrnice øeditele ZZS Královéhradeckého
kraje è. 15/2004 Prokazování zdravotní zpùsobilosti k výkonu
práce a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje pro osoby ve výkonu rizikové práce ve výjezdové skupinì LZS. Souèasnì byl upraven provozní øád støediska LZS Hradec Králové a formou dodatku byla vem zamìstnancùm úseku LZS rozíøena pracovní náplò (provádìní záchrany postiených vrtulníkem pomocí speciálních postupù
a technik  práce v podvìsu, poskytování PNP v místì obtínì
pøístupném standardními zpùsoby s garancí bezpeèného provedení zásahu leteckými záchranáøi HZS, pøíp. HS, pravidelná pøíprava formou výcviku pod vedením HZS).
Technické vybavení
Ze strany ZZS bylo nutné v krátké dobì zajistit materiální dovybavení zdravotnického personálu, který bude zapojen do souèinnosti s leteckými záchranáøi. Minimální osobní ochranné prostøedky pro práce ve výce a nad volnou hloubkou a dalí nezbytný materiál, který je trvale umístìn na palubì vrtulníku,
ukazuje tabulka è. 1. Uvedené osobní ochranné prostøedky budou procházet kontrolami ve smyslu ÈSN EN 365, resp. vyhláky è. 247/2001 Sb., o organizaci a èinnosti jednotek poární
ochrany. Kontroly a revize vybavení bude na základì spolupráce zajiovat HZS. Celkové náklady na poøízení materiálu pro
èinnost v podvìsu nepøesáhly ze strany ZZS èástku 30 000, Kè.
Do nákladù nebylo zahrnuto pracovní obleèení a obuv.
V rámci výcviku byly zkoueny rùzné transportní prostøedky pro sedící i leící pacienty v podvìsu. Pùvodní zámìr
pouít k transportu leícího pacienta nosítka typu SKED, která
jsou standardním vybavením lezeckých drustev HZS, se
v praxi neosvìdèil, nebo doporuèená fixace nemocného v nosítkách je vzhledem k jejich konstrukci pøíli èasovì nároèná
a pøi visu vrtulníku docházelo k jejich neovlivnitelné rotaci.
Optimální vlastnosti vykazoval v kombinaci s vakuovou mat12
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rací podvìsový vak firmy EGO Zlín, který bude vzhledem
k nízké hmotnosti a skladnosti ponechán na palubì vrtulníku
trvale. Podvìsový vak mùe být navíc pøi bìných zásazích
LZS vyuit za nepøíznivých klimatických podmínek jako dalí
izolaèní vrstva k prevenci hypotermie. Pro sedící pacienty bude pouíván evakuaèní trojúhelník Petzl (výbava HZS).
Koncepènì je do budoucna na vech základnách provozovaných pro potøeby LZS leteckou slubou PÈR poèítáno s vyuitím vrtulníkù Eurocopter EC-135 (tè. v pravidelném provozu
na støedisku LZS Hradec Králové a Brno). Tyto vrtulníky lehké kategorie umoòují pøepravu osob a materiálu v centrálním
podvìsu na cargo háku s dvojím jitìním. Pro provedení lanového podvìsu rùzných délek je vyuíváno nízkoprùtané lano
s oplátìným jádrem v délce 30 a 50 metrù.
Komunikace leteckého záchranáøe s pilotem a palubním inenýrem (pøi zásahu s podvìsem pøebírá úlohu vysazovaèe)
probíhá na souèinnostním kanále HZS I, který je k dispozici
v palubní radiostanici vrtulníku PÈR zapojené do intercomu,
na ruèních radiostanicích ZZS i ruèní radiostanici hasièe v podvìsu zapojené do komunikaèní pøilby.
Zkuební provoz
Celá pøíprava spolupráce jednotlivých sloek IZS, výcvik
zdravotnického personálu a nákup potøebného vybavení byly
zrealizovány v prùbìhu 3 mìsícù. V polovinì února 2005 byl
na støedisku LZS Hradec Králové zahájen zkuební provoz,
který bude po 6 mìsících èinnosti vyhodnocen.
Pro krajské zdravotnické operaèní støedisko byl zpracován
algoritmus vyádání leteckého záchranáøe HZS, aby byla èasová prodleva mezi pøijetím tísòové výzvy a provedením zásahu
minimalizována. S doporuèeným postupem byli seznámeni
vichni pracovníci operaèních støedisek ZZS a HZS Královéhradeckého kraje. Souèástí algoritmu je pøehled indikací k souèinnosti s leteckým záchranáøem HZS (tabulka 2).
Leteètí záchranáøi HZS jsou dislokováni na hasièské stanici
v Hradci Králové, její vzdálenost od støediska LZS umoòuje
pøítomnost leteckého záchranáøe u vrtulníku do 5 minut od jeho
vyádání zdravotnickým operaèním støediskem. Provozní øád
støediska LZS Hradec Králové stanovuje èasový interval do
vzletu vrtulníku k primárnímu zásahu za standardních podmínek
do 3 minut od výzvy. Garance dojezdu lezce do 5 minut od vyádání znamená zcela minimální prodlevu pøed startem (opodìní vzletu o 2 minuty) a byla ze strany ZZS plnì akceptována.
Z tohoto dùvodu není nutná trvalá pøítomnost leteckého záchranáøe HZS na støedisku LZS. Pøíjezd hasièe na støedisko LZS
v èasovém intervalu 5 minut a souèinnost operaèních støedisek
ZZS a HZS pøi vyádání leteckého záchranáøe byla pøed zahájením zkuebního provozu opakovanì ovìøena (prùmìrný èas 4,5
minuty). Po pøíjezdu leteckého záchranáøe na heliport je moný
okamitý vzlet na místo zásahu.
Poadavky na leteckého záchranáøe HZS, který je oprávnìn
k souèinnostnímu zásahu, urèuje vnitøní pøedpis HZS následovnì:
1) hasiè se specializací pro práce ve výce a nad volnou hloubkou (pøípadnì hasiè-instruktor pro práce ve výce a nad volnou hloubkou),
2) letecký záchranáø, letecký záchranáø s kvalifikací instruktor,
pøípadnì examinátor,
3) obsluha motorových øetìzových a rozbruovacích pil,
4) kurz posádek rychlých zásahových automobilù,
5) vazaèské oprávnìní,
6) oprávnìní k øízení sluebního automobilu.
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Letecký záchranáø HZS je na místo zásahu pøepravován vrtulníkem v prostoru urèeném pacientovi. Po provedeném zásahu je jeho doprava zpìt zajitìna prostøedky HZS, pøípadnì jiným zpùsobem (napø. návratem vrtulníku bez pacienta apod.).
V prùbìhu prvních mìsícù provozu se uskuteènilo v centru
mìsta Hradce Králové taktické cvièení sloek IZS, které simulovalo poár výkové administrativní budovy v centru mìsta (viz
fotografie). Pøi cvièení byli dva figuranti uvìznìni na støee budovy a k jejich evakuaci byl vyádán vrtulník LZS Hradec
Králové. Podle stanoveného postupu byla na místo dopravena
zdravotnická posádka a po základním oetøení a zajitìní byli
zranìní z místa poáru v podvìsu transportováni do místa definitivního oetøení. Dalí výcvik se uskuteènil v prostoru
Adrpasko-Teplických skal, které jsou v turistické sezónì
èastým cílem výjezdù ZZS. Pacienti se závaným zranìním
v obtínì pøístupném terénu, nejè. v dùsledku pádu z výky, donedávna vyadovali zdlouhavý a fyzicky nároèný transport na
nosítkách. Pøi výcviku byly v reálných podmínkách úspìnì
ovìøeny monosti pouití vrtulníku s podvìsem:
1) k transportu zdravotnické posádky s vybavením k postienému,
2) k transportu zranìného z obtínì pøístupného místa úrazu
k pøíjezdové komunikaci.
Závìr
Základní mylenkou nové koncepce pro vyuití vrtulníku
LZS Hradec Králové ke speciálním postupùm vyuívajícím lanové techniky byl poadavek na rozíøení vyuitelnosti vrtulníku LZS a zlepení kvality poskytované péèe ve spádovém území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Díky spolupráci vech základních sloek integrovaného záchranného systému (ZZS, HZS a PÈR) budou nyní technické zásahy pro potøeby IZS proveditelné bez zbyteèného prodlení. Zejména pak
dolo k rozíøení akceschopnosti vrtulníku LZS pøi nutnosti
poskytnutí pøednemocnièní neodkladné péèe v obtínì pøístupném terénu. Ve vìtinì pøípadù se pøedpokládá provedení pouze tzv. technické záchrany (tzn. evakuace postieného) bez úèasti zdravotnické posádky. Pouze pøi potøebì poskytnutí PNP
pøímo v místì zásahu zajistí letecký záchranáø HZS dopravu
zdravotnického personálu (zdravotnického záchranáøe a/nebo
lékaøe) na místo zásahu a bude garantem bezpeèného provedení zásahu s vyuitím speciálních postupù a technik. Zavedení
speciálních èinností ve výce a nad volnou hloubkou musí mít
oporu v pracovní náplni zamìstnancù. Bezpeènost a ochrana
zdraví zasahujících sloek musí být absolutní prioritou pøi výcviku i reálných zásazích. Novì vzniklá spolupráce s HZS významnì zrychluje nasazení plnì vykolených leteckých záchranáøù na místì mimoøádné události a umoòuje vykonávat
záchranné práce v kratím èasovém intervalu. V pøípadì zásahu, který není provádìn na výzvu zdravotnického operaèního
støediska (napø. evakuace osoby bez zranìní), mùe být vrtulník LZS pouit pouze za pøedpokladu pøítomnosti zdravotnické posádky na palubì a monosti okamitého pøeruení èinnosti pøi poadavku na zdravotnické vyuití vrtulníku LZS.
Zaèlenìní zdravotnických posádek do èinností v podvìsu je
pro zamìstnavatele finanènì nenároèné jak z hlediska materiálního dovybavení výjezdové skupiny, tak z pohledu èasu potøebného k nadstandardnímu výcviku.
Pokud se zkuební provoz na støedisku LZS Hradec Králové
osvìdèí, pøedpokládá se pøevzetí stejného modelu na støedisURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005
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cích LZS Praha a Brno do konce roku 2005. S cílem zmìnit neuspokojivý stav se o reálné monosti spolupráce ZZS s hasièi
v souèasnosti zajímají také støediska LZS Olomouc a Èeské
Budìjovice.
Tabulka 1: Materiálové vybavení výjezdové skupiny LZS
k provádìní práce v podvìsu
popis
1) brana The North Face
Base Camp M

1,6 kg

2) pracovní úvaz SR Profi
Worker (2 ks)

3,2 kg

3) pøilba Petzl A01 Ecrin
Roc (2 ks)

1,0 kg

4) smyèka Petzl L50 Jane
2 m (2 ks)

0,5 kg

5) smyèka RO 4 mm 3 m

umístìní a zpùsob
upevnìní

hmotnost

zajitìna zádrným systémem
v prostoru za sedaèkou lékaøe

•

6) karabina ocelová Singing
Rock (4 ks)

1,0 kg

uloeno v transportní branì

7) karabina HMS Petzl
Cador (2 ks)

0,6 kg

uloeno v transportní branì

8) slaòovací osma Lucky
Elox (2 ks)

0,3 kg

9) rukavice Vaude Burrone
(5 párù)

0,4 kg

10) nù s pevnou èepelí (2 ks)

0,2 kg

11) brýle ochranné s èirým
sklem (2 ks)

0,2 kg

celková hmotnost vybavení:

9,0 kg

12) ostatní materiál HZS ÈR a PÈR LS pro provádìní práce ve výce
a nad volnou hloubkou

Tabulka 2: Základní indikace pro souèinnost LZS
s leteckým záchranáøem HZS
• zásah LZS v oblasti Teplicko-Adrpaských skal
• zásah LZS v oblasti Broumovských stìn
• zásah LZS v oblasti Prachovských skal
• zásah LZS v exponovaném horském terénu s obtínou
dostupností pozemními prostøedky a nemonosti pøistání
v místì zásahu (Krkonoe, Orlické hory apod.)
• zásah LZS v obtínì pøístupných zalesnìných oblastech
bez monosti pøistání v místì zásahu
• zásah LZS nad vodní hladinou (øeky, rybníky apod.)
• nutnost evakuace osob z výky (paraglidista na stromì,
komíny, jeøáby, lanovky apod.)
• ádost hasièského záchranného sboru nebo horské sluby
o provedení technického zásahu s pouitím vrtulníku
• ádost jiného operaèního støediska ZZS o pouití vrtulníku
s podvìsem
Fotografie: archiv LZS Hradec Králové
MUDr. Anatolij Truhláø
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje
LZS Hradec Králové
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
E-mail: lzs@zzskhk.cz
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Reference o srdeèní zástavì a výsledcích kardiopulmonární
resuscitace: aktualizace a zjednoduení utsteinských vzorù
pro resuscitaèní registry.
Prohláení (vyjádøení) pro profesionální zdravotníky vytvoøené pracovní skupinou
mezinárodního styèného výboru pro resuscitaci

(American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council, New Zealand Resuscitation Council,
Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmercan Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa)
Abstrakt
Výsledek následující po kardiální zástavì a kardiopulmonární resuscitaci je závislý na intervencích v kritickou chvíli, zejména na èasné defibrilaci, efektivních kompresích hrudníku a rozíøené podpoøe vitálních funkcí. Definice a referenèní ablony utsteinského protokolu byly iroce vyuívány v publikovaných studiích o srdeèních zástavách, které vedly k irímu porozumìní prvkùm resuscitaèní praxe a vyvíjejí se k mezinárodnímu
konsensu o vìdì a resuscitaèních doporuèených postupech (guidelines). Navzdory vývoji utsteinských ablon ke standardizaci výsledkù resuscitaèních studií o srdeèní zástavì, mezinárodní registry je nutno jetì dále rozvíjet. V dubnu 2002 se v Melbourne v Austrálii sela pracovní skupina
ILCOR, aby revidovala celosvìtové zkuenosti s utsteinskými definicemi a referenèními ablonami. Pracovní skupina revidovala core (hlavní)
vykazovací ablonu a dola ke konsensu. Byla vìnována péèe stavìní na pùvodních definicích a zmìnì elementárních dat a funkèních definic pouze na bázi publikovaných dat a zkueností, které se odvozovaly jen z tìch prací, které pouily k referencím Utsteinský protokol. V ohnisku pozornosti bylo sníení sloitosti existujících ablon a definování logistických potíí ve sbìru specifických core a supplementary (tj. hlavních a doplòkových) prvkù dat, doporuèených pøedchozí Utstein consensus konferencí . Dále byly pojmenovány nejednotnosti v terminologii mezi nemocnièní a mimonemocnièní utsteinskou ablonou. Pracovní komise vytvoøila vykazovací nástroj pro hlavní data, který mùe být pouit pro obojí  zvýení kvality péèe (registry) i výzkumné úèely  a bude aplikovatelný jak pro dospìlé tak i pro dìti. Revidovaná a zjednoduená ablona zahrnuje
praktické a struèné definice postupù. Oèekává se, e revidovaná ablona umoní lepí a pøesnìjí kompletaci vech záznamù srdeèní zástavy a resuscitaèních pokusù. Jsou pojmenovány problémy s definici dat, sbìrem, propojením, ochranou dùvìrných informaci, managementem a implementaci registrù a nabídnuta moná øeení. Jednotný sbìr a smìrování dat registrù by mohl usnadnit lepí kontinuální zvyování kvality uvnitø kadé nemocnice, ZZS systému a spoleènosti.
Klíèová slova: srdeèní zástava  kardiopulmonální resuscitace  Utsteinské ablony
Abstract
Outcome following cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation is dependent on critical interventions, particularly early defibrilation, effective
chest compressions and advanced life support. Utstein-style definitions and reporting templates have been used extensively in published studies of
cardiac arrest, which has led to greater understanding of the elements of resuscitation practice and progress toward international consensus on
science and resuscitation guidelines. Despite the development of Utstein templates to standardize research reports of cardiac arrest, international
registries have yet to be developed. In April 2002 a task force of ILCOR met in Melbourne, Australia, to review worldwide experience with the
Utstein definitions and reporting templates. The task force revised the core reporting template and definitions by consensus. Care was taken to build
on previous definitions, changing data elements and operational definitions only on the basis of published data and experience derived from those
registries that have used Utstein-style reporting. Attention was focused on decreasing the complexity of the existing templates and addressing
logistical difficulties in collecting specific core and suplementary (i.e., essential and desirable) data elements recommended by previous Utstein
consensus conference. Inconsistencies in terminology between in-hospital and out-of-hospital Utstein templates were also addressed. The task force
produced a reporting tool for essential data that can be used for both quality improvement (registries) and research reports and that should be
applicable to both adults and children. The revised and simplified template includes practical and succinct operational definitions. It is anticipated
that the revised template will enable better and more accurat completion of all reports of cardiac arrest and resuscitation attempts. Problems with
data definition, collection, linkage, confidentiality, management, and registry implementaion are acknowledged and potential solutions offered.
Uniform collection and tracking of registry data should enable better continuous quality improvement within every hospital, EMS system, and
community.
Key words: Cardiac arrest  cardiopulmonary resuscitation  Utstein templates

1. Úvod
Výsledek následující po kardiální zástavì a kardiopulmonární resuscitaci je závislý na intervencích v kritickou chvíli, zejména na èasné defibrilaci, efektivních kompresích hrudníku
a asistované ventilaci. Navzdory znaènému úsilí vylepit péèi
o srdeèní zástavu, vìtina referovaných dat o výsledcích pøeití je alostná. Jestlie se má výsledek pro pacienta zlepit, je
zásadní vyhodnocení pøispìní vech potenciálních rizikových
faktorù a intervencí. Podobné hodnocení mìlo svoje omezení
z dùvodu nedostatku pøesných dat o struktuøe, procesu a výsledku péèe, èásteènì díky nejednotnosti v definování a referování výsledkù.
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K vylepení této situace publikovaly pracovní skupiny
Mezinárodní rady pro resuscitaci ILCOR (International
Liaison Commitee on Resuscitation) sérii guidelines (doporuèených postupù) pro jednotné vykazování resuscitace dospìlých mimo nemocnici , dìtí a dospìlých uvnitø nemocnice a pro
výuku resuscitace a její výzkum na zvíøatech. Byly také pøipraveny doporuèené postupy a ablony Usteinského protokolu
pro vykazování výsledkù resuscitací u traumat a utonutí.
Definice a vykazovací ablony Utsteinského protokolu byly
obsáhle pouívány v publikovaných studiích o výsledcích srdeèní zástav. Uití tìchto nástrojù pøispìlo k vìtímu porozumìní prvkùm resuscitaèní praxe a usnadnilo pokrok smìrem
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k mezinárodnímu konsensu na tento vìdní obor a na doporuèené postupy (guidelines) pro resuscitaci
Pøestoe vykazovací ablona utsteinského protokolu má
mnoho výhod, má také nìkolik limitací. Herlitz a spolupracovníci nedávno revidovali publikované studie o výsledcích následujících srdeèní zástavu, které posuzovaly pouití ablony
Utsteinského protokolu. Øada tìchto studií poukázala na spletitost existujících ablon a na logistické potíe ve sbìru nìkterých doporuèených core (hlavních) a supplementary (doplòkových) datových prvkù. Napøíklad je pro zachránce obtíné pøesnì odhadnout a zaznamenat specifické intervaly v prùbìhu resuscitaèní pøíhody. Èasto je nemoné zjistit prvky jako
èas kolapsu u zástav beze svìdkù a výsledky v dobách pøeití
6 mìsícù nebo 1 rok po proputìní z nemocnice. Mimoto, stálá nejednotnost v terminologii mezi nemocnièními a mimonemocnièními utsteinskými ablonami brání adekvátní integraci
a srovnání jednotlivých výzkumných studií. Navíc, nejnovìjí
mezinárodní guidelines pro resuscitaci doporuèila významné
zmìny v resuscitaèní praxi, z nich nìkteré ovlivòují validitu
existující utsteinských definic. Dva pøíklady praktických zmìn
v praxi, které nutnì vedou k revizi utsteinských ablon, jsou
odstranìní hledání pulsu jako kriteria k definici srdeèní zástavy zachránci nezdravotníky a zajitìní provedení defibrilace
okolostojícími.
V dubnu 2002 se v Melbourne v Austrálii sela pracovní
skupina ILCOR, aby shrnula a revidovala utsteinské definice
a vykazovací ablony. K urèení potenciálních zmìn prvkù dat
zrevidovala pracovní skupina publikovaná data a zkuenosti
z registrù srdeèních zástav, které pouily vykazovací ablony
Utsteinského protokolu. Pracovní skupina pouila k revizi dat
modifikovanou metodologii Delphi, ustavenou pùvodními
konferencemi, zabývajícími Utsteinským protokolem, a dosáhla konsensu v následujících polokách:
• registry dat
• utsteinské ablony
• definice èinností
• problémy èasù
• vykazované prvky a jejich formát
• propojování (linkage) dat
• pøístup k datùm , management a otázky ochrany osobních údajù (dùvìrnosti dat)
• problémy sdílení registrù
Data o výsledcích srdeèních zástav jsou zpravidla shromaïována a vykazovaná ve dvou formátech: registr (soupis), který je pouíván ke zvýení kvality a zpráva o výzkumu, která
zkoumá specifické zákroky a jejich dopady.Cílem pracovní
skupiny bylo vytvoøit jednu, jednoduchou a praktickou ablonu pro jednotné shromaïování a referování dat o srdeèní zástavì. Jednotné shromaïování a sledování dat usnadòuje lepí kontinuální zvyování kvality uvnitø nemocnic, systémù
zdravotnických záchranných slueb a v rámci veøejnosti.Také
to dává monost porovnávání klinických výstupních hodnot
napøíè systémy a odhaluje pøíleitosti ke zlepení. Revidovaná
ablona zahrnuje praktické a struèné definice èinností, shrnujících poznatky z pøedchozích utsteinských vykazovacích guidelines a existujících registrù srdeèních zástav. Revidovaná ablona bude vyhovující pro záznam resuscitaèních pokusù jak
u dospìlých tak i dìtí.
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2. Utsteinské definice
Autoøi Utsteinské publikace z roku 1991 napsali, e nomenklatura srdeèní zástavy pøedstavuje klasický sémantický
problém a dodali, e Utsteinské definice a doporuèení se pokouejí rozøeit tento problém prezentací veobecných definic. Pracovní skupina revidovala platné definice a aktualizovala je, aby reagovaly na námitky , vyskytující se ve spojení
s uíváním tìchto definic a pøizpùsobily se doporuèením
Guidelines 2000 pro KPR a neodkladnou kardiovaskulární péèi: Mezinárodní konsensus zaloený na vìdeckých dùkazech.
Ty definice, které byly dostaèující a shodné s bìnou praxí se
nezmìnily. Následující jsou definice 29 klíèových údajù, jak
byly schváleny konsensem.
2.1. Zástava, se svìdky
Srdeèní zástava se svìdky je ta, která je vidìna nebo slyena
dalí osobou nebo zástava, která je monitorovaná.
2.2. Asistovaná ventilace
Asistovaná ventilace je akt inflace pacientových plic záchranným dechem s nebo bez pomùcky vak-maska nebo jakoukoliv jinou pomùckou.
2.3. Provedená defibrilace
Defibrilace mùe být provedena prostøednictvím automatizovaného externího defibrilátoru (AED), implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) nebo manuálního defibrilátoru.
Typ pouitého pøístroje se nepovauje za hlavní datový údaj.
2.4. KPR okolostojícími
KPR okolostojícími je kardiopulmonární resuscitace provádìná osobou, která není souèástí organizovaného systému neodkladné péèe, zamìøené na srdeèní zástavy. Lékaøi, sestry
a paramedici mohou být popsáni jako okolostojící poskytující
KPR, jestlie nejsou souèástí systému neodkladné péèe angaovaného v resuscitaci obìti.
2.5. Srdeèní zástava
Srdeèní zástava je zastavení srdeèní mechanické aktivity potvrzené absencí známek krevního obìhu. Jestlie zdravotník-poskytovatel nebo lékaø nebyl svìdkem srdeèní zástavy, mùe být nejistý pokud se týèe toho, zda se srdeèní zástava skuteènì vyskytla.
2.6. Pøíèina zástavy / etiologie
Zástava je pøedpokládána jako kardiální, jestlie není známo
nebo není pravdìpodobné, e byla zapøíèinìna traumatem, utonutím, pøedávkováním lékù, asfyxií, vykrvácením nebo jakoukoliv jinou nekardiální pøíèinou, jak je nejlépe urèena zachránci.
2.7. Komprese hrudníku
Komprese hrudníku jsou provádìny osobou nebo mechanickým zaøízením bìhem KPR, aby se zkusilo dosáhnout obnovení spontánního obìhu.
2.8. KPR
Kardiopulmonární resuscitace je pokus obnovit spontánní
cirkulaci provádìním kompresí hrudníku s nebo bez ventilace.
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2.9. Datum zástavy
Datum zástavy je datum, kdy se ví, e se událost stala nebo
datum, kdy byla obì nalezena. Datum zástavy by mìlo být zapsáno v konvenèním formátu, který se bìnì pouívá v dotyèném regionu (napø. YYYY,MM,DD nebo DD,MM,YYYY nebo MM,DD,YYYY).
2.10. Datum narození / vìk
Jestlie je známo datum narození obìti, mìlo by být zaznamenáno v pøijatelném formátu. Jestlie datum narození není
známo, ale je znám vìk obìti, vìk by mìl být zaznamenán.
Jestlie vìk obìti není znám, mìl by být odhadnut a zapsán.
2.11. Datum proputìní nebo smrti
Datum proputìní nebo smrti je datum, kdy byl pacient proputìn z nemocnice akutní péèe nebo byl prohláen za mrtvého. Mìlo by být zapsáno v pøijatelném formátu.
2.12. Defibrilaèní pokus pøed pøíjezdem ZZS
Jestlie okolostojící poskytnou defibrilaci, napø. systém veøejné pøístupné defibrilace nebo defibrilace laickým zachráncem, je toto zapsáno jako defibrilace poskytnutá pøed pøíjezdem
ZZS. AED jsou v stoupající míøe roziøovány a stávají se dostupnìjími iroké veøejnosti. U pacientù s ICD rytmus vhodný
k oku pravdìpodobnì musel spustit nejménì jeden výboj pøístrojem pøed pøíjezdem ZZS. Mùe to být potvrzeno analýzou
pamìti ICD. Po rozsáhlé diskusi se pracovní skupina shodla, e
defibrilace provedené ICD jsou dùleité, ale pro ZZS obtínì
vysledovatelné. Èili ICD dokumentace je dobrovolná.
2.13. Léky
Termín léky vypovídá o podání jakékoliv medikace (intravenózní kanylou, intraoseální jehlou èi tracheální rourkou) bìhem resuscitaèní pøíhody.
2.14. Zdravotnická záchranná sluba
Personál ZZS reaguje na pøípady nouze zdravotnického charakteru jako veøejný, oficiální èinitel, jako souèást organizovaného zdravotnického týmu rychlé reakce. Podle této definice
jsou lékaøi, sestry nebo paramedici, kteøí jsou svìdky srdeèní
zástavy a zahájí KPR, ale nejsou èástí organizovaného záchranáøského týmu, charakterizováni jako okolostojící a ne souèást
systému ZZS.
2.15. Konec události
Za konec resuscitaèní události se povauje to, e je prohláeno úmrtí nebo je obnoven a 20 minut èi déle udren spontánní obìh. Je-li provádìna mimotìlní podpora vitálních funkcí, konec události je 20 minut po nasazení mimotìlního obìhu.
2.16. První monitorovaný rytmus
První monitorovaný rytmus je první srdeèní rytmus, pøítomný, kdy je pøipojen pacientovi po srdeèní zástavì monitor èi
defibrilátor. Jestlie nemá AED monitor rytmu, mùe být moné urèit první monitorovaný rytmus z pamìové karty, pevného disku nebo jiného zaøízení, pouitého AED k záznamu dat.
Jestlie AED nemá zaøízení pro záznam dat, první monitorovaný rytmus by mìl být klasifikován jednodue na defibrilova-
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telný a nedefibrilovatelný. Tento údaj by mìl být doplnìn pozdìji, jestlie je z AED mono stahovat data.
2.17. Místo zástavy
Místo zástavy je specifická lokalizace, kde se událost stala
nebo kde byl pacient nalezen. Znalost, kde se srdeèní zástava
objevila, mùe pomoci komunitì urèit monosti optimalizace
zdrojù tak, aby se zkrátil interval reakce na tíseò. Základní seznam pøedem definovaných lokalit usnadní srovnání. Lokální
faktory mohou vyvolat vytváøení uiteèných subkategorií.
Napøíklad:
• Místo bydlitì: napø. domov, byt, dvorek domova
• Veøejné prostranství: napø. ulice, mìstský park, nákupní centrum, sportovní stadion, zábavní centrum, letitì, nádraí,
kostel, plá, budova úøadu.
• Jiná: hotelový pokoj, soukromá kanceláø, zaøízení dlouhodobé oetøovatelské péèe.
2.18. Neurologický výsledek pøi propoutìní z nemocnice
Zdokumentování neurologického stavu pacienta v øadì specifických fázích (napø. pøi proputìní z nemocnice, v 6 mìsících, v 1 roce) je ádoucí, nicménì zaznamenávání neurologických výsledkù po proputìní bylo a je obtíné. Pøeití bez
vyích neurologických funkci není ten nejádanìjí výsledek;
tudí je dùleité pokusit se stanovit neurologický výsledek pøi
propoutìní. Je-li to dosaitelné, mìlo by být zaznamenáno
snadno hodnotitelné neurologické skóre, jako je napøíklad CPC
(cerebral performance category).
2.19. Identifikátor pacienta
Identifikátor pacienta je unikátní numerická nebo alfanumerická sekvence, která identifikuje konkrétního pacienta a pøíhodu srdeèní zástavy. V ideálním pøípadì by mìl pacientùv
identifikátor následovat pacienta od resuscitaèní pøíhody k proputìní z nemocnice (uzdravení nebo smrti). Nanetìstí, málokterý systém má schopnost spojovat individuální záznamy
péèe o pacienta v rámci jedné pøíhody pro mimonemocnièní,
hospitalizaèní období a fázi po proputìní.
2.20. Resuscitace
Resuscitaèní pokus je definován jako akt pokusu o udrení
a obnovení ivota zavedením a/nebo udrením prùchodnosti
dýchacích cest, dýchání a obìhu prostøednictvím KPR, defibrilace a dalí související neodkladnou péèí.
2.21. Resuscitaèní pokus personálem ZZS
Kdy personál ZZS provádí KPR nebo poskytuje defibrilaci,
je to zaznamenáváno jako resuscitaèní pokus personálem ZZS.
2.22. Resuscitace personálem ZZS neposkytnutá
RLP personál nemusí poskytnout resuscitaci, existuje-li
DNAR naøízení, resuscitaèní pokus je povaován za marný nebo resuscitace není nutná (napø. pacient má známky obìhu).
2.23. Návrat spontánního obìhu (ROSC  return of
spontaneous circulation)
Známky návratu spontánního obìhu zahrnují dýchání (více
ne pøíleitostný gasp), kael nebo pohyby. Pro zdravotnický personál mohou známky ROSC také zahrnovat pøítomnost
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hmatného pulsu nebo mìøitelného krevního tlaku. Pro úèely
utsteinské záznamové ablony úspìná resuscitace nebo
ROSC je definována pro vechny rytmy jako obnova spontánního perfuzního rytmu, který vyúsuje ve víc, ne jen pøíleitostný vzdech, letmý hmatný puls nebo tepennou vlnu.
Asistovaný obìh (napø. mimotìlní podpora, jako je mimotìlní
membránová oxygenace nebo balónková kontrapulzace) by se
nemìla povaovat za ROSC, dokud není nastolen pacientemvytváøený (tj. spontánní) obìh. Pøedchozí reference orientované na výsledky komorové fibrilace rozdílnì definovaly úspìnou defibrilaci jako ukonèení fibrilace a pøechod na jiný
rytmus (vèetnì asystolie) nebo ukonèení fibrilace a pøechod na
organizovaný elektrický rytmus do 5 s po defibrilaci (vèetnì
pulseless electrical activity, PEA). Ani jedna z tìchto definic
úspìné defibrilace by neodpovídala termínu ROSC, pokud
nebude doprovázena známkami návratu cirkulace. Konsensem
je, e termín  jakýkoliv ROSC je urèený k popsání krátké
(pøiblinì > 30 s) obnovì spontánního obìhu, které poskytne
dùkaz o více ne pøíleitostném vzdechu, obèasném letmém
pulsu nebo tepenné vlnì. Èas, ve kterém je dosaeno ROSC je
core (hlavní) údaj.
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2.28. Pøeití do proputìní z nemocnice
Pøeití do proputìní z nemocnice je stadium, ve kterém je
pacient proputìn z akutního nemocnièního lùka bez ohledu na
neurologický stav, výsledek nebo cílové místo. V ideálním pøípadì by to mìlo znamenat pøeití do proputìní z akutní hospitalizaèní péèe, vèetnì moného rehabilitaèního období v místní
nemocnici pøed dlouhodobou péèí, domácí péèí nebo smrtí.
2.29. Trvalý návrat spontánního obìhu
Za trvalý ROSC se pokládá, jestlie nejsou tøeba komprese
hrudníku po více ne 20 za sebou následujících minut a známky obìhu pøetrvávají (nebo trvalý ROC, je-li aplikována mimotìlní obìhová podpora). Èili po resuscitaci pøi srdeèní zástavì v nemocnici mají trvalý ROSC a pøeitá pøíhoda stejnou
definici.
Obrázek l  Utsteinská záznamová ablona pro hlavní datové prvky.
ED  urgentní pøíjem, OR  operaèní sál, CCU/ICU  jednotka intenzivní péèe, PEA  elektrická aktivita bez pulsu
Absence známek obìhu a/nebo zámìr (rozhodnutí) resuscitovat
n=

2.24. Pohlaví
Pohlaví (muské nebo enské) mùe být dùleitý rizikový
faktor pro srdeèní zástavu a resuscitaèní intervenci.
2.25. Defibrilovatelný/nedefibrilovatelný rytmus
Tento údaj referuje o prvním monitorovaném rytmu, který
po analýze osobou obsluhující monitor/defibrilátor nebo AED
byl shledán jako oetøitelný poskytnutím defibrilace (tj. defibrilovatelný nebo nedefibrilovatelný). Obecnì øeèeno, defibrilovatelné rytmy srdeèní zástavy jsou fibrilace komor a pulseless (bezpulzová) komorová tachykardie. Nedefibrilovatelné
rytmy srdeèní zástavy jsou buï asystolie nebo PEA. Aèkoli je
velmi ádoucí specifická definice asystolie, nebylo dosaeno
ádné shody ohlednì buï jejího trvání (napø. 30 s) nebo srdeèní frekvence (napø. < 5 úderù za minutu), aby mohla být odliena asystolie respektive bradykardie/PEA. V budoucích revizích tohoto protokolu je tøeba dále zváit a v dodateèných výzkumech se zamìøit na dùleitost a schopnosti poskytovatelù
diferencovat mezi tìmito úvodními srdeèními rytmy.
2.26. Úspìná KPR pøed pøíjezdem ZZS
Obèas, kdy okolostojící je svìdkem srdeèní zástavy a zahájí KPR, se u postieného obnoví známky obìhu pøed pøíjezdem
personálu ZZS. Jestlie okolostojící ovìøí, e obì nemìla
známky obìhu a byla provedena KPR, mìl by být uèinìn zápis
do registru. Personál ZZS nemusí ovìøovat, e se srdeèní zástava z této pøíèiny objevila, aby mohla být zaøazena do registru.
2.27. Pøeitá pøíhoda
Pro mimonemocnièní nastavení: Trvání ROSC se spontánním obìhem do pøijetí
a pøedání péèe zdravotnickému personálu pøijímající nemocnice
Pro nemocnièní nastavení:
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Trvání ROSC po dobu
> 20 min (nebo návrat
obìhu, je-li aplikován mimotìlní obìh)

Resuscitace neprovedena
Vechny pøípady
n=
DNAR
n=
Povaována za marnou
n=
Lokalizace zástavy
Mimonemocnièní
Doma
Veøejné prostranství
Jiné
Nemocnièní
Oddìlení
Urgentní pøíjem
Operaèní sál
CCU/ICU
Jiný

n=
n=
n=
n=
n=
n=
n=
n=
n=
n=

Zástava se svìdky
n=
/monitorovaná
Laikem/okolostojícím
n=
Zdravotnickým personálem n =
Zástava beze svìdkù

n=

KPR pøed pøíjezdem ZZS n =
Etiologie
Pøedpokládaná kardiální
Úraz
Utonutí
Respiraèní
Jiná nekardiální
Neznámá

n=
n=
n=
n=
n=
n=

Resuscitace provedena
Vechny pøípady
Nìjaký defibrilaèní pokus
Komprese hrudníku
Asistovaná ventilace

n=
n=
n=
n=

První monitorovaný rytmus
Defibrilovatelný
n=
VF
n=
VT
n=
Nedefibrilovatelný
Asystolie
PEA

n=
n=
n=

Neznámý

n=

Výsledek (zaznamenaný pro
vechny kategorie)
Jakýkoliv ROSC
Ano
Ne
Neznámý
Pøeití pøíhody
Proputìní ivých
Neurologický výsledek
pøi proputìní
CPC 1 nebo 2
CPC 3 nebo 4
CPC 5

n=
n=
n=
n=
n=

n=
n=
n=
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3. Utsteinské referenèní ablony
Mimonemocnièní ablony z roku 1991 a nemocnièní utsteinské ablony z roku 1997 byly zevrubné dokumenty cílené
pøedevím na vìdeckovýzkumnou obec. Definice zahrnuté
v tìchto dokumentech pomohly ke standardizaci resuscitaèní
terminologie, tøebae zachytit øadu tìchto poloek je pro mnoho jednotlivcù i institucí obtíné.
Pracovní skupina obsáhle diskutovala problémy se sbìrem
resuscitaèních dat a stanovila uiteènost prvkù sbìru dat, které
jsou povaovány za dùleité z hlediska jejich potenciálního vlivu na výsledek, ale obtínì se sbírají nebo mají spornou pøesnost (napø. èas kolapsu). Stejnému zájmu byly podrobeny nìkteré poloky dat, které mají pravdìpodobný relativnì malý
pøímý vliv na výsledek a dosud byly spolehlivé a snadné ke
sbìru (napø. èas, kdy zastavilo vozidlo ZZS  èas dojezdu).
Pøedchozí utsteinské ablony pro dospìlé byly zamìøeny na
zástavy s komorovou fibrilací se svìdky. Jedním z dùvodù zamìøení se na VF se svìdky bylo urèit vyhovující porovnávací
prvek pro srovnání úspìchu systémù na národní a mezinárodní
úrovni. Avak znaèný a rostoucí podíl mimonemocnièních
a vìtina nemocnièních zástav se prezentovala s non-VF rytmy.
Utsteintí experti souhlasili, e by revidované ablony mìly
zahrnovat vechny poèáteèní rytmy srdeèní zástavy, ale uchovat si pro srovnání systémù schopnost analyzovat podskupinu
VF se svìdky. Dokument s Utsteinu z roku 1991 rozdìlil data
na poloky core (hlavní) a supplementary (doplòkové),
kdeto ablony z roku 1997 pouívají lehce odlinou terminologii: essential (základní) a desirable (ádoucí).
Revidované utsteinské ablony kladou pro potøeby registrù
dùraz jen na core prvky dat (Obrázek 1). Zmìny mezi døívìjími a revidovanými utsteinskými ablonami jsou shrnuty
v Tabulce 1. (viz. str. 22  23)
Obr. 2 Revidovaný utsteinský formuláø pro data srdeèní zástavy

Formuláø pro sbìr dat srdeèní zástavy
Datum zástavy
YYYY/MM/DD
Pacientùv identifikátor
(jméno, pøíjmení nebo ID èíslo)
Pohlaví
Vìk
roky (odhadnutý)
nebo Datum narození
Srdeèní zástava urèená kým
Pøíèina zástavy

YYYY/MM/DD

Péèe pøed pøíjezdem ZZS
KPR okolostojícím
Defibrilace okolostojícím o
Resuscitace poskytnutá ZZS
Místo zástavy
Zástava se svìdky
Úvodní rytmus
Komprese hrudníku
Pokus o defibrilaci
Øízené dýchání (Ventilation)
Èas kolapsu
Èas pøijatí výzvy
Èas dojezdu na místo
Èas první analýzy rytmu

nebo implantovaným defibrilátorem o
ano
mimonemocnièní
jestlie ano, èas zástavy

nemocnièní
HH:MM

Léky
HH:MM (odhadnutý)
HH:MM
HH:MM
HH:MM

Spontánní obìh pøi pøíjezdu ne urgentní pøíjem
Pøijetí do nemocnice
Proputìní z nemocnice
Datum proputìní z nemocnice (nebo smrti)
Neurologický stav pøi proputìní (CPC)
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3.1. Konsensuální doporuèení
Data by mìla být klasifikována jako core (hlavní) nebo
supplementary (doplòková). Core data je absolutní minimum dat potøebných pro kontinuální zlepování kvality. Tato
data tvoøí blok dat pro KPR registry na lokálních, státních
/ provinèních, národních a mezinárodních úrovních. Mìla by
být relativnì snadno hromaditelná a spolehlivá a zahrnují data
o pacientech, událostech (postupech) a výsledcích. Sbírka tìchto datových prvkù by mìla být dostateèná, aby byla dána monost srovnáním postupù a výsledkù mezi rozdílnými institucemi a zemìmi. Supplementary data (doplòková data) jsou nutná
pro výzkum resuscitace. Standardizované definice umoòují
srovnávací analýzy mezi resuscitaèními studiemi. Pracovní
skupina souhlasila, e by mìla být pouita jednotná forma sbìru dat pro mimonemocnièní a nemocnièní zástavy; pøíklad je
na Obrázku 2.

4. Data, èasové body a intervaly
Dva nejdùleitìjí intervaly mající vliv na pacientovo pøeití jsou interval kolaps-první resuscitaèní pokus a interval kolaps-první defibrilaèní výboj. V pùvodním utsteinském dokumentu byla doporuèena øada dalích èasových bodù a intervalù jako core (hlavní) údaje pro úèely výzkumu a sledování
kvality. Nìkolik z tìchto èasových prvkù bylo zaøazeno pro jejich známou souvislost s výsledky; jiné byly zahrnuty protoe
jsou relativnì lehce pøesnì dokumentovatelné a mohou být
uiteèné pro sledování kvality. Tyto dalí èasy zahrnují èas dojezdu (kdy zastaví vozidlo na místì), kdy se resuscitaèní tým
dostaví k pacientovi, je proveden i.v. pøístup, je podána medikace a je poprvé dosaeno trvalé ROSC.
Pouití tìchto jasnì definovaných resuscitaèních intervalù
zdokonalilo výzkum resuscitace stejnì jako programy sledování kvality v nemocnicích i ZZS; avak pouze nìkolik epidemiologických studií a dokonce jetì ménì ZZS a nemocnièních
systémù zahrnovalo celý doporuèený seznam core (hlavních)
èasových prvkù. Seznam supplementary (doplòkových) prvkù byl pouit málokdy. Èasové prvky jako pøedpokládaný èas
kolapsu u zástav beze svìdkù je nemoné získat a jiné jsou nejasné a bez souvislosti, jako pøíchod nemocnièního resuscitaèního týmu (èlenové pøicházejí v rùzných èasech).
Problémem je i nepøesnost hodin a chybìní synchronizace
hodin. K minimalizaci èasových omylù doporuèila pracovní
skupina, aby byly k urèení vech èasù v prùbìhu resuscitace
pouity jediné hodiny (nebo hodiny synchronizované s úvodním èasem). Je podstatnì dùleitìjí pøesnì zaznamenávat èasové intervaly ne konkrétní èasy.
Cílem pracovní skupiny bylo rozliit èasové body a intervaly, které tvoøí core (hlavní) prvky od tìch, které reprezentují
supplementary (doplòkové) prvky dat. Porovnání tìchto prvkù umoòuje porovnání mezi výzkumnými etøeními a programy sledování kvality. Následující jsou doporuèené èasové body/intervaly, které mají být sbírány a mìly by být zaznamenány v pøijatelném formátu (HH: MM nebo podobném).
4.1. Doporuèené hlavní èasové události, které je nutno
zaznamenat

YYYY/MM/DD

4.1.1. Datum smrti

Je tøeba zaznamenat datum smrti v konvenèním formátu.
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4.1.2. Èas svìdecky doloené/monitorované zástavy

Zástava je svìdecky doloitelná, byla-li vidìna (nebo slyena) identifikovatelným svìdkem a monitorovaná, jestlie zdravotník-profesionál nebo zaøízení pro elektronickou monitoraci
detekuje a dokumentuje zjevnou zástavu nebo potenciální potøebu resuscitace.
4.1.3. Èas, kdy byla obdrena výzva

Èas, kdy byl kontaktován první operátor ZZS by mìl být zapsán jako èas, kdy byla pøijata výzva. V nemocnici je srovnatelným èasem, kdy je zavolán resuscitaèní tým po poèáteèním
urèení potenciální nutnosti resuscitace. Na nìkterých nemocnièních lùkách (napø. jednotka intenzivní péèe, urgentní pøíjem, operaèní sál) je to èas, kdy pracovník u lùka zaznamená
zástavu nebo potenciální potøebu resuscitace a køièí o pomoc.
Na jiných nemocnièních lùkách to mùe být, kdy sestra,
oetøovatel (ward clerk) nebo lékaø volají operátora, aby uvìdomil resuscitaèní tým (tým pro srdeèní zástavu). Jestlie byl
resuscitaèní tým povolán ke zhodnocení kriticky nemocného
pacienta pøed zástavou nebo nutností resuscitace a pacient mìl
zástavu v pøítomnosti týmu, èas obdrení výzvy je tentý, jako
èas svìdecky doloeného kolapsu / zástavy.
4.1.4. Èas první analýzy rytmu /zhodnocení nutnosti KPR

Tento èas je definována jako (1) kdy srdeèní rytmus je analyzován jako defibrilovatelný rytmus nebo (2) kdy se klinicky
odhadne nutnost KPR (tj. ádné známky obìhu v pøípadì dechové zástavy nebo utonutí). V mnoha podmínkách je to èas,
kdy je k pacientovi pøipojen AED nebo jiný defibrilátor a je zapnut. Pro hospitalizované pacienty, kteøí jsou kontinuálnì ekg
monitorováni, je to èas, kdy poskytovatel interpretuje ekg jako
svìdèící o defibrilovatelném rytmu.
Je nìkolik dùvodù proè zaøadit tento èasový údaj k pøedchozímu core (hlavnímu) údaji  èasu do defibrilace. Hromadí
se dùkazy, e pro protahované VF je pøednostní provedení
analýzy rytmu a KPR pøed okamitou defibrilací. Kromì toho,
hodnì pacientù se srdeèní zástavou nebo vyadující KPR nemají pøítomnou VF. V obou pøípadech má urèení èasu první
analýzy rytmu/zhodnocení nutnosti KPR vìtí význam ne èas
do defibrilace.
4.1.5. Èas prvního KPR pokusu

Èas prvního KPR pokusu (pøesnìji, kompresí hrudníku nebo
defibrilaèního pokusu) by mìl být zaznamenán v obou pøípadech, pøi KPR zahájené okolostojícími i KPR zahájené personálem ZZS/poskytovateli zdravotní péèe.
4.1.6. Èas prvního defibrilaèního pokusu, je-li pøítomen defibrilovatelný rytmus

Tento èas by mìl být zaznamenán v reálném èase, kdy byl
proveden první výboj. Nejlepí zpùsob získání této informace je
prostøednictvím AED nebo konvenèního defibrilátoru s automatickou dokumentací událostí. Tato zaøízení poskytují pøesné detaily o úvodním rytmu, èasech a odpovìdích srdeèního rytmu na
terapii. V nemocnici je èasový interval od kolapsu/zástavy k prvnímu defibrilaènímu pokusu nejdùleitìjím ukazatelem prùbìhu úèinné odpovìdí, je-li úvodním rytmem srdeèní zástavy VF.
4.1.7. Doporuèené supplementary (doplòkové) èasové události hodné zaznamenání

Tyto èasové body jsou uiteèné pro vnitøní kontrolu kvality nebo výzkum, ale nejsou povaovány za core èasové prvky. Buï
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nejsou povaovány za podstatné v procesu hodnocení nebo výsledku nebo jsou problémy s jejich pøesností a reprodukovatelností.
4.1.8. Èas uvedení prvního tísòového pohotovostního vozidla
do chodu (pozn. pøekladatele  Èas výjezdu)

Je to èas, kdy se dá vozidlo záchranné sluby do pohybu.
Interval mezi èasem pøijetí výzvy a èasem výjezdu je obvykle
preciznì dokumentován a je dùleitý pro kontrolu kvality (tj.
prodlouení intervalù mùe být díky prodlouení procesu volání nebo pomalostí personálu sanitních vozidel).
4.1.9. Èas, kdy vozidlo zastavuje (pozn. pøekladatele  Èas dojezdu na místo)

Je to èas, kdy vozidlo záchranné sluby zastaví pohyb na místì u pacienta, tak blízko, jak je to jen moné. Tento èas je preciznì dokumentován a je to dùleité mìøítko kontroly kvality.
4.1.10. Èas návratu spontánního obìhu

Tento èas oznaèuje návrat jakéhokoliv hmatného pulsu za nepøítomnosti zároveò provádìných kompresí hrudníku. Je-li monitorován invazívnì intra-arteriální krevní tlak, jako náhrada hmatného pulsu mùe být pouit systolický krevní tlak > 60 mmHg.
4.1.11. Èas pøístupu do íly a èas podání lékù

O pøínosu intravenózní nebo endotracheální medikace pouité u srdeèní resuscitace musí být jetì rozhodnuto; pøesto
vak jejich efektivita je závislá na èase. Z tohoto dùvodu mùe
být èas podání medikace uiteèný.
4.1.12. Èas ukonèení KPR / smrt

Na èas ukonèení KPR mají vliv èetné psychologické faktory
a dalí okolnosti; tento èasový prvek je èasto nepøesný. Pøesto
vak mùe být tato informace uiteèná (napø. pro vytvoøení doporuèených postupù, kdy ukonèit KPR). Otázka délky trvání
KPR je významným problémem pøi sledování kvality (napø.
provádìní 1  2 h KPR mùe být nepatøièné) a je to údaj supplementary (doplòkových) dat.
4.2. Døíve doporuèované èasové údaje, které nejsou nadále doporuèovány
4.2.1. Odjezd z místa a pøíjezd na odd. urgentního pøíjmu
(emergency department)

Tento èasový bod byl vyputìn, protoe se velmi lií mezi
jednotlivými systémy ZZS, zejména pøi velkých vzdálenostech
místa události od urgentního pøíjmu.
4.2.2. Èas provedení tracheální intubace

Dùleitost tohoto èasu je nejasná, zejména ve svìtle pøibývajících zjitìní, e efektivní kontrola prùchodnosti dýchacích
cest a adekvátní ventilace plic jsou dùleitìjí ne specifická
intervence tracheální intubací.
4.2.3. Èas potvrzení zástavy, èas konce ROSC a èas probuzení

Tyto èasové body byly vyputìny z dùvodù jejich nepøesné
definice a praktických obtíí vyskytujících se pøi pøesném dokumentování èasù.
4.2.4. Èas pøíchodu k pacientovi

Tento èasový prvek byl také vyputìn z dùvodu nepøesné definice a praktických obtíí pøi pøesném dokumentování tohoto
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èasu, zejména v nemocnicích, protoe èlenové týmu pøicházejí v rùzných èasech.

5. Potenciální problémy zaznamenávání èasù a jejich
øeení
Pøesné zaznamenávání resuscitaèních èasù je obtíné díky
psychologickému stresu a intenzivitì práce vykonávané v prùbìhu resuscitaèních pokusù, a proto, e pøesnost mìøièù èasu je
nespolehlivá. Navzdory tomu, hodnocení kvality a medicínské
poadavky dávají této dokumentaci vysokou prioritu. Dobøe
postavené tiskopisy pro zaznamenávání srdeèní zástavy a KPR
mohou a mìly by usnadnit dobré vedení záznamù.
5.1. Poresuscitaèní fáze
Pùvodní utsteinské záznamové ablony pro obojí  mimonemocnièní i nemocnièní srdeèní zástavy  zahrnují výe uvedené faktory a po ROSC, a pak pøeskakují k mìøením výsledkù
(tj. zemøel v nemocnici, byl proputìn ivý, funkèní výsledek,
atd.) bez stanovení specifických poresuscitaèních faktorù bìhem trvání hospitalizaèní fáze následující ROSC. V té dobì to
bylo logické, protoe informace o postresuscitaèních faktorech, které mají vliv na výsledek, byly velmi limitovány.
Nyní je známo, e øada postresuscitaèních faktorù má dramatický vliv na výsledek pøeití. Dvì randomizované kontrolované studie dospìlých s mimonemocnièní VF srdeèní zástavou referují o signifikantním zlepení výsledku, byla-li vyvolána po ROSC hypotermie. Dvì jiné studie referovaly o signifikantních rozdílech mezi nemocnicemi v pøeití pacientù pøijatých po pøednemocnièní srdeèní zástavì. Tyto odlinosti nebyly vysvìtleny pøednemocnièními faktory. Kromì tìlesné teploty byla negativní souvislost mezi pøeitím a výkou hladiny
glukózy v krvi, køeèovou aktivitou a nízkým pH. Tyto pozorovací studie nedokazovaly, e ovlivnìní tìchto faktorù zlepuje
výsledek, ale zaslouí si dalí výzkum V prvních 24 hodinách
po resuscitaci je také pøítomen rùzný stupeò kardiovaskulární
a respiraèní dysfunkce a odlinosti v monitorování a oetøování v jednotlivých nemocnicích moná ovlivòují výsledek.
Zvlátì dùleité jsou regionální a místní odlinosti v pøístupech
k omezení léèby a odejmutí technické podpory ,co mùe dramaticky ovlivnit délku hospitalizace a pøeití.
V mnoha komunitách jsou tìkosti s propojováním pøednemocnièních a nemocnièních dat nepøekonatelné. Jako minimum, experti se shodli, e by mìlo být zahrnuto do záznamù jako core (hlavní) prvek, zda byla èi nebyla indukována hypotermie. Pøídavné ádoucí postresuscitaèní faktory, jako je tìlesná teplota (obojí  hypertermie i hypotermie), hodnota glukózy
v krvi, záchvatová aktivita a nìkteré promìnné hemodynamiky
a ventilace/krevních plynù mohou být dùleité supplementary (doplòkové) prvky pro specifické výzkumné referáty.

6. Dostupnost a vedení dat
Sbìr a porovnání dat registrù náhlých srdeèních zástav pøedkládá pro poskytovatele PNP a ZZS a výzkumníky øadu výzev.
Nejprve je osoba, která je postiena náhlou srdeèní zástavou
mimo nemocnici èasto oetøována laickými zachránci, èiniteli
bezpeènostních sloek nebo pracovníky ZZS, stejnì jako je
velký rozsah poskytovatelù zdravotní péèe na urgentním pøíjmu, koronární jednotce nebo jednotce intenzivní péèe a stan-
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dardních oddìleních. Informace o struktuøe, postupu a výsledku, spojené s kadým z tìchto prostøedí, mohou být sbírány postupnì, jednotlivcem nebo øadou jednotlivcù reprezentujících
kadý segment. Poté mùe být sledování péèe, poskytnuté kadému pacientovi obtíné.
Sbìr dat o srdeèní zástavì za úèelem zaèlenìní do registru
mùe být provádìno na lokální, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Signifikantní výhoda porovnávání dat na regionální nebo irí databázi je, e tímto postupem je umonìno jednotlivým klinikùm nebo systémùm ZZS porovnat jejich
vlastní populaci pacientù, intervence a výsledky s jinými
systémy.Toto potom umoòuje klinikùm a poskytovatelùm
PNP urèit pøíleitosti k zvýení kvality péèe a stanovit, zda resuscitace je provádìna podle evidence-based doporuèených
postupù.
Pracovní skupina si byla vìdoma, e nìkteøí nejsou ochotní
pøispívat svými daty do centrálních registrù. Jejich dùvody zahrnovaly starosti s vlastnictvím, bezpeèností dat, dùvìrností
a zdroji. Tyto záleitosti mohou být odstranìny vzájemnou
spoluprací a otevøenou výmìnou poznatkù. Pouití nové poèítaèové technologie nyní mùe zajistit bezpeènost dat prostøednictvím pouití firewalls (zabezpeèení systému vùèi prùniku
zvenèí), ifrovaných hesel a deidentifikací individuálních pacientských záznamù. Záleitost vlastnictví dat a duevního / akademického poznání by mohla být vyøeena písemnými dohodami vech klíèových zúèastnìných stran.
Ve vìtinì soudních systémù budou regulovat sbìr dat o srdeèní zástavì do registrù lokální zákony a právní pøedpisy.
Pracovní skupina doporuèuje, aby strany zúèastnìné v registrech ádaly pøezkoumání a schválení od svých institucionálních revizních komisí a etických výborù, aby se ujistily o souladu s místními standardy pro data zdravotních registrù a informovaný souhlas.
Pracovní skupina také posuzovala pøesnost dat, která je dána schopností mìøicí metody stanovit hodnotu mìøené velièiny.
To je jeden z problémù, které se vyskytuji pøi sbìru dat o náhlé
srdeèní zástavì, a to z øady dùvodù: intervaly jsou èasto podcenìny nebo referovány ve výhodných hodnotách, napøíklad
jako sudá èísla nebo èísla dìlitelná 5; pacientské faktory jsou
obtínì ovìøitelné, protoe vìtinu pacientù není moné po pøíhodì vyslechnout; ovìøit postup péèe je obtíné; a dlouhodobé
výsledky, jako je stav po proputìní jsou èasto obtínì zjistitelné. Tam, kde jsou zdroje pouitelné, by se mìla data komplexnì prozkoumávat ze vech stran. aby bylo umonìno hodnocení kvality dat v registru.
Co se týká pøesnosti dat, spolehlivost nebo podobnost výsledkù mezi rozdílnými pozorováními, experimenty nebo prùzkumy také pøedstavuje pro registry problém. Data o srdeèní
zástavì mají sklon být podhláené a nekompletní. Vechno
úsilí by mìlo být vìnováno zajitìní úplnosti dat. Usnadnit by
to mìlo omezení prvkù dat na, v tomto referátu sepsané, doporuèené core prvky.

7. Propojování údajù (Data linkage)
Propojování dat znamená porovnávání záznamù o jednom jedinci z rozdílných zdrojù v jednom souhrnném souboru.
Pøíleitosti pro propojování údajù a celosvìtovou integraci dat
posílila zvyující se globalizace, obrat od papírového k elektro-
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nickému systému vedení zdravotnické dokumentace a vývoj
stále více user-friendly (pøátelského pro uivatele) softwaru.
Propojování záznamù je dùleitou souèástí lokální, regionální, národní a dokonce i mezinárodního spravování dat a informaci o zdravotním stavu Prostøednictvím propojování se stává
moným vystopovat kusé zdravotnické informace, vloit chybìjící nebo nekonsistentní data a mìøit krátkodobé a dlouhodobé zdravotní výsledky pøeití, zatímco se stanovují kovariantní
rizika, demografická a potenciálnì matoucí kriteria v hodnocení zdravotních slueb a výzkumu. Linkage mùe pomoci spojovat dohromady strukturu, proces a výsledek promìnných
uvnitø rozsáhlých registrù, co usnadní srovnávání aktivit pøi
srdeèní resuscitaci. Napøíklad data z operaèních støedisek,
z úseku pøednemocnièní neodkladné péèe, od prvních zasahujících, ze sanitních vozidel, z defibrilaèních zaøízení, z nemocnice a data z registru zemøelých by mohla být zaèlenìna do jediné databáze. Propojování dat registrù mùe podpoøit kontinuální zvyování kvality uvnitø nemocnic, komunit, zdravotních sítí a zemí. Na základì pojetí zaloeném na statistických
souborech pomáhá linkage dat zabránit zkreslení pøi výbìrech.
Protoe jsou data sbírána bez jakéhokoliv pøedem známého
úèelu nebo výsledku, jsou minimalizována zkreslení výkaznictví a zpìtného vyvolání.
Shody o ochranì soukromí, dùvìrnost a bezpeènost informací dovedla mnoho zemí k ustanovení pøísných právních
pøedpisù k ochranì dat (napø. v USA, Zákon o pøenosností
zdravotního pojitìní a naøízení o odpovìdnosti). Tento druh
legislativních aktù omezil schopnost propojení rozsáhlých registrù napøíè a bez ohledu na národní hranice. Konflikt mezi
právem jednotlivce na ochranu informací o sobì a odpovìdnost
zdravotních slueb za zlepování poskytování zdravotní péèe
èiní linkage dat obtínou.

8. Implementace (realizace, uskuteènìní)
Globální sdílení informací je obtíné realizovat. Je zde potøeba zamìøit se na existující státní/provinciální, místní a národní regulaèní opatøení, která limitují sdílení dat spojených
s individuálními výsledky pacientù po resuscitaci. Bariéry existují mezi:
• pøednemocnièními a nemocnièními systémy pøi urèování
specifických výsledkù pacientù pøi propoutìní
• prameny dat pøi urèování specifických výsledkù pacientù po
30 dnech, 6 mìsících a 1 roce
• rùznými registry, co ztìuje sdílení minimálnì identifikovatelných dat do mezinárodní resuscitaèní databáze
Údaje generované z existujících registrù by se mìly øídit utsteinskou ablonou, která usnadòuje komunikaci a porovnávání
mezi registry.
Dùleitost sbìru a sdílení dat o resuscitaci musí být objasnìna veøejnosti a pøísluným èinitelùm. Ochrana osobních dat je
svrchovanì prvoøadou záleitostí, ale s odpovídajícími zárukami by pøesto pro klíèové organizace mìlo být moné sdílet data. Pøíkladem jsou databáze, týkající se veøejného zdraví a populaènì specifické registry, jako napøíklad obecnì známé pro
rakovinu. Registry srdeèní zástavy by se nemìly liit. Právní
zástupci pacientù, národní resuscitaèní organizace a ILCOR by
mìly aktivnì zapojit patøièní legislativní a kontrolní struktury
k usnadnìní vývoje a sdílení informací z registrù.
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9. Souhrn
Výsledek následující po kardiální zástavì a kardiopulmonární resuscitaci je závislý na intervencích v kritickou chvíli, zejména na èasné defibrilaci, efektivních kompresích hrudníku
a rozíøené podpoøe vitálních funkcí. Definice a referenèní ablony utsteinského protokolu byly iroce vyuívány v publikovaných studiích o srdeèních zástavách, které vedly k irímu
porozumìní prvkùm resuscitaèní praxe a vyvíjejí se k mezinárodnímu konsensu o vìdì a resuscitaèních doporuèených postupech (guidelines). Navzdory vývoji utsteinských vzorù ke
standardizaci výsledkù resuscitaèních studií o srdeèní zástavì,
mezinárodní registry je nutno jetì dále rozvíjet.
V dubnu 2002 se v Melbourne v Austrálii sela pracovní
skupina ILCOR, aby revidovala celosvìtové zkuenosti s utsteinskými definicemi a referenèními ablonami. Pracovní skupina konsensuálnì revidovala core (hlavní) vykazovací ablonu a dola ke konsensu. Byla vìnována péèe stavìní na pùvodních definicích a zmìnì elementárních dat a funkèních definic pouze na bázi publikovaných dat a zkueností, které se
odvozovaly jen z tìch prací, které pouily k referencím
Utsteinský protokol. V ohnisku pozornosti bylo sníení sloitosti existujících ablon a definování logistických potíí ve
sbìru specifických core a supplementary (tj. hlavních
a doplòkových) údajù, doporuèených pøedchozí Utstein consensus konferencí. Dále byly pojmenovány nejednotnosti v terminologii mezi nemocnièní a mimonemocnièní utsteinskou
ablonou.
Pracovní komise vytvoøila vykazovací nástroj pro hlavní data, který mùe být pouit pro obojí  zvýení kvality péèe (registry) i výzkumné úèely  a bude aplikovatelný jak pro dospìlé tak i pro dìti. Revidovaná a zjednoduená ablona zahrnuje praktické a struèné definice postupù. Oèekává se, e revidovaná ablona umoní lepí a pøesnìjí kompletaci vech záznamù srdeèní zástavy a resuscitaèních pokusù. Jsou pojmenovány problémy s definicí dat, sbìrem, propojením, ochranou
dùvìrných informací, managementem a implementací registrù
a nabídnuta moná øeení. Jednotný sbìr a smìrování dat registrù by mohl usnadnit lepí kontinuální zvyování kvality uvnitø kadé nemocnice, systému ZZS a spoleènosti.
Podìkování
V roce 1991 autoøi pùvodních utsteinských jednotných vykazovacích guidelines napsali, e nìkteré èásti utsteinských
guidelines bude tøeba revidovat a doplnit. Doporuèení v tomto dokumentu vycházejí pøímo z práce publikované v prvotních
Utsteinských konsensus konferencích a ILCOR poradních
zprávách. Zvlátní uznání patøí Richardu Cumminsovi,
Douglasu Chamberlainovi a Peteru Safarovi, kteøí dovedli svìt
ke spolupráci za úèelem porozumìní patofyziologii srdeèní zástavy a resuscitace. Vìnujeme tento update jejich úsilí a øadì
tìch vìdcù, kteøí usilují o to, aby se jejich sny staly realitou.
Z èasopisu Resuscitation 63 (2004) 233-249 volnì pøeloili:
MUDr Mastná Hana, MUDr Dizon-ZZS Kutná Hora. Srpen 2005
MUDr. Hana Mastná, MUDr. Jose Dizon
ÚSZS Støedoèeského kraje  OSZS Kutná Hora, Beneova 635
284 01 Kutná Hora
e-mail: primar.kh@uszssk.cz
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Tabulka 1

Utsteinská datová šablona: souhrn změn
1991 Jméno
1. Spád systému ZZS

Vyřazeno

2. Potvrzené srdeční zástavy
uvažované k resuscitaci

Absence známek
oběhu a/nebo zamýšlená
resuscitace
Nezměněno

3. Neposkytnutá resuscitace

4. Resuscitační pokusy

Nezměněno

5. Kardiální etiologie

Etiologie

6. Nekardiální etiologie

Zahrnuto do etiologie
Zástava se svědky
/ monitorovaná

7. Zástava s okolostojícími
svědky

Viz
Zástava se svědky
/ monitorovaná
Viz
Zástava se svědky
/ monitorovaná
Viz
Zástava se svědky
/ monitorovaná
První monitorovaný
rytmus defibrilovatelný

8. Zástava beze svědků

9. Zástava se svědky
z personálu ZZS

10. Úvodní rytmus VF
11. Úvodní rytmus VT
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2004 Jméno

Viz monitorovaný rytmus
defibrilovatelný
Viz monitorovaný rytmus
defibrilovatelný
První monitorovaný
rytmus nedefibrilovatelný

2004 Definice
Celkový počet obyvatel obslužné
oblasti RLP systému
Počet srdečních zástav definovaných
absencí známek oběhu
Celkový počet srdečních zástav, u kterých
nebyla poskytnuta resuscitace a počet
těchto zástav neresuscitovaných pro
přítomnost DNAR
Pokus byl považován za marný
(nebo bezvýznamný)
Byly přítomny známky oběhu
Celkový počet poskytnutých resuscitací
a počet těchto resuscitací, které zahrnovaly
nějaký defibrilační pokus
Komprese hrudníku

Ventilace
Počet resuscitací, u kterých byla etiologie
zástavy
Předpokládaně kardiální
Úraz
Utonutí
Respirační
Jiná
Neznámá
Viz etiologie
Celkový počet resuscitačních pokusů
a počet zástav se svědky
Laici
Zdravotnický personál
Počet resuscitačních pokusů,
kde byla zástava viděna laiky

1991 Stav

2004 Stav

Core

Supplementary

Core

Core

Core

Core

Žádný (DNAR
a marný stav)

Core
(celkový počet)

Core

Žádný (defibrilace,
komprese hrudníku
a ventilace)
Core

Core

Core
Žádný

Viz etiologie
Core

Core

Core

Počet resuscitačních pokusů,
kde zástava nikým viděna nebyla

Core

Core

Počet resuscitačních pokusů, kde
byla zástava viděna zdravotnickým
personálem
Celkový počet resuscitačních pokusů,
u kterých první monitorovaný rytmus
byl defibrilovatelný a identifikován jako:
VF
VT
Neznámý AED defibrilovatelný rytmus
Počet resuscitačních pokusů, kde byla
prvním monitorovaným rytmem VF
Počet resuscitačních pokusů, kde byla
prvním monitorovaným rytmem VT
Celkový počet resuscitačních pokusů,
kde byl první monitorovaný rytmus
nedefibrilovatelný a byl identifikován jako:
Asystolie
PEA
Bradykardie
Jiné
Neznámý AED nedefibrilovatelný rytmus

Core

Core

Žádný

Core

Core

Core

Core

Core

Žádný

Core
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Utsteinská datová šablona: souhrn změn
1991 Jméno

2004 Jméno

2004 Definice

1991 Stav

2004 Stav

12. Úvodní rytmus asystolie

Viz první monitorovaný
rytmus nedefibrilovatelný

Počet resuscitačních pokusů, kde byla
prvním monitorovaným rytmem asystolie

Core

Core

13. Jiný úvodní rytmus

Viz první
monitorovaný rytmus
nedefibrilovatelný

Počet resuscitačních pokusů, kde byl první
monitorovaný rytmus po zástavě
nedefibrilovatelný

Core

Core

14. Udává přítomnost KPR
okolostojícím; ano či ne
pro všechny podskupiny

KPR před ZZS

Počet resuscitačních pokusů, kde byla
poskytována KPR (komprese hrudníku)
před příjezdem ZZS
Počet resuscitačních pokusů, kde byla
provedena buH analýza rytmu (AED ) nebo
defibrilace před příjezdem ZZS

Core

Core

Core

Core

Analýza rytmu nebo
defibrilace před ZZS
15. Nějaký ROSC

Nějaký ROSC

Počet resuscitačních pokusů, kde byl
přítomen nějaký ROSC
Ano
Ne
Neznámý

Core

Core

16. Nikdy nedocíleno ROSC

Viz nějaký ROSC

Viz nějaký ROSC

Core

Viz nějaký ROSC

17a. Zastavení snah: pacient
zemřel při převážení do
nemocnice

Vyřazeno

Počet resuscitačních pokusů, kde bylo
všechno resuscitační úsilí přerušeno
a pacient zemřel před příjezdem do
nemocnice

Core

Supplementary

17b. Zastavení snah: pacient
zemřel na urgentním
příjmu

Vyřazeno

Počet resuscitačních pokusů, kde bylo
všechno resuscitační úsilí přerušeno
a pacient zemřel na urgentním příjmu

Core

Supplementary

18. Přijat na ICU / oddělení

Přežitá příhoda do
urgentního příjmu
/ ICU

Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl přijat
na urgentní příjem nebo ICU

Core

Core

19a. Celkový počet zemřelých
v nemocnici

Vyřazeno

Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl přijat
na urgentní příjem / ICU, ale zemřel
v nemocnici

Core

Supplementary

19b. Zemřelých v nemocnici
během 24 hodin

Vyřazeno

Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl přijat
na urgentní příjem / ICU, ale zemřel
v nemocnici během 24 hodin

Core

Supplementary

20. Propuštěno přeživších

Nezměněno

Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl přijat
na urgentní příjem / ICU a byl propuštěn
z nemocnice živý

Core

Core

21. Zemřelých během 1 roku
od propuštění z nemocnice

Vyřazeno

Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl přijat
na urgentní příjem / ICU a byl propuštěn
z nemocnice živý, ale zemřel během 1 roku
od propuštění z nemocnice

Core

Supplementary

22. Naživu v 1 roce

Vyřazeno

Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl
propuštěn z nemocnice živý a byl / je naživu
v 1 roce od propuštění z nemocnice
Počet resuscitačních pokusů, kde pacient
znovu získal známky cirkulace a byl
propuštěn z nemocnice živý a měl CPC skóre
1 nebo 2
3 nebo 4 nebo neznámé
Celkový počet resuscitací, které se staly
mimo nemocnici a počet resuscitačních
pokusů, které se konaly na těchto místech:
Domov / bydliště
Průmysl / pracoviště
Sport / rekreace
Ulice / dálnice
Veřejné budovy
Místa s pečovatelskou službou
/ domy ošetřovatelské péče
Vzdělávací instituce
Jiné
Nespecifikované / neznámé
Celkový počet resuscitací, které se staly
v nemocnici a počet resuscitačních pokusů,
které se konaly na těchto místech:
Oddělení
Urgentní příjem
Operační sál
ICU (Jednotka intenzivní péče)
Jiné
Neznámé

Core

Supplementary

Žádný

Core

Žádný

Core (jen ZZS)

Neurologickývýsledek
při propuštění

Místo zástavy:
mimonemocniční

Místo zástavy:
nemocniční
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Tromboembolická nemoc v graviditì
Michaela Wichová, Jiøí Danda

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje  OZS Praha-venkov
Abstrakt
Autoøi se v èlánku zabývají tromboembolickou nemocí v souvislosti s graviditou, podávají pøehled vzniku, terapie a prevence. V závìru uvádìjí kazuistiku z pøednemocnièní péèe.
Klíèová slova: tromboembolická nemoc  gravidita  pøednemocnièní neodkladná péèe
Abstract
The authors present a review about pulmonary tromboembolism in pregnancy, of its ethiology, therapy and prevention. A case report
form prehospital emergency care is presented in the end.
Key words: tromboembolism  pregnancy  prehospital emergency care

V tìhotenství je tromboembolická nemoc (dále TEN) pomìrnì vzácná. Dle statistiky pøipadá asi 1 pøípad na 1000 tìhotenství. Vzhledem k tomu, e je to v graviditì jedna z hlavních pøíèin úmrtí, stojí za to se o tomto onemocnìní zmínit.
Akutní plicní embolie vzniká nejèastìji dùsledkem náhlé
tromboembolické obstrukce cévního øeèitì. Nejèastìjím
zdrojem, a to v 85%, jsou tromby dolních konèetin, pánevní
íly, ledvinné íly a v. cava inferior. Klinicky se vìtina rizikových faktorù týká zpomalení toku krve a poruch koagulace.
U gravidních en je riziko TEN 6x vyí, ne u ostatních en
stejné vìkové kategorie. Gravidita je spojena se zøetelnou alterací koagulaèních proteinù a fibrinolytického systému. K dalím rizikùm patøí i nárùst tìlesné hmotnosti, venostáza v dolních konèetinách následkem nedostatku fyzické aktivity a zvìtení dìlohy, která mùe èásteènì obliterovat illické íly.
Stále platí Virchowova a Rokitanského trias, popsaná pøed
150 lety:
1. poruení cévní stìny
2. aktivace koagulace
3. stáza
Pro práci v PNP platí stejná zásada jako pøi vyetøení na klinických pracovitích. Zejména je to dùkladná anamnéza.
Pátráme po flebotrombózách v osobní i rodinné anamnéze, delí venostáze pøi imobilizaci po úrazech dolních konèetin, pøi
uívání kontraceptiv a substituèní hormonální terapii, stav po
operaci varixù.
První klinické známky hluboké ilní trombózy v dolních
konèetinách je bolest, nìkdy mírnì zvýená teplota a puls, pozdìji se vytvoøí otok, zpoèátku teplý a v pokraèujícím stádiu
studený a bledý (phlegmasia alba dolens).Tyto klinické pøíznaky jsou v celku jednoznaèné, pokud se jedná o postiení periferního ilního øeèitì. TEN v oblasti pánevních il a dolní duté íly je pouhým fyzikálním vyetøením neprokazatelná.
K ivot ohroujícím komplikacím TEN patøí plicní embolie.
Tachypnoe a tachykardie jsou její nejèastìjí klinické symptomy. Na plicní embolii myslíme také pøi synkopì, nebo náhle
vzniklé hypotenzi.
Léèba akutní ilní trombózy
a. Po stanovení diagnózy nejprve aplikujeme bolus heparinu
5 000-10 000 IU i.v.
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Dále zahájíme infuzi v dávce 30 000 IU/24 hod i.v.
b. Kontrolu pomocí INR testu je tøeba provést za 6 hodin
a dávku pøizpùsobit tak, aby INR byl 1,5-2,5x delí ne norma. Dalí kontroly se provádìjí pravidelnì ve stanovených
intervalech.
c. Doba aplikace je vìtinou 5-7 dnù, u rozsáhlých ilních
trombóz 8-10 dnù.
d. Po této dobì pøecházíme na warfarin. Warfarin v dávce
2 x 5 mg podáváme souèasnì s heparinem 3-4 dny, aby INR
pøi souèasném podávání dosahovala 2,0-3,0 po dobu dvou
dnù. Pak heparin vysadíme.
e.Terapeutické dávky heparinu mùeme té podávat s.c., a to
Heparin retard v dávce 25 000 IU/24 hod ve dvou dávkách po
12 500 IU.
Léèba ilní trombózy v graviditì
Standardní heparin i LMWH (low molecular weight heparin) neprocházejí placentární bariérou. Z praktických dùvodù
je výhodnìjí podávat pøi ilní trombóze v tìhotenství LMWH.
Naproti tomu perorální antikoagulancia pronikají pøes placentární barieru a mohou vyvolávat rùzné embryopatie. Proto se
dnes nedoporuèují v graviditì a období laktace.
Léèba plicní embolie
Pøi masivní plicní embolii jsou nutná opatøení obdobná jako
u vech kriticky nemocných. Poloha nemocné vlee, zavedení
ilní linky, monitorování TK, TF, SpO2 a zajitìní transportu na
interní nebo kardiologické oddìlení, nejlépe vozem RLP. I hemodynamicky stabilní plicní embolii vak transportujeme do
nejbliího zdravotnického zaøízení. Lékem prvé volby je heparin podaný nitroilnì v dávce 5 000  10 000 IU.
Trombolytická léèba je indikována v PNP pouze u nemocných, u nich dojde k zástavì obìhu a existuje naléhavé podezøení na plicní embolii. Tato situace vyaduje kromì kardiopulmonální resuscitace podání vysoké dávky intravenóznì podaných trombolytik, napø. streptokinázy v dávce 1,5 mil. IU.
Pro léèbu masivní plicní embolie na klinickém pracoviti je
indikována akutní trombolytická terapie event. embolektomie.
V pøípadì sukcesivní embolizace, hemodynamicky ménì významné, obvykle postaèuje antikoagulaèní terapie podle výe
uvedeného schématu.
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Délka následné ambulantní antikoagulaèní léèby se øídí rizikem recidiv, obvykle trvá alespoò 6 mìsícù. Pøi opakovaných
ilních trombózách a plicních embolizacích je nutná dlouhodobá nebo trvalá antikoagulaèní terapie.
Ambulantní léèba musí být pravidelnì laboratornì monitorována stanovením koagulaèních parametrù, zejména INR.
Hodnoty INR jsou udrovány na 1,5  2,5 násobku normálních
hodnot.
Prevence
Rizikové tìhotné je nutno dispenzarizovat ve specializovaných poradnách a nezbytná je rovnì úzká spolupráce s internistou a hematologem. Vyetøování laboratorních trombofilních markerù vèetnì zjitìní genetického defektu se provádí
v kadé dobøe zavedené hematologické laboratoøi. V pøípadì
pozitivního prùkazu defektu se provádìjí tato vyetøení i u pokrevních pøíbuzných dosud asymptomatických, s upozornìním
na moné riziko ilních trombóz.
V graviditì je tedy nutno sledovat vechny faktory spojené
s vyím rizikem TEN:
• pátrat anamnesticky po probìhlé tromboflebitidì a plicní
embolii
• imobilita, vyí vìk, operaèní výkony, obezita
• porodnické komplikace, opakované aborty
• pozitivita trombofilních markerù (deficity proteinu C + S,
pozitivita APC rezistence èi deficit fibrinolýzy, poruchy
fibrinogenu a dalí)
• antifosfolipidový syndrom  pøítomnost LA (lupus antikoagulans) a APLA (antifosfolipidových protilátek) vedou rovnì k trombofilii a vzniku ilní trombózy

podávání enám s probìhlou tromboembolickou pøíhodou
v anamnéze, dále tìhotným s potvrzeným vrozeným èi získaným trombofilním stavem. Rovnì antifosfolipidový syndrom
s opakovanými potraty má zvýené riziko ilní i arteriální
trombózy. Je také indikován k profylaktické léèbì bìhem gravidity.
Preventivní pouití filtru, zavedeného pøed porodem do vena cava suprarenálnì, zabrání v indikovaných pøípadech pøi diagnóze ilní trombózy moné plicní embolizaci.
Kasusistika:
Pacientka 25 let, primipara, secundigravida heb. 36+2. Dva
dny progredující bolest PDK, která byla edematóznì prosáklá,
obvod konèetiny cca o 4 cm vìtí ne u druhostranné konèetiny, obìhovì stabilní, eupnoická, bez cyanózy, afebrilní, pohyby
plodu cítí. Zajitìna periferní íla, aplikován Heparin v dávce
5000 IU i.v., kontinuální monitoring vitálních funkcí, oxygenoterapie polomaskou. Pacientka byla transportována v polosedu
do FN. Tam bylo tìhotenství nejprve ukonèeno per s.c. Posléze
byla provedena na angiochirurgickém pracoviti trombektomie
z v. femoralis l. dx. Pacientka byla proputìna po 10-ti denní
hospitalizaci v celkovì dobrém stavu s kontinuální antikoagulaèní terapií.
Literatura
1. Vidimský J., Malý J. et al.: Akutní plicní embolie a ilní trombóza, Triton 2002
2. Braun J., Dorman A.: Vademecum lékaøe, 3. vydání, Galen 2000

Profylaktické podávání LMWH v porodnictví a gynekologii
se stalo standardní souèástí terapeutických postupù. Zahrnuje
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Neposkytnutí pomoci a promìna tohoto specifického
trestného èinu v uplynulém pùlstoletí
Marek Uhlíø

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, úsek léèebnì preventivní péèe

Abstrakt
Nosnou mylenkou povinnosti poskytnout potøebnou pomoc je, e nikdo nesmí zùstat lhostejný k utrpení jiného èlovìka a zanechat
ho bez pomoci. Toto ustanovení Trestního zákona a Zákona o péèi o zdraví lidu upravuje princip pomoci jinému èlovìku jakoto
základní princip lidské soudrnosti a humanity. Pøedkládaný text sleduje zajímavou promìnu faktického obsahu povinnosti pomoci
èlovìku v nouzi v uplynulém pùlstoletí.
Klíèová slova: neposkytnutí pomoci  trestní zákon  zodpovìdnost v medicínì
Abstract
Nobody should be indifferent to hardship that someone else suffers  this is the basic idea of the neposkytnuti pomoci (not extending
help) section of the Czech Criminal Law. The principle of extending help is supposed as crucial for human cohesion. This paper study
an interesting change of the content of such amenability in past 50 years.
Key words: extending help  Criminal Law  medicinal responsibility
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Trestný èin neposkytnutí pomoci patøí mezi trestné èiny hrubì naruující obèanské souití ( ) Za objekt trestného èinu, tedy za zákonem chránìný spoleèenský zájem, je tu uveden ivot
a zdraví lidí, je jsou chránìny za urèité situace a proti ohroení urèitého druhu.[Novotný, 2004, str.195]
Ve zdravotnické obci pøevládá názor, e pachatelem tohoto
trestného èinu je typicky laik, a e v moderní spoleènosti jsou
pøípady neposkytnutí pomoci daleko závanìjím problémem
ne v minulosti - co ale není tak úplnì pravda. Velká èást rozsudkù se týká neposkytnutí pomoci profesionálním zdravotníkem v dobì výkonu profese a judikatura udává otøesné kasuistiky z doby jetì pomìrnì nedávné, které by se  snad  dnes
ji stát nemohly. Pohled na obsah pojmu potøebná pomoc se
navíc v prùbìhu let jistì radikánì zmìnil (zejména bouølivým
vývojem pøednemocnièní péèe).
§ 207 Trestního zákona (140/1961 Sb.)
(1) Kdo osobì, která je v nebezpeèí smrti nebo jeví známky
váné poruchy zdraví, neposkytne potøebnou pomoc, aè
tak mùe uèinit bez nebezpeèí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnìtím svobody a na jeden rok.
(2) Kdo osobì, která je v nebezpeèí smrti nebo jeví známky
váné poruchy zdraví, neposkytne potøebnou pomoc, aè
je podle povahy svého zamìstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnìtím svobody a na
dvì léta nebo zákazem èinnosti.
§ 208
Øidiè dopravního prostøedku, který po dopravní nehodì, na
ní mìl úèast, neposkytne osobì, která pøi nehodì utrpìla
újmu na zdraví, potøebnou pomoc, aè tak mùe uèinit bez
nebezpeèí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnìtím
svobody a na tøi léta nebo zákazem èinnosti.
Dále problematiku upravuje zákon 20/1966 Sb (Zákon o péèi o zdraví lidu):
§ 9 odst. 4) písm. b)
V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobèanù je kadý povinen poskytnout nebo zprostøedkovat nezbytnou pomoc osobì, který je v nebezpeèí smrti nebo jeví známky závané poruchy zdraví.
§ 55 odst. 2) písm. c):
Kadý zdravotnický pracovník je povinen zejména poskytovat neprodlenì první pomoc kadému, jestlie by bez této pomoci byl ohroen jeho ivot nebo vánì ohroeno zdraví
a není-li pomoc vèas dosaitelná obvyklým zpùsobem, a zajistit mu podle potøeby dalí odbornou péèi
Tato povinnost je souèástí morálky lidského chování odnepamìti, pøièem ji starí zákonné úpravy rozliovaly odpovìdnost laika a odpovìdnost profesionála [Dostál, 2002, str. 8],
kdy na pracovníky pomáhajících profesí byla kladena odpovìdnost irí, zejména co do snáení rizika. V této práci se zabývám dùsledky tohoto ustanovení trestného èinu pro zdravotníky, paragraf 208 Tr.Z. proto opomíjím.
Vysvìtlení jednotlivých pojmù z formulace trestního zákona
je v nebezpeèí smrti nebo jeví známky váné poruchy zdraví:
tato formulace je velmi paradoxní, znamená toti v praxi, e
povinnost poskytnout pomoc vzniká tehdy, kdy osoba je buï
v objektivnì hrozícím nebezpeèí smrti (bez ohledu na to, jak se
situace jeví), nebo naopak tehdy, kdy se situace jeví jako mo26
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ná váná porucha zdraví (bez ohledu na skuteènou povahu
onemocnìní). Tato formulace dává obvinìným pomìrnì hodnì
prostoru k argumentaci ve svùj prospìch.
Z textu obou ustanovení vyplývá, e není významné, zda
ohroená osoba skuteènì vánou poruchu na zdraví utrpìla.
Pro trestnìprávní odpovìdnost osob v jejím okolí je významné, zda se to tak jeví. Povinnost zakroèit a poskytnout
pomoc nevznikne v situaci, kdy sice bude objektivnì existovat váné pokození zdraví postieného, tato hrozba vak
nebude osobám v jeho okolí seznatelná. Naopak povinnost
poskytnout pomoc vznikne i tehdy, pokud sice o vánou poruchu zdraví nepùjde, okolním osobám se to vak bude subjektivnì jevit. [Dostál, 2002, str.2]
potøebná pomoc: ne jakákoliv pomoc, ale taková, která skuteènì smìøuje k odvrácení smrti nebo pokození zdraví postieného. Zajímavé je, e pro odpovìdnost není rozhodující
outcome postieného, povinnost pomoci vzniká se stejnou
závazností bez ohledu na to, zda pacient zemøe nebo se jednalo o dramaticky se jevící banalitu. V pøípadì, e postiený je ve
stavu s infaustní prognózou, musí potøebná pomoc smìøovat
alespoò ke zmírnìní jeho útrap.
Pachatel se nemùe zbavit své odpovìdnosti poukazem na
to, e by pomoc, kterou mohl poskytnout, ale neposkytl,
stejnì nevedla k záchranì pokozeného èi by nezlepila jeho
stav [ámal, Púry, Rizman, 2001, str. 1237].
V roce 1952 rozhodoval Nejvyí soud pøípad v tomto duchu:
Obalovaný jedoucí na motocyklu porazil chodce, který utrpìl tìká zranìní, jim zakrátko podlehl. Obalovaný po nehodì ujel. V obhajobì poukazoval pøedevím na to, e rána,
kterou pokozený pøi nehodì utrpìl na hlavì, byla podle pitevního nálezu smrtelná a smrt nebylo mono ádným lékaøským zákrokem odvrátit. Z toho vyvozoval, e pokozenému nebylo pomoci a e tedy jakákoli pomoc, kterou by mohl poskytnout, nebyla pokozenému u nic platná. Nebyla
proto podle jeho názoru jeho pomoc potøebná ve smyslu
zákona. Ze znaleckého posudku vyplynulo, e rána byla skuteènì smrtelná, avak smrt pokozeného nenastala okamitì,
nýbr ponenáhlým zakrvácením mozku. Pøi uvaování
o tom, zda lo v souzené vìci o pomoc potøebnou, vycházel
soud z toho, e lidský ivot je nejcennìjím statkem, e úctu
k nìmu je tøeba zdùrazòovat za kadých okolností. Nelze
proto pojem potøebná pomoc vykládat tak, jako by lo jen
o takovou pomoc, která spolehlivì vede k záchranì, a e by
tedy pachatel byl zbaven odpovìdnosti, kdyby mohl prokázat, e ani pomoc, kterou mohl poskytnout (ale neposkytl),
by nebyla zlepila zdravotní stav pokozeného (napø. pro nedostatek lékaøských vìdomostí pachatele). Ji z tohoto dùvodu byla námitka obvinìného uznána za lichou.[Rozhodnutí Nejvyího soudu è. 112/52, cit. in Dostál, 2002]
Jiný rozsudek z roku 1963 stanoví, e o trestný èin neposkytnutí pomoci nejde, pokud byl postiený okamitì mrtev,
s výjimkou pøípadù, kdy se pachatel o stavu postieného ani
nepøesvìdèil. [ámal et al, 2001, str. 1241]
Okolnosti poskytnutí pomoci
Pro odpovìdnost svìdka události není rozhodující mechanismus inzultu, a proto je povinen konat i v pøípadì, e si poruchu zdraví zpùsobil postiený vìdomì a úmyslnì [ámal et
al, 2001, str. 1940]. Právní výklady se neshodují v tom, zda pøi
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nesouhlasu postieného s pomocí je nutno pomoc poskytnout
pøes jeho nesouhlas: nìkteré prameny uvádìjí, e pomoc musí
být poskytnuta bez ohledu na vùli postieného [ámal et al, str.
1240], jiné trvají na právu pacienta rozhodovat o svém osudu
v duchu Úmluvy o lidských právech a biomedicínì [Úmluva
2001] a respektování vùle pacienta jako apriorní hodnoty:
V souladu se zásadami platnými v zahranièí uznává souèasný èeský právní øád právo kadého na osobní integritu, jeho
projevem je i právo odmítnout jakýkoliv zásah do svého organismu, vèetnì léèebného. Toto pravidlo je vyjádøeno mimo jiné i v Úmluvì o biomedicínì. Text èlánku 5 této
Úmluvy zní: Jakýkoli zákrok v oblasti péèe o zdraví je mono provést pouze za podmínky, e k nìmu dotèená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Z tohoto pravidla
existují samozøejmì výjimky, vztahující se zejména na právnì nezpùsobilé osoby a na situace, kdy je tøeba zákrok naléhavì provést a souhlas v ten moment nelze získat. V kadém
pøípadì vak platí, e pokud je postiená osoba právnì zpùsobilá a pøi vìdomí, nic neopravòuje okolní osoby, aby proti její vùli provedly na jejím tìle jakýkoliv zásah, vèetnì ivot zachraòujícího zákroku. Není mono vnutit péèi zpùsobilé osobì, nezávisle na tom, v jakém stavu se nalézá [Dostál, 2002, str. 9, citovaný text viz Úmluva, 2001].
Platné právo pøitom nijak nerozliuje mezi zákroky ivot zachraòujícími a ostatními. Lékaø mùe bez souhlasu pacienta
zákrok provést jen na základì výslovného oprávnìní vyplývajícího ze zákona a smìøujícího napø. k ochranì práv jiných
lidí. Klasickým pøíkladem je povinné léèení osoby trpící nebezpeènou a vysoce infekèní chorobou. Nebude-li se jednat
o takovouto zvlátní situaci, je zákrok protiprávní. Je zøejmé,
e právo se zde mùe dostat do rozporu s morálním pøesvìdèením lékaøe léèit jiné podle svého nejlepího vìdomí.
Nicménì v naí spoleènosti silnì si zakládající na hodnotách
individualismu a práv jednotlivce, není pacient objektem
k uspokojení subjektivní morální potøeby lékaøù léèit. Právo
nebýt léèen je silnìjí ne povinnost léèit. Diagnóza není víc
ne právo [Ústavní soud, 2000, cit in: Císaøová, 2004].
Z toho vyplývá, e neprovedení protiprávního zákroku je
v souladu s právem. Odmítne-li pacient zahájení by i ivot
zachraòující léèby, popøípadì rozhodne-li se o jejím ukonèení, a pøitom se nejedná o situaci, kdy lze zákrok na základì
zákona (nikoli tedy pouze podzákonného pøedpisu) provést
i bez jeho souhlasu, nesmí být zákrok proveden. Pasivní euthanasie je tedy v Èeské republice za uvedených okolností
v souladu s právem. Je pøirozenì v zájmu lékaøe vyádat si
písemný revers odmítající zákrok, tøebae písemná forma je
jen praktiètìjí z hlediska dokazování, nikoli povinná.
Stejné principy je nutno pouít i pøi posuzování odpovìdnosti lékaøe za neprovedený zákrok podle ustanovení § 207
trestního zákona o neposkytnutí pomoci, popøípadì podle
ustanovení o trestných èinech proti ivotu a zdraví. ( ) pokud je k provedení zákroku zapotøebí informovaného souhlasu pacienta a ten je lékaøi èi jiné osobì odepøen, je jak
obecná povinnost konat podle § 207 odst. 1 trestního zákona, tak i zvlátní povinnost konat podle § 55 zákona o péèi
o zdraví lidu tímto nesouhlasem ruena. Lékaø èi jiná osoba
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pak nemohou být èinìni odpovìdnými za smrt èi újmu na
zdraví pacienta. [Císaøová, 2004, str. 111]
Paklie se zdravotník rozhodne na základì nesouhlasu pomoc neposkytnout, mùe se velmi snadno stát, e se objeví
osoby, zejména z okruhu pacientových pøíbuzných, kteøí nebudou sdílet pacientùv náhled na svìt, a budou mít nezachránìní jeho ivota lékaøi za zlé. V tu chvíli ponese v pøípadì sporu na náhradu kody na zdraví zdravotnické zaøízení dùkazní bøemeno o tom, e pacient zákrok jednoznaènì
odmítl.
Vyvstane prostor pro spory o platnost pacientova rozhodnutí, o tom, zda nejednal v rozruení èi pod tlakem okolností,
a zda tedy mìl být jeho názor respektován. Neunese-li zdravotnické zaøízení toto dùkazní bøemeno, bude významnì
sankcionováno jak hmotnì (v podobì finanèního odkodnìní), tak i na své povìsti (v podobì fám o zanedbávání péèe
v takovém zaøízení). Samotný lékaø potom riskuje trestní øízení.
Z uvedeného vyplývá, e v souèasnosti je v popsaném pøípadì pro lékaøe a zdravotnická zaøízení daleko praktiètìjí
zvolit první (tedy poskytnout pomoc i bez souhlasu pacienta, pozn. M.U.) variantu. Tento pragmatický pøístup je naprosto logický v situaci, kdy je nutno volit mezi dvìma alternativami, je nejsou ani jedna zcela jednoznaèné a bez
moných komplikací, a to jak v rovinì hodnotové, tak i v rovinì materiální. [ustek, 2005]
Obsah pojmu potøebná pomoc je bohuel i dnes nìkdy a za
nìkterých okolností vykládán jako pøivolání lékaøské pomoci
nebo dokonce policisty [ámal et al, 2001, str. 1240, Stolínová,
Mach 1998 str. 47].
Dostál [2002] upozoròuje na to, e v pøípadì, e vichni pomáhající jsou laici, týká se povinnost pomoci jen potøebného
poètu lidí. Pokud tedy ji postienému dostateèný poèet lidí
pomáhá, dalích svìdkù se odpovìdnost netýká, s výjimkou
profesionálních zdravotníkù, kteøí jsou schopni a povinni poskytnout pomoc na vyí kvalitatovní úrovni ne netrénovaný
laik [str.4].
Pro naplnìní skutkové podstaty trestného èinu neposkytnutí
pomoci je nutné zavinìní ve formì úmyslu, neposkytnutí pomoci z nedbalosti tedy nepøipadá v úvahu. Úmysl pøedpokládá,
e pachatel vìdìl, e osoba jeví známky váné poruchy zdraví
nebo je v nebezpeèí smrti a pøesto úmyslnì pomoc neposkytl
(úmysl pøímý), nebo byl srozumìn s tím, e pomoc poskytnuta nebude (úmysl nepøímý). Úmysl nepøímý je ve vztahu
k § 207 èasto charakterizován zdánlivì nepochopitelným sociálnì patologickým jednáním.
Obvinìný dne 18. srpna v dopoledních hodinách nael svou
o ètyøi roky mladí pøítelkyni, u které poslední 4 mìsíce bydlel, leet nahou na chodbì jejího bytu na ulici Zdeòka tìpánka. Místo toho, aby okamitì pøivolal lékaøskou pomoc,
pouze enu pøikryl dekou a dále se o ni nestaral. Kolem pøítelkynì pak bìhem následujících dvou dnù jetì nìkolikrát
proel, ale nijak se o ni nezajímal. A na upozornìní sousedky, která se vèera ráno ptala na její zdravotní stav, na pøítelkyni sáhl. Kdy zjistil, e je studená, teprve potom pøivolal zdravotní pomoc. [PÈR, 2003].
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Pokud by pachatel mìl v úmyslu zpùsobit smrt postieného neposkytnutím pomoci, mohlo by jít dle komentáøe k trestnímu
zákonu spí o trestný èin vrady [ámal et al, 2001, str. 1240].
Odpovìdnost profesionálù
Jak ji bylo øeèeno, zvlátní odpovìdnost se týká osob, které jsou podle povahy svého zamìstnání povinny pomoc poskytnout (odstavec 2). Odliná je jednak trestní sazba (dvojnásobná proti laikovi), jednak míra rizika, kterou je nucen profesionál podstoupit. Otázka, kde je hranice tohoto rizika, a zda
se týká profesionálù ve slubì i mimo slubu, nemá zcela uspokojivou odpovìï. Toto ustanovení zcela jistì vyplývá z tradice
a oèekávání spoleènosti, e pomáhající profese nejsou typickým zamìstnáním, ale tzv. posláním.
V dobì pøed rozvojem medicíny akutních stavù na naem
území, tedy zhruba do poloviny 20. století, bylo cílem zákonné úpravy vìtinou zajistit v akutních pøípadech pomoc místního lékaøe i mimo ordinaèní hodiny a bez ohledu na sociální status pacienta.
Zákon è. 114/1929 Sb. z. ( ) stanovil: Kadý lékaø, který
se výslovnì nevzdal výkonu lékaøské prakse, je povinen, není-li nepøekonatelné pøekáky, v kadé dobì denní i noèní
poskytnouti první pomoc lékaøskou pøi náhlých buï ivotu
nebezpeèných nebo jinak váných onemocnìních a nehodách (§ 10 odst. 1). Dále, co je té zajímavé, zákon
è. 114/1929 Sb. z. a n. uvádìl: Za poskytnutou první pomoc
náleí lékaøi, pokud není k výkonu zavázán svým sluebním
postavením, pøimìøená náhrada, její výi stanoví, nedojdeli k dohodì, politický úøad I. stolice místa poskytnuté pomoci, pøihlíeje ku platné sazbì (...). Obec, v ní bydlí nemajetný oetøovanec, je povinna, nejde-li o platební povinnost
nositele sociálního pojitìní, s výhradou regresního práva
proti tomu, kdo platiti je povinen, vyplatiti lékaøi k jeho ádosti náhradu za první pomoc ve výi honoráøe úøednì stanoveného. (§ 11). [Drgonec J. in Dostál, 2002]
V souèasnosti jsme svìdky odklonu od paternalistického
a spasitelského modelu zdravotnictví a lékaø zaèíná být povaován za poskytovatele sluby a pacient za (více èi ménì oklikou platícího) zákazníka. Zároveò je ale stále zdravotnictví virtuálnì zadarmo a tato dichotomie pøináí nové problémy. Na
konci devadesátých let probìhla tiskem zpráva, e kanadský
lékaø aluje leteckou spoleènost, na palubì jejích letadel musel na základì výzvy posádky poskytovat první pomoc ji tolikrát, e spoleènost vyzval aby si zajistila pøítomnost lékaøe na
palubì za úplatu a neparazitovala na altruismu lékaøského povolání. Tak napøíklad webové stránky cestovní kanceláøe AB
TOUR cestující ubezpeèují, e prùzkumy ukázaly, e z 65%
je na palubì letadla alespoò jeden lékaø [AB TOUR, 2005].
Lufthansa pokusnì zavedla systém pøenosu dat k lékaøi na zemi poté, co cestující zemøel za letu na palubì letadla ne snad
proto, e posádka byla patnì vycvièena v resuscitaci a patnì
vybavena, ale protoe na palubì nebyl lékaø [ZDN, 2004].
Jak je to tedy s odpovìdností profesionálù mimo slubu?
Trestní zákon upravuje zvlátní odpovìdnost pro lékaøe,
sestry, policisty, hasièe, plavèíky, placené pracovníky Horské
sluby a dalí osoby, které mají v popisu práce pomoc osobám
v ohroení (není stanoveno taxativnì). Dostál upozoròuje na
paradox, e tato kategorie osob je charakterizována povoláním
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a nikoliv vzdìláním: zvlátní odpovìdnost se proto nevztahuje
napøíklad na lékaøe pracující jako zástupci farmaceutických firem [Dostál, 2002] nebo revizní lékaøe pojioven.
Panuje obecnì konsensus, e pracovník je povaován za profesionála pouze ve své specializaci, nikoliv za odborníka na zachraòování lidí obecnì. Stolínová [1998] vysvìtluje, e povinnost snáet nebezpeèí nelze
vykládat ad absurdum: od lékaøe ani zdravotní sestry nelze
poadovat, aby plnili úkoly hasièù, policie, dùlní záchranné
sluby apod. ( ) Koneènì lékaøe-neplavce lze tìko postihnout za to, e nepøeplaval na druhý bøeh øeky poskytnout pomoc zranìnému [str. 46-47].
Komentáø k trestnímu zákonu poukazuje na to, e
podle povahy jsou povinni poskytnout potøebnou pomoc
( ) plavèík (pokud jde o tonoucího), policista (jde-li o pøepadení obèana), hasiè (hrozí-li nìkomu nebezpeèí smrti pøi
poáru nebo utrpìl pøi poáru vánou poruchu zdraví, a proto nemùe opustit poáøitì) [ámal et al, 2001, str. 1237]
Dostál [2002] tvrdí, e
z dùsledného výkladu zákona vyplývá, e dotyèné osoby
jsou profesionály se zpøísnìnou odpovìdností vdy jen ve
vztahu ke svému oboru. Lékaø je tedy povinen poskytovat
pomoc v reimu druhého odstavce § 207 jen pøi ohroeních
zdravotního charakteru. V ostatních situacích je k nìmu tøeba pøistupovat jako k laikovi. Lékaø je tedy profesionálem
pøi péèi o zranìného èi nemocného, avak nikoliv pøi vytahování tonoucího z vody nebo pøi vyproování osoby nalézající se v hoøícím domì. [str. 5]
A dále:
Druhý odstavec § 207 je speciálním ustanovením vùèi obecnému prvnímu odstavci, má tedy aplikaèní pøednost, jsou-li
splnìny podmínky v nìm popsané. Tento odstavec, vztahující se na profesionály, obsahuje významnou odlinost.
Výjimka aè tak mùe uèinit bez nebezpeèí pro sebe èi pro
jiného v tomto zákonném ustanovení chybí. Z toho je tøeba
výkladem dovozovat, e profesionál je povinen poskytnout
pomoc i tehdy, pokud by jemu nebo dalím osobám hrozilo
z tohoto zásahu nebezpeèí.
To napøíklad znamená, e plavèík u moøe nemùe odmítnout
pomoc tonoucímu s tím, e pøíli vysoké vlny zvyují riziko
jeho utonutí, hasiè nemùe odmítnout vstoupit do hoøícího
domu, ve kterém se nalézají ivé osoby s reálnou ancí na
záchranu, pyrotechnik nemùe odmítnout odstranìní výbuniny, protoe se mu zdá pøíli nebezpeèná a koneènì zdravotnický pracovník nemùe odmítnout oetøení nemocného
nakalivou chorobou z dùvodu, e by se mohl nakazit sám,
pøípadnì dalí osoby; nemùe ani odmítnout oetøení tìce
zranìného, který krvácí, s poukazem na monost pøenosu viru HIV [str. 6].
Zatímco o tom, e zdravotník je povinen poskytnout napøíklad BLS bez ohledu na to, zda je ve slubì nebo mimo ni panuje celkem jednoznaèná shoda, odpovìï na to, zda je zdravotník povinen poskytnout pomoc spojenou s rizikem v dobì,
kdy nemá monost vyuít pomùcky a prostøedky osobní ochrany, ji tak jednoznaèná není.
Nepovauji za zcela jednoznaèné, e by se odstavec 2 (paragrafu 207 Tr.Z, pozn. MU) vztahoval i na situace, kdy je profesionál - zdravotník mimo slubu, pøípadnì na dovolené, tedy není v zamìstnání. Domnívám se, e se na tyto situace
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vztahuje pouze § 207 odst. 1, lékaø mimo slubu tedy poskytuje pomoc za stejných okolností jako laik. Je povinen
pomoc poskytnout, je dokonce patrnì povinen pøevzít péèi
o zranìnou osobu od úplného laika, protoe má vyí kvalifikaci a lepí monost kodì na zdraví zabránit. Dùleité
vak je, e mimo slubu patrnì není povinen poskytovat péèi bez ohledu na vlastní nebezpeèí; v tu chvíli k tomu ostatnì nemá vybavení ani ochranné pomùcky, domnívám se proto, e po nìm nelze spravedlivì poadovat, aby se rizikùm
vystavoval. [Dostál, 2002, str. 8]
Vìtina trestních stíhání zdravotníkù podle tohoto ustanovení trestního zákona se vak netýká situací mimo slubu, ale
zdravotníkù ve slubì.
Neposkytnutí pomoci ve výkonu povolání
V pøípadì, e zdravotník úmyslnì neposkytne potøebnou pomoc osobì, která je v nebezpeèí smrti (a je klinický obraz jakýkoliv) nebo jeví známky váné poruchy zdraví (a je skuteèný stav jakýkoliv), naplòuje skutkovou podstatu trestného èinu
podle § 207 odst. 2, tedy s vyí trestní sazbou. Pokud v dùsledku jeho jednání vznikly dùsledky na ivotì nebo zdraví pokozeného, zodpovídá se poruchového trestného èinu podle
§ 219-224 (napø. ublíení na zdraví), a to i tehdy, nebyl-li prokázán úmysl neposkytnout pomoc [ámal et al, 2001, str. 1238,
Stolínová, Mach, 1998 str. 47]. Stolínová a Mach výslovnì
zmiòují jako velmi rizikové zlozvyky napøíklad jednání, kdy si
pan doktor nepøeje být buzen, pøípadnì sestra ZOS ZZS patnì vyhodnocenou výzvu sice neodmítne, ale pøedá ji LSPP
[Stolínová, Mach, 1998 str. 48-49]. Rozsudek Nejvyího soudu SSR z roku 1952 stanoví, e
lékaø nemùe odmítnout pøedem pomoc, pokud sám zranìného nevidìl, s odùvodnìním, e povauje svùj zásah za
zbyteèný [R 68/1952 cit. in Dostál, 2002]
V pøípadì trestního øízení se zdravotníkem, který odmítl výjezd (typicky operátorky ZOS) dle platných guidelines, ale pacienta sám nevidìl (jak by také mohl) zøejmì bude záleet na
tom, jak se dokáe u soudu hájit a také na tom, jakou podporu
mu zajistí organizace (samozøejmì záleí i na tom, jak solidní
guidelines má organizace vypracované). Povauji za obrovskou chybu, e v pøípadì soudních sporù, v nich figurují zamìstnanci (napøíklad i v roli svìdkù), jim organizace zøídkakdy
poskytuje právní oporu. Zamìstnanec sám mùe tìko obhájit
sloitý rozhodovací systém, navíc èásteènì komputerizovaný.
Kapitola sama pro sebe je neposkytnutí pomoci zdravotníkem ve výkonu povolání tehdy, kdy pacient léèbu odmítá. Jak
ji bylo øeèeno, názor na pacientovo právo odmítnout léèbu je
pøedmìtem odborných diskusí. Zatímco pùl století stará zákonná úprava ukládá povinnost poskytnout potøebnou pomoc
bez ohledu na pøání postieného, recentní pøedpisy upøednostòují spíe právo pacienta na osobní integritu. Dostál povauje
za sporné zejména pøípady, kdy je
záchranná sluba povolána k agresivnímu zranìnému nebo
ke zranìnému, který je obklopen agresivními osobami; k tomu mùe docházet pøi pomoci zranìným v hospodských
rvaèkách, pøi domácích konfliktech a podobnì. Domnívám
se, e zdravotníci nejsou povinni plnit úkoly bezpeènostních
sloek a snáet rizika s tím spojená. U zákroku mohou tedy
vyadovat pøítomnost policie a zdravotní pomoc poskytovat
a poté, co policisté odstraní bezpeènostní rizika, která zdraURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005
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votník není povinen snáet a která mu objektivnì v poskytnutí pomoci brání.
Dále je nutno pomìøovat rizika spojená s neposkytnutím péèe s riziky, která hrozí osobì poskytující péèi a dalím lidem.
Ji od kodifikací trestního práva z 50.let se vedou diskuse,
zda mùe osoba, povinná snáet riziko z titulu svého povolání, vyuít obecné ustanovení o krajní nouzi. Pro nae úèely povauji za vhodné ztotonit se s názorem, e povinnost
poskytnou pomoc i pøes nebezpeèí neplatí zcela absolutnì,
zejména za situace, kdy by posádka záchranné sluby nebo
lékaø èi jiný zdravotnický pracovník poskytující pomoc mìl
sám neuváenì riskovat vlastní zranìní èi úmrtí a tím vlastnì té znemonit kvalifikované poskytnutí první pomoci.[Dostál, 2002, str. 6]
Promìna obsahu pojmu potøebná pomoc ve 2. polovinì
20. století
Vzhledem k reálným (ne)monostem záchrany pacienta
s ohroenými vitálními funkcemi spoèívala úèinná pomoc první poloviny dvacátého století ve vìtinì pøípadù v prostém pøivolání lékaøe, tìké úrazy a akutní onemocnìní se odehrávaly
èasto v odlehlých zemìdìlských komunitách a prùmyslových
provozech, tedy bez ance na dodrení zlaté hodiny i za pøedpokladu kvalitní návazné nemocnièní péèe.
Po druhé svìtové válce a zejména po transformaci zdravotnictví v padesátých letech bylo moné ji odpovìdnost laikù
i profesionálù revidovat, pøièem uzákonìní povinnosti poskytnout potøebnou pomoc v roce 1961 ji korespondovalo s vývojem tehdejí medicíny. Z té doby zùstalo dodnes pøeívající povìdomí o tom, e potøebná pomoc mùe spoèívat i v pouhém
pøivolání lékaøské pomoci [R 4/1969, cit. in: ámal et al, 2001,
str. 1242], opøené dodnes o judikáty z edesátých let.
Musíme si uvìdomit, e hovoøíme o dobì, kdy bylo diskutabilní, zda pro poskytnutí pomoci staèí po tonoucím zalovit dvakrát ve vodì bidlem:
Obvinìný sedl do svého pøevoznického prámu a jel k místu,
kde hoch dosud zápasil s vodou. Neli vak dojel k chlapci,
tý se ve vzdálenosti asi 15 m pøed pøídí lodi obvinìného potopil. Obvinìný dojel na místo, kde se hoch potopil, a zde
hákem na tyèi asi 4 m dlouhé nìkolikrát ve vodì zalovil.
Kdy vak zjistil, e mu hák nedosáhne na dno øeky, vrátil se
k pøevozu a jal se pøeváet lidi, ani se dále staral o osud dítìte. Zejména nikoho nepøivolal na pomoc a nikoho na nehodu neupozornil, aèkoli èekalo u pøívozu více lidí. Chlapec
tak zahynul. [Rozhodnutí nejvyího soudu 39/1955 cit. in:
Dostál, 2002]
Proti tomu je úèinné pøivolání lékaøské pomoci jistì záøným
pøíkladem poskytnuté potøebné pomoci. V roce 1963 ji rozsudek naznaèoval výrazný posun, kdy konstatoval, e
je zásadnì správné poadovat od øidièe motorového vozidla,
aby v pøípadech, kde povaha zranìní nenasvìdèuje tomu, e
pøevozem mohlo by se zranìnému jetì více na zdraví ublíit, aby odvezl tìce zranìnou osobu ihned k lékaøi nebo do
nemocnice... není-li vak známa povaha zranìní zpùsobeného pøi havárii, nemá být zranìný odváen a lépe je ihned zaøídit odvoz sanitním autem [Rozhodnutí nejvyího soudu
37/1963 cit. in: ámal et al, 2001]
Dnes jsou u nás pøípady, kdy je tìce zranìný odvezen svìdkem události do nejblií nemocnice (nebo dokonce na støedis29
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ko nebo k praktikovi) ji raritou. Zajímavé je, e v Rumunsku
nyní záchranné sluby lobbují za pøijetí nového silnièního zákona, který by trestal odvoz zranìného od autonehody pøed pøíjezdem záchranné sluby [Mircea, 2005]. Dostál zmiòuje kasuistiku, ve které se mìl øidiè auta v roce 1963 dopustit neposkytnutí pomoci tím, e tìce zranìného neodvezl svým autem:
Obalovaný zastavil u místa nehody, kde poblí silnice leel
tìce zranìný v dobì, kdy kolem nìj bylo ji nìkolik osob.
Kdy byl poádán, aby zranìného odvezl, prohlásil, e na to
nemá nervy, e vak pøivolá lékaøskou pomoc. U místního
hostince se setkal se spoluobalovaným S., kterého se dotazoval, zda bylo ji voláno do nemocnice pro sanitní auto.
Kdy mu S. øekl, e sanitní auto bylo ji pøivoláno a e pøijede, obalovaný odejel. Na místo nehody pøijelo pak v krátké dobì sanitní auto s lékaøem, který poskytl zranìnému první pomoc a zajistil jeho pøevoz do nemocnice. Obalovaný
se hájil tím, e odmítl odvézti tìce zranìného do nemocnice jednak z toho dùvodu, e nesnáí vidìt tìce zranìnou
a krvácející osobu a jednak proto, e byl jako øidiè kolen
o tom, e není-li známa povaha zranìní zpùsobeného pøi havárii, nemá být zranìný odváen osobním autem a lépe je ihned zaøídit odvoz sanitním autem, aby nedolo k dalímu
ublíení na zdraví zranìnému pøi neodborném pøevozu.
Proto se také snail zajistit pøevoz zranìného do nemocnice
pøivoláním sanitního auta zpùsobem shora uvedeným.
Potøebnou pomocí bylo v daném pøípadì vzhledem k povaze tìkého zranìní a vzhledem k tomu, e nebyla na blízku
osoba s odbornými znalostmi k poskytnutí první pomoci,
okamité odvezení zranìného do nemocnice. Je nepochybné, e podle citovaného zákona mìl i obalovaný jako øidiè
osobního auta povinnost takovéto opatøení uèinit, kdyby zde
nebylo jiného opatøení zajiujícího úèinnìjí potøebnou pomoc, ne jakou mohl poskytnout obalovaný pøevozem ve
svém osobním automobilu. Obalovaný pøi tom neodjel
z místa nehody, ani by se pøesvìdèil, e zmínìná potøebná
pomoc byla zajitìna a sám se také snail sanitní auto telefonicky zavolat; za daného stavu vìci nelze proto uèinit závìr, e úmyslnì neposkytl potøebnou pomoc osobì, která byla v nebezpeèí smrti. Obalovaný byl proto obaloby zprotìn. [Rozhodnutí nejvyího soudu 37/1963, cit. in: Dostál,
2002]
Za zdùraznìní stojí zejména dobový názor, e potøebnou
pomocí bylo v daném pøípadì vzhledem k povaze tìkého zranìní ( ) okamité odvezení zranìného do nemocnice. Úvaha
nad touto kasuistikou generuje ale i dalí otázku: mùe být
z dneního pohledu potøebnou pomocí podle § 207 prosté pøivolání záchranné sluby, ani by volající setrval u zranìného
do jejího pøíjezdu? Osobnì jsem toho názoru, e nikoliv, takové jednání je zcela proti smyslu zákonné úpravy, tedy pøedpokladu, e nikdo nesmí zùstat lhostejný k utrpení jiného èlovìka a zanechat ho bez pomoci.
Zcela nový rozmìr dává problematice (ne)poskytnutí pomoci protokol vedení volajícího v první pomoci Dispatch Life
Support, který zaèíná operátorka otázkou: Mùete mu / jí pomoci, poradím vám jak a budu s vámi do pøíjezdu sanitky na
telefonu, chcete? Pøi pouití tohoto postupu se zcela stírá znalostní hranice mezi volajícím-laikem a náhodným kolemjdoucím-lékaøem. Posuzování znalostí a schopností zachránce v po30
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mìru ke skuteènì poskytnuté pomoci zcela odpadá, pomoc
buï byla poskytnuta (a v takovém pøípadì jistì jde o potøebnou pomoc), nebo nebyla, a pøípadné rozhodování soudu se dìje pouze v binární kategorii ANO/NE. Zaráející je, e i na tuto otázku dokáe mnoho lidí odpovìdìt zápornì.
volající: My si platíme vechno a my máme jít jetì pomáhat, jo?
operátorka: Tak je to vae matka, tak snad byste jí...
volající: Vy tady máte být za vteøinu. Na co si øíkáte záchranka?
[záznam tísòového hovoru, reportá TV NOVA 10.4.2005]
Bez nadsázky se dá øíci, e obsah pojmu potøebná pomoc se
radikálnì mìní v intervalu let a desítek let. Zatímco jetì pøed
tøiceti lety bylo dýchání z plic do plic realtivní novinkou a za
potøebnou pomoc mohlo být povaováno u laikù i dýchání dle
Silvestra-Brosche, pøed patnácti lety byly ji postupy neodkladné resuscitace souèástí výuky na Z a neposkytnutí umìlého dýchání mohlo být povaováno za neposkytnutí pomoci.
Dnes naopak u víme, e pøi laické resuscitaci není umìlé dýchání klíèové a pomoc ve formì správnì provedené srdeèní
masáe je tedy zcela dostaèující.
Pokud rozsudek z roku 1963 stanovil, e potøebnou pomocí
vzhledem k povaze tìkého zranìní je okamité odvezení zranìného do nemocnice osobním automobilem, dnes víme, e je
to postup non lege artis, který by se ádná operátorka neopováila volajícímu schválit.
A zatímco právní názory (a do souèasnosti) pøisuzují hasièùm povinnost poskytnout pomoc zejména v souvislosti s poáry a uvádìjí, e nejsou z povahy svého zamìstnání povinni
zdravotnické pomoci, vìtina zásahù hasièù v zájmu lidských
ivotù a zdraví se dnes ji zdaleka nedìje pøi poárech, ale pøi
technických zásazích (autonehody, pády z výky, úrazy na
stavbách atd) a poadovat po hasièích urèitou schopnost poskytnutí potøebné pomoci je zásadnì správné.
Závìr
Snad neexistuje oblast odpovìdnosti v medicínì, o které by
existovalo tolik mýtù jak mezi odbornou, tak laickou veøejností, jako institut neposkytnutí pomoci. Kadý zdravotník by mìl
znát základní kontury tohoto pøedpisu a v situacích, kdy se mùe dostat do støetu s pøedpisem, pamatovat na to, e trestní øízení v souvislosti s neposkytnutím pomoci se pomalu odklání
od typických scénáøù laik odjel od nehody ke stíhání samotných zdravotníkù, navíc ve slubì. Nauèit laiky poskytovat potøebnou pomoc je titánský úkol, vyadující transformaci kolního systému, a navíc rychlý pokrok vìdy by pravdìpodobnì
po nìkolika letech nabyté znalosti relativizoval. Optimálním
øeením se jeví zpùsoby kombinující znalosti zdravotníkù, kteøí u zranìného nejsou, s ochotou svìdka, který na místì události je, tedy napøíklad zmínìný Dispatch Life Support.
Otázkou zùstává, zda rychlý vývoj v medicínì, který staví
mnohé právní názory do zcela obsolentního kouta, je nìkdo
schopen zprostøedkovat právnické veøejnosti.
Recenzent textu: Mgr. Petr ustek
Text vznikl jako seminární práce z pøedmìtu Praktické právo v øízení organizací, FHS UK
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Bystander fenomén
Jiøí Franz, Linda Buøièová

ÚSZS Støedoèeského kraje, OSZS Kolín - Nymburk

Abstrakt
Fenomén neposkytování pomoci okolostojícími  (non - helping, bystanders)  v nouzových momentech je se stupòujícím úsilím
pøedmìtem zájmu sociologù a psychologù i v ostatních slokách IZS témìø padesát let. Zkoumají chování obèanù pøi kriminálních
èinech, po teroristických útocích, dopravních nehodách èi ivelných pohromách. V bohatém písemnictví jsou k dispozici rozklady
experimentálních dat ze skuteèných pøípadù. V naem pøíspìvku si klademe za cíl vyuít pojem nonhelping bystander  (pasivní,
nepomáhající okolostojící)  ke spoleènému zamylení a motivaci pøedevím pro pøípady laické, pøedlékaøské kardiopulmonální
resuscitace.
Klíèová slova: bystander  non-helping  prosociální chování  poskytování pomoci
Abstract
The phenomenon of not extending help (non-helping bystanders) in critical situations is in the focus of interest of sociologists,
psycholigist and memebres of rescue teams more than fifty years. These experts study the citizen´s behaviour in the case of ciriminal
acts, after terror attacks, car accidents or natural disasters. There are many analyses of experimental data as well as real situations
available in references. This article deals with the problem of basic cardiopulmonary resuscitation by bystanders.
Key words: bystander  non-helping  prosocial behaviour  extending help

Úvod
Poskytnout pomoc èlovìku, který se nalézá ve zdravotní tísni, vyplývá z obecných morálních zásad. Tato morální norma
je navíc utvrzena známým § 207 Trestního zákona o neposkytnutí pomoci. Pøes tyto  na první pohled jasné a logické  morální i právní aspekty znají zdravotníci prvního kontaktu dìsivé situace bezprostøedního ohroení zdraví èi ivota, kdy se
postiený pomoci prostì nedoèká. Kolemjdoucí a náhodnì pøítomné osoby zùstávají pasivní a nepodniknou k odvrácení
akutnì hrozícího nebezpeèí nic.
Obecná charakteristika
Vìtina autorù se shoduje v tom, e se vzrùstajícím poètem
pøítomných na místì spíe klesá pravdìpodobnost poskytnutí
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005

první pomoci. Z vlastních zkueností vichni známe, jak se pøi
vìtím poètu okolostojících bolestnì èasto nenajde nikdo aktivní, schopný zasáhnout ve prospìch nemocného èi poranìného. Jako by pøítomnost ostatních blokovala individuální ochotu pomoci. Øíká se tomu pøesunování odpovìdnosti  (diffusion of responsibility). Cituji  jedinec zmíròuje tlak vyplývající ze situace pomocí konejivé úvahy, e zasáhnout mohou
ostatní. Pravdìpodobnì jde o racionalizaci, pomocí které se
vyhýbá pøístojící výèitkám svìdomí. Jednodue øeèeno, proè
bych mìl jednat právì já, kdy jsou na místì pøítomny dalí
osoby.
Logickým fenoménem je vztahová úroveò úèastníkù krize.
Skupina pøátel èi známých poskytne spíe pomoc, ne jde-li
o náhodné kolemjdoucí jedince, které nespojují ádné osobní
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vazby. Nemalou roli hraje zhusta tréma jako druh sociální
bariéry. Èasto vnímáme na místì události spoluobèany, kteøí se
bojí aktivnì cokoli uèinit, necítí se na to, mají strach z vlastního selhání, blamáe, neúspìchu, dokonce i z nìèeho tak pomíjivého a v dané chvíli iracionálního jako je zesmìnìní se!
Pøed skupinou známých obdobné zábrany mizí.
Odborníci charakterizují bystander fenomén v obecné rovinì jako mylenkový model náklady kontra zisky. To ale
neznamená chladnou kalkulaci! Kolemstojící náhodný úèastník pøemýlí v dané chvíli pøekotnì, intuitivnì, ne tak zcela logicky, svùj pøípadný vstup do tísòového nabízejícího se scénáøe hodnotí subjektivisticky. Jaké bývají nejèastìjí náklady èi
ztráty?  . poskytnu pomoc, ztratím plno èasu, spìchám,
èert mi to byl dluen e jdu okolo to znám, za dobrotu na ebrotu ale co svìdomí, nìco bych udìlat mìl, co kdy to na mnì
nìkdo práskne ..Na druhé stranì a z jiného pohledu .bùhví
co je to za èlovìka, co kdy má AIDS, koukám e zvracel, stejnì je u asi po nìm, znièím si sako a manety od koile, bolí
mnì záda, je tady loue ale ne, vdy u jsem to jednou dìlal,
umím to, budu slavnej, to budou saniáci a chlapi v hospodì
veèer koukat!... tak mám nebo ne?......
Subjektivní aspekty fenoménu
Subjektivní (osobnostní) faktory tzv. prosociálního chování, které mùe v rámci bystander efektu selhávat právì u tolik
oplakávané laické KPR, jsou uvádìny v nìkolika rovinách:
 bezpochyby rozhoduje aktuální psychický stav. Momentální dobrá mysl doslova aktivizuje chu pomáhat.
Stresovaný èi frustrovaný kolemjdoucí, zahlcen vlastní nestabilitou a problémy, lehce selhává.
 závaným momentem je obèasná zdlouhavá licitace
a vnitøní boj na téma mám na to vùbec?  tedy odhad
vlastních schopností. Bývá a tragikomické na jak nízké
úrovni bývá tento odhad u jinak hømotných a zcela zdravì
sebevìdomých muù typu kanadský zálesák.
 tréma je netìstí nejen pro umìlce èi politiky a v rozhodujících momentech se zøejmì  podobnì jako potøeba kýchnout  nedá zapudit. Je to známá blokáda, kterou nepøekonají ani desítky odkroucených let.
 úasnou neznámou je svìdomí  které teprve po bliím
poznání sebe sama pochopíme jako cosi, co nám nevyhovuje, co snáíme s nelibostí a co nám pøináí neádoucí napìtí. Kadý z nás bez vyjímky pociuje vlastní kvantitu
morální povinnosti si navzájem pomáhat. V kritických
momentech je nae schopnost vyuití nevypoèitatelná.
A tak exceluje pøi laických KPR nezøídka asociál, alkoholik, prostitutka, zatímco pøedstavený lycea zcela selhává.
Jinak zhmotòuje svojí vlastní kapacitu svìdomí èlovìk,
kterému bylo kdysi podobnì pomoeno. Revizor v Metru
po infarktu dokáe  do té doby brutálnì legitimovanému
èernému pasaérovi  odpustit, kdy zjistí, e je to lékaø.
Jakoby vrací pomyslnou pùjèku.
 silným popudem k promptnímu zahájení laické KPR je 
logicky  ji pøedchozí podobná zkuenost, obzvlá tam,
kde dopadla dobøe. Skoro bychom si pøáli, abychom byli
se schopností poskytovat KPR ji narozeni, naklonováni. Dobøe provedená premiéra v èemkoli pak dodává do
dalího ivota jistotu. Pøítì jsme ji mazáci  to platí
a vichni to známe.
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 empatické osobnostní zaloení figuruje témìø ve vech pojednáních o bystander problematice. Cituji empatie je
definována jako schopnost vcítìní a soucítìní s druhým,
ale názory na její podstatu a utváøení se rùzní. Bez ohledu
na rùzné pøístupy k empatii platí pro situace nouze spolehlivý poznatek: vyí schopnost empatie pøíznivì pùsobí
na prosociální chování. Vnímavý, citlivý, empatický èlovìk
je spíe pøipraven pomoci ne jedinec, který má mìlké, povrchní proívání a nesoucítí s postieným. Nedostatek empatie se projevuje jako lhostejnost k osudu strádajích ..
Struèná objektivizace
Jetì sloitìjí jsou objektivní (situaèní) faktory.
 nemálo lidí nedokáe správnì posoudit jednoznaènost krizového dìje, domnívají se, e se vlastnì nic nedìje.
Osudem vech opilcù, povalujících se na ulici je veobecná
asociální iluze o tom, e jsou si svým stavem vinni sami 
(nemá chlastat). Toté platí o toxikomanech  bohuel!
Ideálním motivem pro aktivní poskytnutí první pomoci je
bezprostøední pøítomnost budoucího zachránce pøi dramatickém vývoji srdeèní zástavy. Tedy nepøijít ex post.
 znalost místa události  je skoro zásadní. Výzkumy pøipoutí, e do KPR se spí pustí manelka postieného ve
vlastním bytì ne v pøítmí ve 2 hodiny ráno v chodbièce
u WC v hospodì. V noci veobecnì pøipravenost k prosociální aktivitì klesá.
 pøípadný vztah k ohroenému  je logickým faktorem,
i kdy èasto velmi smutným. Kadý cítí jinou zodpovìdnost pøi poskytnutí pomoci sousedce odnaproti nebo dítìti
 nebo na druhé stranì u úplnì cizího èlovìka, navíc tøeba
jetì rasovì nepøijatelného.
 objektivní stav nemocného  a jeho nesprávné posouzení
kolemjdoucími vede velmi èasto k bizarním projevùm
èumilství a nihilismu, kdy pøítomným postaèí pouhý
fakt, e umírající dýchá, mluví a pohybuje oèními víèky
( ije, je to dobrý, hlavnì s ním nehýbat )
Do análù záchranáøské latiny ji dávno patøí známý algoritmus koòského handlíøe  leícího za kadou cenu postavit na
nohy, jinak konì neprodám.
 objektivním limitem je zjevné nebezpeèí pro moné zachránce, èastým dùvodem k pasivitì je sluchový vjem ( nevím co
mu je, nevidím ho, ale køièí a sténá, tak je to dobrý )
 významným stimulátorem ale i brzdou je nebýt na místì
sám  v pøítomnosti vìtího poètu kolemstojících se nemálo obèanù cítí bezpeènì, pøesouvá zodpovìdnost na
ostatní. Je mimoøádnì zajímavé, jak z èetných rozborù ex
post vyplývá neblahý vliv kolektivní pasivity. Jen vyjímeènì je neèinnost divákù pro neklidnìjího jedince dùvodem, aby akceleroval. Pokud to ale uèiní, je skoro vdy
vyhráno a z ostatních èumilù se stávají promptnì ochotní
a schopní spolupracovníci. Neastným jevem je pøípadná
vzájemná animozita bystanderù, kteøí se pak v krajním
pøípadì dokáí nad umírajícím hádat a vyøizovat si osobní
úèty. Je doslova tìstím, kdy se mezi laiky najde nìkdo,
kdo mluví, komunikuje, tøeba jen sám se sebou ( táák,
tohle jsme udìlali dobøe, sakra co budeme dìlat dál, takhle
mu asi tu hlavu nechat nemùeme ) Vraedným prvkem se
ale stává typický kybic a veumìl hubou, kterého bohuel
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vìtinou dokáe umlèet a zahnat a záchraná sluba. Komunikace mezi kolemstojícími nìkdy úsmìvnì vázne pro vzájemný ostych èi galantní a gentlemanské dávání si pøednosti ( prosím, jen raète pane kolego, zkuste dýchat a já
se hned pøipojím se zevní srdeèní masáí nejste ji znavena madam? vystøídal bych vás, ale obávám se, e to tak jako vy neumím )
Závìry
Je tøeba si uvìdomit, e bystander fenomén není jen doménou selhávání a nepomoci. Bude jistì nadále cílem odborných studií posoudit i èetné jevy prosociální, tedy pozitivní pro
osud postiených pøi poskytování laické KPR. Úrovìò soucítìní s bliním není jednoduchým parametrem, i kdy vdy velmi úzce souvisí s aktuální morálkou celé spoleènosti.
Vnímání emergentních situací z pohledu kolemjdoucích
musí být i pro zdravotníky prvního kontaktu nezbytným cenným a odborným vkladem pro jejich práci. S odbornými výstupy i empirií bude nutné trvale poèítat a zulechovat pak
práci pøedevím sester na operaèních støediscích. Pøesvìdèili
jsme se v praxi i literatuøe, e ne kadý nonhelpík je lhostejný asociál a hlupák. Jeho mozek na místì události prochází
svébytným motivaèním procesem, který není lehký a mnohým obèanùm ex post zmìní ivot od základu, nezøídka negativnì. Akutní zdravotní tíseò se vdy nepøedvídatelnì vymyká
zkuenostem nezdravotníkù bez ohledu na vìk, pohlaví, vzdìlání èi politickou pøíslunost a rasu. Lidé jsou nadále v 80  90%
coby bystanders bezdradní, cítí se zcela nepøipraveni a stávají se nonhelpers.
Epitaf
Ná pøíspìvek je výzvou a skromným podnìtem u ne jen
k zamylení, ale k vytváøení urèitých scénáøù pro irokou ve-

øejnost, návodù k výchovì správných návykù, moná i vlastnímu výzkumu, na který ale nemáme èas. A výstupy je nutné trvale medializovat!! V souèasném Èesku není ani tak na prvním místì sociální patologie neschopnost obèanù poskytovat
laickou KPR, ale spí náplò hlavních vysílacích èasù tøeba
vech programù TV  onoho mocného média. Média, které
ovlivòuje dnes a dennì statisíce nevinných obèanù nesmyslnými seriály, rádoby reality show s nevzdìlanými, nekvalitními a labilními moderátory. Na místo osvìty reklamy na pøedraené nádobí, spodní prádlo èi krém proti trudovinì.
Je na nás tuto zrùdnou skuteènost aktivnì  spí agresivnì!!
 zmìnit. Negativní dopady bystander fenoménu stojí trvale
kadoroènì stovky lidských ivotù, my to víme a mohlo by
se stát, e budeme jednou nespravedlivì zavleèeni mezi morálními spoluviníky.
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Urgentní pøíjem a traumacentrum US armády v Landstuhl
Walt, W.

Emergency Room-Landstuhl, Nìmecko
TIME, March 28, 2005

Po zahájení války USA a spojencù v Iráku v roce 2003 byla
nejvìtí americká vojenská nemocnice mimo Spojené státy
(Landstuhl Regional Medical Center) ve mìstì Landstuhl, leícím 120 km jihozápadnì od Frankfurtu nad Mohanem, blíe
letecké základny Ramstein, pøemìnìna na váleèný urgentní
pøíjem a trauma-centrum. Vzdálenost od bojitì je 3500 km.
Sem bylo letecky dopraveno 20000 vojákù, z nich bylo cca
5000 klasifikováno jako ranìní z bojù. Zdravotnické zaøízení
léèí na 141 lùkách i psychologická váleèná postiení jako jsou
deprese a poúrazový stres.
Nejzávanìji ranìní v Landstuhlu by v kadé jiné válce zahynuli buï vykrvácením na bojiti nebo by podlehli závaným
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zranìním, proti kterým je nemohl ochránit krunýø a které by nemohli lékaøi zachránit. Za druhé svìtové války umíral 1 ze 3 ranìných, ve Vietnamu 1 ze 4, v irácké válce 1 z 8. Tak významného výsledku bylo dosaeno mj. pøemìnou døíve podøimující vojenské nemocnice na prvotøídní traumacentrum.
Do minulého týdne padlo ve válce 1510 amerických vojákù
a 11344 bylo zranìno. Do Landstuhlu bylo dopraveno té 112 ranìných spojeneckých vojákù z 37 koalièních státù. Kadá válka mrzaèí jinak a Irák není výjimkou. Jen 16% amerických ranìných v Iráku bylo zasaeno kulkou, ale poúrazových amputací je v Iráku 6%, dvakrát více ne v døívìjích válkách. Je tomu tak vìtinou proto, e vojáci nosí ochranné vesty a pøilby,
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take pøevauje poranìní údù. Vojáci zasaení v døívìjích válkách do nechránìného trupu vìtinou zemøeli. Zatímco stále
více vojákù bitvy pøeívá, lékaøi zjiují nová pokození
u tìch, kteøí se vrátili z bojù: úrazová pokození mozku zpùsobená výbuchy pokozují nervová vlákna. Nìkteøí vojáci se vrátili domù naprosto intaktní, trpìli pouze ztrátou pamìti, závratìmi a nespavostí, ale nìkdy ztrátou schopnosti chùze a rozpoznávání svých nejbliích.
Tato stránka války je pøevánì skrytá, vìtinou naprosto mimo zájem televizních kamer a tiskových konferencí. Zatímco
Pentagon oznámí jméno kadého padlého vojáka, o ranìných
je zveøejòováno jen málo detailù. ádný fotograf nesmí na letitní plochu, kdy jsou pøekládáni ranìní na letecké základnì
v Ramsteinu blíe Landstuhlu. Pro tyto vojáky je Landstuhl
krátkým zastavením, snad jen týden nebo dva pøedtím, ne
jsou posláni domù nebo vráceni do války. Zde nejsou ani
osvoboditelé ani okupanti, ani uráeni ani oslavováni. Jsou toliko pacienty, usilujícími o dosaení péèe o jejich rány a o zaèátek procesu hojení.
Landstuhl je jedineèný v tom, e rychlý pøesun ranìných
sem pøes dvì èasová pásma mùe znamenat rozdíl mezi ivotem a smrtí. Obrnìná vozidla a ochranný odìv mají za následek mnohem mení výskyt poranìní hlavy a hrudníku.
Pøenosné dávky krve a oetøování ran prákem zvyujícím
srálivost krve pøispìly dále ke sníení úmrtnosti. Mnoho muù a en, kteøí proli traumacentrem v Landstuhlu vdìèí za
pøeití Leteckým transportním týmùm kritické péèe (Critical
Care Air Transport Teams  CCATTS)  létajícím jednotkám
intenzivní péèe, které poskytují péèi ranìným od oetøení na
bojiti ve vrtulníku dopravujícím je do polní nemocnice ji bìhem minut od poranìní. Odtud letí 6 a pùl hodiny do
Landstuhlu. Plukovník letectva Tyler Putnam, jeden z chirurgù
v Landstuhlu øíká: Nikdo z nás nikdy nepeèoval o tak velký
poèet ranìných na bojiti  takový evakuaèní systém jsme
nikdy nezaili.
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Vznik systému se váe k trpké zkuenosti  k debaklu ze
Somálska, kde 3.10.1993 zemøelo 18 amerických vojákù a cca
80 ranìných uvízlo v nepøátelské èásti Mogadiu, ze které nebylo úniku. Jen o dva dny døíve odtamtud odletìl lékaøský tým
do Landstuhlu s nákladem ranìných vojákù a na místì ponechal jen minimální skupinu zdravotníkù ve 40tilùkové polní
nemocnici. Dva chirurgové tehdy provedli 34 operaèních výkonù v nepøetrité 36 hodin trvající smìnì. Tehdy nebyla monost transportu ranìných v kritickém stavu. Tato zkuenost byla podnìtem pro jednoho z chirurgù, plk.J.Holcomba, k úsilí
o zøízení létající chirurgické JIP.
Dnes má letectvo v aktivní slubì cca 110 týmù CCATT,
které nalétaly tisíce kilometrù mezi Irákem a Landstuhlem.
Letadla jsou vybavena stejnì nároènì jako JIP v Nemocnicích.
Tým CCATT se skládá z lékaøe, sestry a technika. Holcomb øíká, e rychlá evakuace tìce ranìných od místa poranìní na
místo koneèného oetøení je ohromující a pøináí vynikající výsledky. V Landstuhlu je po vìtinu dní v provozu 8 operaèních
sálù, kde lékaøi provádìjí 25  30 výkonù, vèetnì neurochirurgických.
Vypracování a zdokonalení systému rychlého vyhledání, primárního oetøení a odsunu ranìných na místo definitivní péèe
pøi zajitìní intenzivní péèe pro tìce ranìné bìhem letecké dopravy pøináí vynikající výsledky a je pøíkladem poskytování
úèinné zdravotnické pomoci ranìným pøi jejich hromadném
výskytu.
Referát zpracoval Jiøí Pokorný sen.
Prof. MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc.
Pod Krocínkou 9
190 00 Praha 9
e-mail: jiri.krocinka@volny.cz

Recenze: Jiøí Pokorný et al. Urgentní medicína, I. vydání
Jaroslav Poèta

Emeritní profesor Univerzity Karlovy

V první polovinì roku 2004 vydává nakladatelství Galén,
Praha 5 knihu Jiøího Pokorného et al. Urgentní medicína. Je to
první vydání knihy urèené speciálnímu okruhu odborné lékaøské veøejnosti. Editorem je PhDr. Lubomír Houdek. Hlavní redaktor prof. MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc. spolu s 51 spoluautory
nìkolika odborností vytvoøili dílo o 547 stránkách se 7 obrázky a 9 tabulkami, které se jetì dále èlení do doplòujících zobrazení. Recenzenty knihy jsou MUDr. Jaromír Hrabovský
a doc. MUDr. Jan punda, CSc. Kniha nese s sebou charakter
základní uèebnice, je doplnìna seznamem zkratek a podrobným rejstøíkem. Úvod a podìkování napsal hlavní autor. Dílo
je rozdìleno do sedmi hlavních, základních kapitol, dále èlenìných. Vydání podpoøilo nìkolik firem.
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Kniha je koncipována jako uèebnice nového nástavbového
oboru medicíny urgentní medicína, která se zabývá poskytováním pomoci pøi výskytu akutních onemocnìní a úrazù mimo
nemocnici èi zdravotnické zaøízení anebo pøi pøíjmu tìchto postiení v zdravotnickém zaøízení.
První, úvodní kapitola pojednává i charakteristice a vývoji
urgentní medicíny. Vyzdvihuje význam pomoci nemocnému na
místì postiení, bìhem pøevozu k definitivnímu oetøení na
pracovitì neodkladné péèe. Definuje pojem paramedika a jeho poslání v systému zdravotnické sluby. Tato funkce nala
uplatnìní v USA, Kanadì, ve Velké Británii, na Novém
Zélandì a v Austrálii. Urgentní medicína úzce souvisí s mediURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005
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cínou katastrof. Úkoly urgentní medicíny (UM) jsou definovány v Manifestu Rady Evropy Evropské spoleènosti pro urgentní medicínu. Etika v UM má dùleité poslání a je zdùraznìna
v zásadách diferencované péèe.
Druhá kapitola hovoøí o organizaci a øízení pracovi UM.
Oddìlení urgentního pøíjmu je nezastupitelné a má zásadní význam pro záchranu ivotù. Kvalita péèe je pøímo úmìrná kvalifikaci pracovníkù tj. lékaøù i sester. Podrobnì se pojednává
o støedisku záchranné sluby (SZS) o jeho øízení a dále je zdùraznìn význam letecké záchranné sluby (LZS). Práce je øízena z øídícího operaèního støediska a úkoly lékaøù ZZS jsou
pøesnì, taxatívnì stanoveny. Dùleitá je spolehlivá dokumentace. Celá kapitola je vìnována záchrannému systému v poskytování zdravotní péèe. Plynulá èinnost managementù je dùleitá pro záchranu ivotù obyvatelstva. V této situaci stoupá význam medicíny katastrof. V souèasnosti terorismus pøedstavuje nejvìtí neèekané nebezpeèí, pøi kterém jsou ohroeny ivoty bezbranných lidí. Pojednáno je o struktuøe Jednotného bezpeènostního systému, o jeho vybavenosti a dále pak o povinnostech pøi záchranì ivotù a zdraví obyvatelstva.
Tøetí kapitola nazvaná náhlé postiení zdraví v pøednemocnièní etapì pojednává o postagresívním syndromu, o základních postupech a o vybavení pro odbornou péèi o tyto neodkladné stavy. Reakce organismu na zátì je reakcí, odpovìdí na
zevní i vnitøní zmìny, které naruují, destabilizují správný
chod funkcí v organismu a mohou ohrozit i ivot samotný. pøíèiny jsou fyzikální a psychosociální. Individuální a speciální
pøístup je tøeba vyhodnocovat u kadého jedince samostatnì.
Reakce na zátì probíhá v nìkolika fázích: reakce poplachová
 fáze rezistence  fáze vyèerpání. Jednotlivé reakce autor v této kapitole rozebírá a popisuje. ok je nejdramatiètìjím stavem, se kterým se pøi neodkladné péèi, pøi jejím poskytování
setkáváme. Pojednáno je o základních neodkladných úkonech
jako je stavìní krvácení, uití náhradních roztokù, zabránìní
ztráty tepla, léèba bolesti, septický ok atd. Kardiopulmunární
resuscitace (KPR) je uvedena podle stávajících mezinárodnì
platných norem a to do vech podrobností: zajitìní prùchodnosti dýchacích cest; pojednáno je o pomùckách a o pøístrojích.
Zastavení krvácení má absolutní pøednost pøed jinými postupy.
K dalím neodkladným úkonùm autor øadí kyslíkovou léèku,
punkci a drená hrudníku, punkci srdce, léèbu køeèových stavù, polohování, fixaci pomocí dlah, monitorování, analgézii
apod. Poslední èást této kapitoly obsahuje vybavení pro neodkladnou péèi. Postupy jsou sestaveny do pøehledných tabulek
a znázoròují algoritmy úkonù. Seznam potøebných farmak je
pøehledný a úplný.
Ètvrtá kapitola, mono øíct hlavní a dùleitá se zamìøila na
neodkladné stavy v klinických oborech. V èásti vnitøního lékaøství se soustøedila na urgentní stavy v kardiologii. Náhlá
smrt je neèekané úmrtí z netraumatických pøíèin do jedné hodiny od prvních pøíznakù. V nìkterých epidemiologických studiích je definice rozíøena do doby 6 hodin (WHO) anebo a do
24 hodin od zaèátku pøíznakù. Náhlá srdeèní smrt pøichází
v 90% náhlých úmrtí. Podílí se na tom chronická dysfunkce le-
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vé komory po pøedcházejícím infarktu, krátkodobá pøechodná
ischémie myokardu, akutní infarkt myokardu. Fibrilace komor
je jejím nejèastìjím mechanismem. Okamitá defibrilace je
hlavním léèebným zásahem ovem za pøedpokladu stanovení
správné diagnózy. Z farmak pak pøichází mezokain, adrenalin
a atropin. V kapitole jsou podrobnì rozepsány jednotlivé stavy
a léèebná opatøení na místì pøíhody. S obdobnou skladbou se
setkáme u náhlých stavù pøi onemocnìní dýchacího systému,
v oblasti trávicího ústrojí, poruch vnitøního prostøedí, pøi selhání ledvin, v oblasti endokrinologie. Upozornìno je na specifické úkony, jako je výplach aludku, postup pøi køeèích, inhalace kyslíku, pøi otravách, pøi hemorhagických stavech a infekcích.
Dalí èást této kapitoly pojednává o neodkladných stavech
v neurologii, psychiatrii. Popsány jsou odlinosti naléhavých
situací u dìtí. Zdùraznìny jsou zvlátnosti tìchto stavù pøi podávání nìkterých lékù napø. kortikoidù apod.
V èásti chirurgických oborù na prvním místì stojí kraniocerebrální poranìní. Dále je popsána technika kardiopulmunální
resuscitace a zdùraznìn význam zachování prùchodnosti dýchacích cest pøi tìchto úrazech. Dùleitý význam má dobrá
znalost mechanismù poranìní páteøe, jejich oetøení na úseku
pøednemocnièní péèe. Na tomto místì je dobré pøipomenout,
e a na 25 % sekundárních poranìní míchy pøipadá na vrub
nesprávnì pouití techniky pomoci  iatrogenní komponenty.
Tato èást je napsána podrobnì a didakticky správnì. Posléze
pøicházejí ostatní druhy poranìní vèetnì úrazù u dìtí. Cenná je
èást o popáleninách, jejich poèet má stále stoupající tendenci.
K onemocnìním, která mají rùznou odlinou patogenezi øadíme náhlé pøíhody bøiní. Klinická symptomatologie je pestrá. O zpùsobu léèby konzervativní èi operaèní má v prvním
místì a první øadì rozhodnout pøíjmové oddìlení tj. pracovitì
urgentního pøíjmu. Pøítomni mají být specialisté jiných oborù.
Urgentní stavy v urologii nejsou tak èasté jako chirurgické nebo internistické, ale mohou dramaticky probíhat. Vyadují kvalifikovanou péèi.
Úkolem poláleninové medicíny je øeit pøeití postiení, ale
té zabránit sociální smrti, tj. ovlivnit kvalitu následného ivota. Kadé popáleninové trauma ohrouje nemocného hypoxií a ta vytváøí podklad pro kolobìh patologické odpovìdi.
Popáleninová medicína v sobì zahrnuje termický úraz, úraz
bleskem a elektrickým proudem, chladové a chemické trauma.
Nemocného oetøuje od úrazu a do vyléèení následkù traumatu.
Urgentní stavy v gynekologii a porodnictví mají své urèité
odlinosti, které jsou dány charakteristikou eny a dìvèete.
Týká se to té hodnocení pøíznakù. Lékaø pøi vyetøování eny
nemá být sám. Pøítomnost sestry je vhodná. Anamnéza, celkové vyetøení a poté gynekologický nález dávají podklad pro závìr a stanovení diagnózy s léèebným postupem. Zánìty a krvácení z rodidel jsou vdy vánou zdraví a ivot ohroující
komplikací.
Dále následují onemocnìní v oblasti orofaciální, které jsou
popsány podle stávajícího dìlení a lokalizace.
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Mezi ostatní urgentní stavy autor zaøadil poradiaèní syndrom, stavy pøi tonutí, nemoc z výky a nemoc z dekomprese.
Pátá kapitola patøí vzdìlávání v urgentní medicínì.
está a sedmá kapitola øeí právní otázky v urgentní medicínì. Soudnì lékaøská problematika se zamìøila na koncepci
soudního lékaøství, na smrt a na úmrtí postieného mimo zdravotnické zaøízení.
Kniha Jiøího Pokorného je napsána dobrou, srozumitelnou
a spisovnou èetinou. Uspoøádání uèebnice je úèelné a kompletní. Kniha pojednává o novém oboru anesteziologie a resuscitace. Je urèena pøedevím pro pracovníky, kteøí vykonávají
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praxi na pøednemocnièním úseku, poskytuje dostatek pøesných
informací na dobré odborné úrovni. Dostateèný prostor je vìnován i otázkám organizaèního charakteru a hygienicko epidemiologickému reimu. Dílo bude dobrým pomocníkem lékaøùm, kteøí vykonávají svou èinnost na pøíjmových pracovitích
nemocnic a proto je ji tøeba doporuèit.
Prof. MUDr. Jaroslav Poèta, CSc.
Emeritní profesor UK
Milady Horákové 107
160 00 Praha 6

Informace o 25. jubilejním kongresu
Nìmecké spoleènosti medicíny katastrof (DGKM)
Kritické infrastruktury  Berlin, 28.  29. 5. 2005
Tématem výroèního kongresu byly kritické infrastruktury,
tedy klíèové struktury, bez kterých by spoleènost nemohla fungovat. V SRN mezi nì zahrnují:
3 energie (elektøina, nafta, plyn)
3 informaèní a komunikaèní technologie
3 zásobování  vè. pitné vody, potravin, zdravotnictví, záchranné sluby
3 doprava a pota
3 nebezpeèné látky  výroba a pøeprava
3 banky, finance a pojitìní
3 úøady a veøejná správa
Kritické infrastruktury jsou navzájem provázány a jejich naruení ohrouje chod spoleènosti a v krajním pøípadì i lidské
ivoty.
Pøednáky byly zamìøeny na moná ohroení a bezpeènost
jednotlivých prvkù kritické infrastruktury, hlavním tìitìm
vak bylo zajitìní chodu nemocnic v mimoøádné situaci, traumatologické plány, systémy vyrozumìní atd.
V SRN spadá øeení katastrof do kompetencí jednotlivých
spolkových zemí, které mají pro tyto úèely vypracován svùj zákon (Katastrophenschutzgesetz). Nemocnice jsou povinny mít
zpracován traumatologický plán. Dle dotazníkových studií
vak zatím a 70 % nemocnic není dostateènì pøipraveno.
Pøíèinou není jen podcenìní situace a spoléhání na bìnou rutinu, ale také ekonomické podmínky (financování dle systému
DRG nutí k úsporným opatøením a vysoké oblonosti). Velmi dùleité je vzdìlávání personálu a pravidelné provádìní cvièení.1

Traumatologické plány pro hromadný pøíjem pacientù urèují postupy po pøijetí informace, kompetence, pøivolávání dalího personálu, rozdìlení prostor nemocnice, pøechod na nouzový provoz atd. Plán má struènì a pøehlednì informovat o nutných opatøeních, kontaktech i o dostupnosti materiálních rezerv. Donedávna se pøípravy dimenzovaly na max. 50 poranìných, teroristické útoky si vynutily zváení situací s daleko
vyími poèty pacientù. Pøi hromadném pøíjmu je rozsah pøivolání dalího personálu urèen podle konkrétní situace.
Osvìdèilo se vytvoøit malé týmy (lékaø, sestra, spojka), oetøující jednoho èi více pacientù dle závanosti poranìní. Tým se
stará o pacienty a po jejich pøedání na OP sál nebo oddìlení
(personál urgentního pøíjmu, jednotek intenzivní péèe a operaèních sálù se do týmù nezaøazuje).2
Pro vyhláení poplachu a pøivolání zamìstnancù existují
moderní technické systémy, které podají pøedvolenou informaci vybrané skupinì osob (podle stupnì poplachu) a zaznamenají, zda volaná osoba zprávu pøevzala. Pøi cvièení bylo dosaeno ve veèerních hodinách za tøi poèáteèní minuty 68 volání,
za 7 min. 50 s. celkem 266 volání.3
Pro hladký prùbìh tøídìní a registrace pacientù mají na
klinice Wenckebach v Berlínì pøipraveny 3 kontejnery s léky
a zdravotnickým materiálem pro oetøení pacientù dle tøídících
skupin a ètvrtý kontejner s vybavením pro vlastní tøídìní (registraèní karty, náramky s èísly, ádanky pro laboratoøe a rentgen, ochranné obleèení s oznaèením funkce atd.).4

1. prof. P. Sefrin, Univ. Klinik für Anaesthesiologie, Würzburg, SRN
2. Dr.med. U. Schneppenheim, DRK - Kliniken Westend, Berlin, SRN
3. Dipl.Ing. W. Löhr, Evangelisches Krankenhaus Hubertus, Berlin, SRN
4 P-M Albers, krizový manager, Klinikum Wenckebach, Berlin, SRN
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V Rakousku a výcarsku není pøesnì zjitìn stav pøipravenosti na mimoøádné situace, odhaduje se vak, e plány na
poadované úrovni má jen malá èást zdravotnických zaøízení.
Veobecná nemocnice (AKH) v Linci má promyleny postupy
pøi hromadném pøíjmu, rozvrení prostor i kompetence a pro
mimoøádné situace je pøipraven krizový manuál s pokyny pro
jednotlivé pracovníky dle funkce. Pøi tøídìní rozliují navíc
kromì základních skupin 1  4 tøídící skupinu 2a (nutná akutní operace) a 2b (odloená operace). V Universitní nemocnici
v Curychu se visaèky pro pacienty pøi hromadném netìstí
pouívají i pro oznaèení pacientù bez poèáteèní identifikace
v bìném provozu. Personál je tak s nimi dobøe obeznámen.
Visaèky jsou plonì zavedeny v Rakousku i ve výcarsku.
V traumatologickém plánu se poèítá také s psychologickou pomocí, informováním pøíbuzných i sdìlovacích prostøedkù.5
V Nìmecku je nyní aktuálním problémem pøíprava na fotbalové MS 2006. Pøípravy se týkají 12 mìst vè. Berlína. U MS
2006 bylo v odhadech stanoveno, e pøi pøípadném netìstí
(katastrofì) se poèítá s 2% postiených. Pokud by lo o poranìné nebo akutnì nemocné, znamená to odhadem hospitalizaci 40% z nich. Olympijský stadion v Berlínì pojme 76 000 divákù, s organizátory a dalím zabezpeèujícím personálem je to
80 000 osob na stadionu. Zde je tedy nutno poèítat s 1600 poranìnými èi akutnì nemocnými, z nich by 640 bylo hospitalizováno. Nejmení ze stadionù podílejících se na MS 2006
(v Lipsku) má pøes 42 500 míst. Zde je tedy tøeba plánovat pøíjem 340 pacientù do nemocnic. Pro akutní péèi slouí v Berlínì
38 nemocnic, z toho 15 má u sebe záchrannou slubu (výjezdní skupiny). Trauma plány nemocnic musí být ve vech
12 mìstech pøizpùsobeny situaci (posílené sluby, zásoby na
14 dní). Zdravotní senát v Berlínì provádí pravidelná cvièení
nemocnic (v roce 2004 probìhlo ji 100. cvièení za posledních
20 let), nemocnice by tedy mìly být schopny se na pøípadný
hromadný pøíjem pøipravit. Plány Zdravotního senátu mìsta
Berlína poèítají s postupným obloením nemocnic. Trauma
centrum v blízkosti stadionu je urèeno jako hlavní cílová nemocnice. Pøi vìtí události budou zahrnuty dalí 3 trauma centra. Po dálnici jsou snadno dostupná dvì cílová trauma centra
poskytující maximální péèi, i dalí nemocnice. V Berlínì je
celkem 17 TC se stálou operaèní slubou. V posledních letech
dolo k poklesu poètu standardních lùek (chirurgie -21,3 %,
interna -27,3%), poèet intenzivních lùek vzrostl o 48,3% na
celkových 1111 lùek (Berlín má 3,4 mil.obyv.). Ve mìstì je
6 heliportù, 5 z nich u trauma center lze pouívat jen ve dne,
estý heliport u Olympijského stadionu je provozuschopný
i v noci. Je nutno poèítat také s tím, e bìhem celého MS 2006
budou na veøejných místech instalovány velkoploné obrazovky. V Berlínì se pøipravuje rozmístìní asi 10 z nich. Tìchto
promítání se obvykle úèastní tisíce fanoukù. Proto je tøeba poèítat s vìtími poèty divákù.6
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Havárie nebezpeèných látek jsou v SRN pomìrnì vzácné.
Nejèastìji se vyskytují pøi pøepravì na blízké vzdálenosti
(53 %), v 81 % pøípadù jde o havárie ropných produktù.
Vìtinu havárií hasièi bez problémù vyøeí, ve sloitìjích pøípadech lze pøizvat experty pomocí informaèního systému TUIS, vytvoøeného Svazem chemického prùmyslu. Nìkdy je problémem nejednotné oznaèení pøeváených látek. Sdìlovací
prostøedky nìkdy kvùli tìmto haváriím nekompetentnì rozpoutají hysterii, vedoucí k bezdùvodnému zahlcení nemocnic
a lékaøských ambulancí. Dekontaminace velkého mnoství záchranáøù nebo obyvatel se dosud neorganizovala  nyní se tyto postupy pøipravují v rámci pøíprav na MS 2006 ve fotbale.7
Zásobování elektrickým proudem je kritickou infrastrukturou, ovlivòující øadu dalích. Velké výpadky proudu jsou
zpùsobeny náhlým poruením rovnováhy mezi mnostvím vyrobené a spotøebované energie, které regulaèní systémy nezvládnou. Náprava pak postupuje po krocích, kdy se zvyuje
výroba a spotøebitelé jsou postupnì pøipojováni (Itálie záøí
2003  Øím odpojen 14 hodin, nìkteré èásti a 26 hod.). Mìsto
Berlín kvùli pováleènému zvlátnímu postavení má samostatnou elektrickou sí uvnitø mìsta témìø nezávislou na okolí.
Hamburk naopak má vekerá zaøízení rozmístìna v okolí mìsta. V SRN z ekonomických dùvodù plánují velkoploné nasazení vìtrných elektráren na severu zemì (napø. u Baltu 1000 stoárù na 11 stanovitích), z hlediska spolehlivosti odborníci tento zdroj nedoporuèují, zabezpeèení rovnováhy by mohlo být
ekonomicky nároènìjí ne výroba elektøiny jiným zpùsobem.8
V Nìmecku mají bohaté zdroje pitné vody. Zajitìní jejího
zásobování spoèívá v ochranì zdrojù, zpracování a výstupních
vodovodù. Kvalita vody je sledována on-line mìøením, bezpeènost vodohospodáøských objektù je zajitìna stavebními
opatøeními, elektronickým zabezpeèením, pøísným omezením
vstupu atd. Nejcitlivìjím místem jsou výstupní vodovody,
které dokonale ochránit nelze, byla vak zpracována analýza
rizik a opatøení pro prevenci i reakci na pøípadné pokození.9
Mezi kritickou infrastrukturu se také poèítají operaèní støediska vech slueb pøijímajících nouzová volání a podílejících
se na koordinaci záchranných èinností. Mohou být ohroena
pøetíením, výpadkem, kvùli zastaralému vybavení nebo patné organizaci. Vhodným opatøením jsou redundantní systémy,
tedy pøevzetí úkolù okolními dispeèinky. K tomu je nutná unifikace pracovních postupù v celostátním a nejlépe celoevropském mìøítku  zavedení jednotné nomenklatury zaèínající od
jednotných volacích znakù vozidel a po jednotnou dokumentaci zásahù.10

5. Dipl.Ing. B.Hersche, Riskmanagement Consulting, Sonntagberg, Rakousko
6. Ltd Med.Direktor Dr.med. S. Peters, Krisenmanagement, Senatsverwaltung, Berlin, SRN
7. Landesbranddirektor A. Brömme, Vizepräsident des Deutschen FWV, Berliner Feuerwehr, Berlin, SRN
8. Dr. D. Graf, Vorstand Hamburgische Elektrizitätswerke AG, Hamburg, SRN
9. Dipl.Ing. J. Feddern, Leiter Wasserversorgung / Katastrophenschutz, Berliner Wasserbetriebe, Berlin, SRN
10. U. Rühl, Heilsbronn, SRN
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Dánsko: Od roku 1999 spolupracují v oblasti krizového plánování dánské i védské nemocnice a záchranná sluba v regionu Oresund. Souèástí spolupráce je i psychologická pomoc.
V roce 2004 zaèaly práce na projektu, èásteènì financovaném
EU, zamìøeném nejen na vytvoøení plánù souèinnosti operaèních støedisek ZZS, jednotek intenzivní péèe a nemocnic v regionu, ale i vyslání týmù psycho-sociální péèe na místo netìstí.11
Maïarsko: Zdravotnická záchranná sluba má v Maïarsku
211 stanovi, na 127 z nich je k dispozici vozidlo s lékaøem,
Letecká ZS má 5 stanovi vrtulníkù. Pøi katastrofì zasahují
v prvé fázi hasièi a záchranná sluba, pozdìji se pøipojí dalí
organizace. Vechny nehody nad 5 poranìných se oznaèují jako hromadné netìstí (nezávisle na závanosti poranìní). Sem
se øadí i zásahy, kde lze poèítat s více poranìnými a je moné
je èásteènì pøedem naplánovat  velká shromádìní, evakuace,
bombové poplachy. Velitelem na místì netìstí je vdy sluebnì nejstarí lékaø záchranné sluby. V Maïarsku je pro lékaøe
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ZS pøedepsána specializace v oboru resuscitace, interní medicína, traumatologie, chirurgie nebo anesteziologie. Maïarsko
je témìø celoplonì pokryto systémem profesionálních hasièù.
Dobrovolní hasièi pracují jen vzácnì v malých obcích. Hasièi
pøebírají i úkoly plnìné v Nìmecku Technickou slubou
(THW). Policie má pøi hromadném netìstí za úkol oblast uzavøít a v pøípadì nutnosti evakuovat. Dále urèí bezpeènou zónu
a zajiují pøíjezdové a odjezdové cesty. Zde je velitel policie
nadøízen ostatním organizacím. Neexistuje vak zákonem stanovený velitel zásahu, který je odpovìdný za celou akci. Dalí
organizace, jako napø. Ochrana pøed katastrofou, mají praktický význam jen pøi zdolávání sloitìjích a dlouhodobých katastrof. Kvùli jejich èasovì nároènému zpohotovení (pøes
24 hodin) nemá pøi hromadném netìstí jejich nasazení smysl.
Toté platí i v pøípadì nasazení armády.12
Ing. Vlasta Neklapilová, CSc.
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof,
Úrazová nemocnice v Brnì, Ponavka 6, 662 50 Brno
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz

11. T. Steinov , krizový manager, Glostrup, Oresund, Dánsko
12. L. Gorove, Záchranná sluba Budapest, Maïarsko

XII. Dostálovy dny, Hradec nad Opavicí 11. - 13. øíjna 2005
V tradièním podzimním termínu, navíc v podzimu letos nádhernì vyvedeném a vybarveném, se konaly Dostálovy dny, letos ji podvanácté. Letoní roèník mìl opìt v programové
skladbì nìco nového  zaèínal ji v úterý satelitním kurzem
s nácvikem intraoseální aplikace, úèastníci kurz hodnotili jako
velmi pøínosný pro praxi. Postery se objevily ji vloni, soutì
o nejlepí pøednáku z odborného programu ji jednou byla vyhláena, letos byli úèastníci poádáni o vyplnìní anketního lístku na závìr konference (výsledky jsou zveøejnìny za tímto
èlánkem). Do Opavy se sjelo pøes 300 úèastníkù, co je podstatnì více ne v minulých letech.
Støedeèní zahájení bylo slavnostní, konference zaèala pøedáním èestného èlenství v odborné spoleènosti UM a MK MUDr.
Juljo Hasíkovi. Oba slavnostní projevy  pøedsedy odborné
spoleènosti MUDr. Milana Ticháèka a øeè ocenìného MUDr.
Hasíka  zveøejòujeme té, a navíc projev o MUDr. tìtinovi,
který stejnou poctu obdrel na celostátní konferenci v Pøíbrami
v dubnu tohoto roku.
Nosnými tématy programu byly traumatologie a kardiopulmonální resuscitace, byly zaøazeny i dva bloky volných témat.
V traumatologickém bloku zaznìly pøednáky o kraniocerebrálních traumatech (Pokorný, Masár), velmi zajímavou pøednáku pøednesl doc. Pleva z ostravského traumacentra o damage control v traumatologii  pøesnì tento druh informací
o moderních pøístupech k léèbì potøebujeme od nemocnièních
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kolegù slyet, protoe jenom tak se pøes bariéru pøíjmu mùeme domluvit, co je práce lékaøe v terénu a jakými postupy zajistit plynulost péèe nejen po stránce organizaèní, ale po stránce jednotného logického medicínského postupu. Autoøi Jelen
z Ostravy a Dvoøák z FN Motol se zabývali velkým krvácením
a souhrnný pøehled pøístupù ke crush syndromu pøednesl
Dr. torek.
Velmi zajímavá byla pøednáka prim. Urbánka z Brna, kdy
sice nesdìlil nic, co bychom nevìdìli (e u polytraumatu rozhoduje èas), nicménì podání i argumenty prezentaci dodaly
patøiènou razanci. Hovoøil o konceptu minimálnì pøijatelného
oetøení v PNP, co je právì onen zlatý støed mezi nezajitìným pacientem a pacientem pøeléèeným a pøehadièkovaným, ale v podstatì z dùvodù èasové prodlevy vykrváceným
a mrtvým. Poslední pøednáka prvního bloku seznámila posluchaèe s nácvikem mimoøádné události v eleznièním tunelu
Mosty u Jablùnkova, vèetnì videoprojekce.
Pøed obìdem byl jetì krátký blok o cévních mozkových pøíhodách, MUDr. Krobot se vìnoval dnes ji iroce diskutované
trombolytické terapii a stavu v ÈR, MUDr. Neiser pøednesl zajímavou pøednáku o odlinostech cévních pøíhod v dìtském
vìku.
Odpoledne zahájil zahranièní host, Dr. Daraushe z Izraele
a podrobnì probral intraoseální aplikaci u dìtských i dospìlých pacientù. MUDr. Franìk z Prahy se ve dvou pøedná-
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kách vìnoval jednak srovnání vzdìlání a kompetencí v evropském kontextu, z èeho vyplynulo, e delí vzdìlání zdaleka neznamená vyí kompetence a naopak, a ve druhém
pøíspìvku se snail rozebrat data povinné statistiky ÚZIS
v období 1996  2004. Autor je jeden z mála, který se své
pøíspìvky snaí podloit daty. Dalím zahranièním kolegou
byl MUDr. Dobiá a jeho pøíspìvek o slovenské reformì,
kdy dolo k posílení pozice a významu záchranné sluby byl
velmi zajímavý, tento typ informací o reformních zkuenostech sousedù by byl pouèný pro politiky, pokud by ovem
chtìli naslouchat a diskutovat. MUDr. Kempný pak uzavøel
støedeèní jednání pøehledným referátem o problematice
amputaèních poranìní a replantací.
Stejnì jako na minulých Dostálových dnech byla zaloena Sekce urgentních pøíjmù, letos vznikla dalí sekce, a to
medicíny katastrof, hybatelem jejího vzniku je prim.
Urbánek z Brna.
I pøes úèast na spoleèenském veèeru byl pøednákový sál
ve ètvrtek ráno plný. Dopolední resuscitaèní blok patøil
k nejzajímavìjím, první tøi pøednáky navíc byly doloeny
daty. MUDr. Pokorná a spol. informovali o pøedbìných
výsledcích výzkumu pøednemocnièní KPCR, MUDr. Knor
seznámil s projektem a pøedbìnými výsledky farmakoterapie u resuscitací v PNP a brnìntí autoøi Zuchová
a Urbánek prezentovali statistický pøehled a interpretaci resuscitací ZZS Jihomoravského kraje v roce 2003. Poslední
pøednáka (MUDr. Pokorná, a MUDr. Kratochvíl) se vìnovala praktickým zkuenostem z intraoseální aplikace v terénu a v anketì se dostala na tøetí místo, co dokládá aktuálnost tohoto tématu a hlad po informacích ze strany odborné veøejnosti.
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Poslední blok zahájil MUDr. Dvoøáèek z ústavu soudního
lékaøství a i pøes technické problémy s promítáním (pøi opravách v objektu opakovanì docházelo k výpadkùm elektrického
proudu a tím i k výpadkùm projekce, nutno uznat, e vichni
pøednáející se s tím vyrovnali s obdivuhodnou profesionalitou) se jeho pøednáka setkala s obrovským zájmem a bohatou
diskuzí. MUDr. Hlaváèková otevøela zatím zdánlivì okrajové
téma psychosociálních urgencí a MUDr. Franz (oba ze støedoèeské záchranné sluby) si vybral, jak je jeho zvykem, téma,
které pøesahuje úzce zdravotnický pohled. Fenomén neposkytnutí první pomoci pøed dojezdem záchranné sluby je bohuel
stále aktuální, pøíspìvek v písemné formì poskytl redakci
k uveøejnìní s pøedstihem a najdete ho na stránkách tohoto èísla Urgentní medicíny. MUDr. Franìk se pokusil analyzovat závanost výjezdù nikoliv jen podle diagnózy, ale podle vyhodnocení stavu postieného na místì a dle úrovnì péèe, do které
byl pacient pøedán. Poslední pøednákou byla zajímavá kazuistika o letální intoxikaci tisem.
Pøi srovnání prvních Dostálových dnù v roce 1994, kde byla úasnì pøátelská atmosféra, nadené oèekávání a pøíspìvky,
pøiznejme, zèásti amatérské, a úrovnì posledních let mùeme
mít radost nad urèitì pozitivním posunem v oboru, v jisté profesionalizaci pøednáejících (a u se to týká projevu, úrovnì
zpracování obrazové doprovodné dokumentace nebo dodrování èasových limitù). Pøesto máme jetì mnoho práce pøed sebou  výsledky vlastních studií, které by odpovídaly zásadám
EBM jsou zatím stále jetì sporadické, pøevaují pøehledové
referáty, by o zajímavých tématech. Jsem pøesvìdèena, e
cesta vede pøes spolupráci se zahranièními odborníky, zejména
v evropském kontextu, kde bychom se k fázi sjednocování pohledù na obor urgentní medicíny navíc mohli pøipojit v pomìrnì èasné fázi tìchto debat.
Jana eblová

Výsledek soutìe o nejlepí pøednáku Dostálových dnù 2005
Na XII. Dostálových dnech probìhla soutì o nejlepí
pøednáku, vyhláená poøadatelem, spoleènì s výborem odborné spoleènosti a se zástupci èasopisu Urgentní medicína.
Kadý úèastník konference obdrel jeden anketní lístek, pomocí nìho mohl dát hlas pøednáce, kterou hodnotil jako nejlepí. V soutìi hlasovalo 148 úèastníkù (z celkového poètu
300).
Nejvyí poèet hlasù, 44, získala pøednáka MUDr. Dvoøáèka (Ústav soudního lékaøství FNsP Ostrava). Postup lékaøe pøi úmrtí mimo zdravotnické zaøízení a následná souèinnost s orgány policie ÈR, a tím získala v soutìi prvenství.
Na dalích dvou místech se umístila pøednáka MUDr. Urbánka (ZZS JMK p.o.) Trauma a èas  èas na trauma s poètem 30 hlasù a pøednáka MUDr. Pokorné a MUDr. Kratochvíla (ZZS HMP  ÚSZS, FN Motol Praha) Intraosseální
aplikace bìhem KPR s 26 hlasy.
Autor nejlepí pøednáky obdrí digitální fotoaparát, který
vìnuje vydavatel èasopisu Urgentní medicína.
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Poèet rozdaných anketních lístkù: 300
Poèet odevzdaných vyplnìných lístkù: 148
Nejvyí poèet hlasù dostaly následují pøednáky:
název přednášky
Postup lékaře při úmrtí
mimo zdravotnické zařízení
a následná součinnost
s orgány policie ČR

autor

Dvořáček I.

Trauma a čas – čas na trauma Urbánek P.
Intraosseální aplikace
během KPR

organizace

hlasů

Ústav soudního
lékařství FNsP
Ostrava

44

ZZS JMK p.o.

30

Pokorná M., ZZS HMP - ÚSZS,
Kratochvíl J. FN Motol Praha

26

V Èeských Budìjovicích dne 14.10. 2005,
Mgr. Michal Aur, zástupce firmy Mediprax s.r.o.
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Slavnostní øeè MUDr. Ticháèka, pøedsedy odborné spoleènosti UM a MK
pøi pøedávání èestného èlenství MUDr. Juljo Hasíkovi
MUDr. Juljo Hasík se narodil ve Stranèicích u Prahy v roce 1944. Lékaøskou fakultu studoval jako vojenský posluchaè
v Hradci Králové, studia ukonèil v roce 1967. Po studiích pracoval nejprve v Ústøední vojenské nemocnici v Praze
Støeovicích, odtud byl pøevelen do Písku. Po roce 1969 byl
pro nesouhlas s okupací zbaven dùstojnické hodnosti a byl
proputìn do zálohy.
V èervenci 1971 nastoupil v OÚNZ Chomutov na chirurgické oddìlení a po vzniku oboru anesteziologie zaèal pracovat jako anesteziolog. V roce 1991 nastoupil v Prachaticích
jako vedoucí lékaø záchranné sluby. Od roku 1993 pracoval
ve funkci øeditele Záchranné sluby Prachatice, kde prosazoval mylenku integrace pøednemocnièní neodkladné péèe se
zruením LSPP a spojením výjezdové èásti záchranné sluby
s pohotovostní ordinací. Tento model zavedl na vech tøech
pracovitích okresu Prachatice. Koncem roku 2003 se pro nemoc vzdal manaerské funkce a pracuje dále v Prachaticích
jako vedoucí lékaø.
MUDr. Hasík sloil atestace z anesteziologie, veøejného
zdravotnictví a urgentní medicíny.
Problematice záchranné sluby se vìnoval od roku 1974.
V roce 1994 organizoval celostátní konferenci v Prachaticích,
kde dolo k aktivizaci do té doby nezøetelné práce odborné
spoleènosti. Výsledkem byly nové volby a MUDr. Hasík byl
zvolen pøedsedou odborné spoleènosti, tehdy jetì pøednemocnièní neodkladné péèe. Ve výboru spoleènosti pracoval

dvì volební období, tedy osm let. Byl hnacím motorem nìkterých klíèových zmìn v ivotì spoleènosti. Podílel se na aktivitách, které vyvrcholily uznáním oboru, který byl schválen
Ministerstvem zdravotnictví v roce 1998. Inicioval vznik první uèebnice oboru, která se doèkala vydání a v roce 2004. Do
uèebnice pøispìl také jako autor nìkterých textù.
Spolupracoval s Ministerstvem zdravotnictví ÈR jako externí
expert pro problematiku pøednemocnièní neodkladné péèe.
Byl pøítomen i zaloení èasopisu Urgentní medicína, ve kterém od poèátku pracuje jako zástupce éfredaktora. Jeho velkým pøáním, kterému vìnoval mnoho úsilí, bylo prosadit zákon o ZZS. Toto pøání a snaha se zatím v odborné spoleènosti dìdí z generace na generaci, protoe se nám zatím nikomu
nepodaøilo dosáhnout v této vìci konkrétního výsledku.
Podílel se na znìní nìkterých legislativních norem, na jejich
tvorbì nám bylo umonìno pracovat.
Pøednáel, publikoval, podporoval konání sjezdù a konferencí. V souèasnosti se aktivnì podílí na práci Èeského èerveného køíe jako externí expert. Naplòuje tak spoleènou
pøedstavu o tom, e odborná spoleènost by mimo jiné mìla
garantovat i výuku laikù i nìkterých profesních skupin v první pomoci.
Je autorem publikací Nebojte se první pomoci a První
pomoc pro pøísluníky tísòových sloek. Druhá z nich je vydána cestou ÈÈK, obì pak jsou velice srozumitelné, pøehlednì a didakticky koncipovány.
Je propagátorem oboru, ve kterém
k sobì patøí zdravotnické záchranné
sluby a oddìlení urgentních pøíjmù jako
dva pilíøe jedné odbornosti.
Kolegynì a kolegové, vìci posouvají
dopøedu vdy lidé, kteøí, aè nemusí,
pracují více ne ostatní, pracují nejen
v pracovní dobì, pracují i na vìcech, za
které nejsou zaplaceni. Chtìjí, uspokojuje je to, mají pøedstavu a chtìjí ji realizovat. Není jich moc, ale jsou. A to je
dobøe. Za dlouholetou aktivní práci
v odborné spoleènosti a za zásluhy
o rozvoj oboru se výbor OS rozhodl
udìlit kolegovi MUDr. Juljo Hasíkovi
èestné èlenství v odborné spoleènosti,
které bych mu nyní rád pøedal.

Proslov MUDr. Hasíka
Váené kolegynì, váení kolegové, váení pøedsedající,
dovolte mi, abych vás pozdravil a pøivítal na letoním roèníku Dostálových dnù. Je tomu dvanáct let od doby, kdy jsme
s paní docentkou Dostálovou vystavovali køestní list prvního
roèníku této akce. Bylo to krátce po zaloení naí odborné spoleènosti, oba jsme tehdy cítili potøebu zachování a prohloubení mezioborového dialogu. Dostálovy dny od té doby zmohut40

nìly a patøí jim dùstojné místo v kadoroèním kalendáøi významných celostátních akcí.
Dvanáct let není pøíli dlouhá doba. Navíc se nejedná se
o kulaté výroèí k jeho oslavám patøí bilancování. K netradiènímu zamylení mimo obvyklý termín mne vedou ryze
osobní dùvody.
Výbor odborné spoleènosti se rozhodl odmìnit moji mnohaletou aktivitu v oboru udìlením èestného èlenství. Pochopitelnì, e jsem tímto ocenìním potìen, zároveò cítím ostych
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a rozpaky. Podobná vyznamenání se zpravidla udìlují ve vyím vìku, mnohdy se jich protagonisté ani nedoijí. Já jsem
dosud zapojen v pracovním procesu a mùj fyzický vìk skýtá teoretickou monost dalího uplatnìní. Pøesto ocenìní z hlediska
naèasování pøichází ve vhodnou dobu. Nejvìtím darem jeho
se èlovìku mùe dostat je zdraví. To moje zradilo. Dosud se cítím dobøe, ale byl jsem donucen k revizi hodnotového ebøíèku
a zvolnìní pracovního tempa. Své ocenìní pøijímám i proívám
v dobré kondici, èlenùm výboru za nì upøímnì dìkuji.
Zdravotnické záchranné slubì a oboru urgentní medicína
jsem plnì vìnoval rozhodující roky svého pracovního ivota.
Jakkoli mne dnení spoleèenské uznání tìí, jetì spokojenìjí
bych byl pøi vìdomí, e se podaøilo zúroèit vìtí èást mé práce
Ve funkci pøedsedy odborné spoleènosti jsem usiloval
o uznání oboru, vydání uèebnice a zaloení èasopisu. Výe
uvedené cíle se nám spoleènými silami postupnì podaøilo naplnit. Stál jsem u zrodu spoleènosti a pøivítal jsem organizaèní
osamostatnìní záchranných slueb. Zároveò jsem od prvopoèátku kladl dùraz na kontinuální vzdìlávání vech pracovníkù
a úzké odborné sepìtí s klinickými obory. V prvním funkèním
období byla zaloena i tradice poøádání pravidelných odborných konferencí.
Moje dalí slova o nezdarech a dluzích nìkterým uím mohou znít kacíøsky. Ne ve se zdaøilo. Za významnou nerealizovanou prioritu povauji i koncepci reformy pøednemocnièní
péèe. V prùbìhu uplynulého desetiletí jsem se k ní opakovanì
vracel, o pocitu uspokojení z vykonané práce se v této souvislosti nedá mluvit. V podmínkách èeského zdravotnictví k potøebné reformì chybìla politická vùle. Absence zákona o zdravotnické záchranné slubì oslabuje její pozici v IZS, pøispìla
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k chaotickému vzniku krajských zaøízení a negativnì se promítá do kadodenní praxe vìtiny z nás.
Nepøímo s tím souvisí i náplò a postavení oboru. Èeská urgentní medicína stále pøedstavuje dílèí výseè z toho, jak je
a nadále bude chápán ve svìtì. Citelnì chybí její nemocnièní
základna, kterou jsou bezprahové urgentní pøíjmy.
Ji pøed ètvrtstoletím jsem zaèal prosazovat samostatnou
profesi zdravotnického záchranáøe. Dnes se obor studuje na
zdravotnických kolách, je právnì zakotven v katalogu zdravotnických profesí, navzdory tomu záchranáøi stále nemají vyjasnìné kompetence. I tento problém souvisí s absencí zákona.
Dnení slavnostní pøíleitost není vhodná k pláèi nad rozlitým mlékem, ale k pohledu vpøed. Dostal jsem anci k formulování své vize. Jsem pøesvìdèen o tom, e svébytný obor urgentní medicína má svoji budoucnost zajitìnu, ale mladí kolegové nemohou pøedpokládat, e jejich profesní kariéra zùstane omezena na sanity. Významný podíl jejich dosavadní práce
v prùbìhu dvaceti let pøevezmou záchranáøi.
Èeské zdravotnictví jako celek se dostalo do slepé ulièky, jeho reforma je nevyhnutelná. A k ní skuteènì dojde, vynutí si
i zásadní transformaci pøednemocnièní péèe. Realizace reformy bez legislativních zmìn není moná, zákon o zdravotnické
záchranné slubì se stane její souèástí.
Èlenùm výboru dìkuji za dùstojné ocenìní. Zároveò si
upøímnì pøeji, aby zbytek funkèního období vyuili ke koncepèní obhajobì oprávnìných zájmù oboru a tato práce se jim
daøila. Vem úèastnìným pøeji, aby tato konference pøispìla
k nejen k odborné diskuzi, ale i pøesvìdèení e vykonávají medicínsky zajímavou a smysluplnou práci. Zkrátka mnoho zdaru po stránce odborné i spoleèenské.

Proslov MUDr. Milana Ticháèka, pøedsedy odborné spoleènosti UM a MK pøi pøedávání
èestného èlenství MUDr. Jiøímu tìtinovi na konferenci v Pøíbrami v dubnu 2005
Odborná spoleènost má prakticky jen jednu monost jak
ocenit nìkterého ze svých èlenù a dát tím tak najevo, e si jeho pøínosu pro odbornou spoleènost váí  tou moností je
udìlení èestného èlenství v odborné spoleènosti. Souèasnì si
nemyslíme, e tato ocenìní se mají udìlovat za celoivotní práci in memoriam a proto se výbor rozhodl udìlit èestné èlenství dvìma kolegùm v pracovnì plnì produktivním vìku.
Èestné èlenství se udìluje za práci pro odbornou spoleènost,
ale pøi této pøíleitosti bych zmínil nìkolik dat z pracovního ivota MUDr. tìtiny. Narodil se v roce 1941 v Chotìboøi.
Lékaøskou fakultu studoval na Univerzitì Karlovì v Praze
a studia ukonèil v roce 1964. V letech 1965  1969 pracoval jako hygienik-epidemiolog v Hradci Králové
Od roku 1969 pracoval na anesteziologicko-resuscitaèním
oddìlení v Hradci Králové, kde postupnì sloil atestaci I a II.
stupnì v oboru a kde se od roku 1980 zaèal vìnovat záchranné
slubì jako ordináø pro RZP. V roce 1990 zde zøídil stanovitì
letecké záchranné sluby.
Angaoval se ve Svazu èeských lékaøù, Èeské lékaøské komoøe, v nìkolika poradních komisích MZ pro PNP , dlouhá léta spolupracoval s IPVZ. Budoval pracovitì v Hradci
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Králové, které po celou dobu øídil, v letech 1993  2003 zde
pùsobil ve funkci øeditele.
Publikoval a pøednesl více ne 100 èlánkù a pøednáek, je
hlavním editorem knihy Medicína katastrof a hromadných netìstí.
V odborné spoleènosti byl aktivní od døevních dob. V roce
1988 vznikla Sekce pøednemocnièní neodkladné péèe, tehdy
jetì sekce pøi Spoleènosti anesteziologie a resuscitace. Sekce
neila pøíli intenzivním odborným ivotem a to byl jeden
z dùvodù, e dolo v listopadu 1994 na sjezdu v Prachaticích
k výrazné aktivizaci èlenù, k volbì nového výboru, pøijetí stanov odborné spoleènosti a nastartování odborného ivota spoleènosti. MUDr . tìtina vykonával funkci pøedsedy odborné
spoleènosti v druhé polovinì volebního období, t.j. v letech
1997  1998. Této práci vìnoval hodnì èasu a úsilí. V té dobì
byly vypracovány podklady a vytvoøeny podmínky k uznání
oboru, co se nakonec podaøilo a umonilo mnoho dalích rozhodujících zmìn v ivotì nejen odborné spoleènosti, ale i odbornosti urgentní medicíny. Jeho èinnost výraznì pøispìla
k rozvoji odborné spoleènosti a proto se souèasný výbor rozhodl udìlit kolegovi MUDr. Jiøímu tìtinovi za podíl na vzniku a rozvoji èestné èlenství v této organizaci.
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Terorismus pøekraèuje hranice  konference
na památku teroristického útoku v beslanské kole,
Senát, 26. záøí 2005
Na pùdì Senátu se konala k prvnímu výroèí beslanské
tragédie mezioborová konference o terorismu a reakcích
svìtového spolenèenství na tento fenomén. Zátitu nad konferencí pøevzali ministr zahranièních vìcí Cyril Svoboda
(zastupoval ho námìstek ministerstva Jaroslav Bata) a senátor Jaromír tìtina.
Konference se vìnovala problému terorismu v irokých
souvislostech a úèastnili se jí zejména pracovníci z oblasti
psychosociální pomoci (a ji profesionální nebo dobrovolnické) a zástupci humanitárních organizací, Jediná pøednáka z oblasti managementu krizových událostí ze zdravotnického hlediska (Pøipravenost zdravotnických záchranáøù na
terorismus  J. eblová, ÚSZS SK) vyvolala znaèný zájem
a následnou diskuzi  zejména o tom, jak úèinnì a systematicky vzdìlávat veøejnost o zásadách první pomoci, o racionálním chování pøi moném teroristickém útoku a o faktu,
e veøejnost není ani informována ani psychologicky pøipravena akceptovat princip tøídìní pøi výskytu mimoøádné

události. Pøipraveností obyvatel na mimoøádné události
a informovaností o doporuèených zpùsobech chování se týkal pøíspìvek Otakara Miky, který se dlouhodobì zabývá tématy z oblasti civilní obrany. Ostatní pøíspìvky byly pøevánì z oblasti humanitární a psychosociální pomoci, o historických a politických souvislostech, které mohly být v pozadí útoku na beslanskou kolu (pøednesl senátor Bata),
tìpán Kavan hovoøil o èeské pomoci Kavkazu, dvì osetinské autorky pøipravily velmi zajímavý pøíspìvek o osetinských pohøebních a smuteèních rituálech, které se moná
s novou dobou modifikují ve vnìjích rysech, ale aè nepsané, jsou spoleèensky zavazující - trochu to moná pøispìlo
k lepímu pochopení odliného pøístupu k ivotu a smrti.
Dle odezvy ze stran poøadatelù byla konference velmi
dobøe hodnocena, snad pøispìla malým dílem i k lepí informovanosti o úloze a bìné èinnosti zdravotnických záchranných slueb.
Jana eblová

Zdravotnická zaøízení, které by se podílely na likvidaci následkù mimoøádné události, zaèínají své traumaplány nejen aktualizovat, ale hlavnì nacvièovat. 23. èervna t.r. se odehrál nácvik traumaplánu ve Fakultní nemocnici Motol,
scénáø poèítal s výbuchem v nákupním centru na okraji Prahy a pøijetím 50 zranìných do fakultní nemocnice.

Dosud nejvìtí cvièení se odehrálo v noci z 22 na 23. záøí na tøech místech  v Praze na námìstí Republiky (teroristický
bombový útok), na nádraí v Holeovicích (zadrení teroristy zásahovou jednotkou PÈR a znekodnìní bomby pyrotechniky) a v Kralupech nad Vltavou (bombový útok na vlakovou soupravu, detekce nebezpeèné zóny a riziko následného výbuchu). Analýzu cvièení PODZIM 2005 uveøejníme v následujícím èísle UM.

Na webových stránkách Územního støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje  www.uszsssk.cz je pod heslem
Pro zdravotníky uveøejnìn katalog vzdìlávacích akcí Krajského kolicího a výcvikového støediska. Zde uveøejnìné semináøe jsou pøístupné i pro zájemce z jiných záchranných slueb a jsou akreditované jak Èeskou asociací sester, tak Èeskou lékaøskou komorou. Je nutné se na vybraný semináø pøihlásit elektronicky.

11. listopadu 2005 se v prostorách Faustova domu, Karlovo námìstí 40, Praha 2 koná jednodenní soubor workshopù
Transakèní analýza napøíè spektrem. Semináø je urèen pro psychology, personalisty, lékaøe, pedagogy, manaery sociální
pracovníky, studenty i pro dalí zájemce z øad odborné i laické veøejnosti, workshopy povedou pièkoví zahranièní lektoøi.
Pro podrobnìjí informace lze kontaktovat organizátory e-mailem: cata@ta-cata.cz, nebo na www.ta-cata.cz.

Èeská asociace sester  sekce záchranných slueb ve spolupráci se Záchrannou slubou Karlovy Vary poøádá
8. prosince 2005 v sále hotelu Richmond v Karlových Varech celostátní semináø. Tématy semináøe jsou: intoxikace v pøednemocnièní i nemocnièní neodkladné péèi, kazuistiky, varia. Informace a pøihláka je na www.paramedik.cz, lze se také pøihlásit na e-mailové adrese jiri.frei@paramedik.cz nebo potou: ZZS, Závodní 205,
360 06 Karlovy Vary.
42

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2005

I N F O R M A È N Í

S E R V I S

MUDr. Jan tìch  zemøel 25. 7. 2005
Dne 25.7.2005 zemøel ve vìku 71 let MUDr. Jan tìch.
Jeho odchodem ztrácí èeská urgentní medicína a medicína
katastrof osobnost zcela výjimeènou  nejen odborníka a prùkopníka oboru, ale i èlovìka, který byl schopen pøedávat své
nepøeberné zkuenosti dalím generacím lékaøù a záchranáøù.
MUDr. Jan tìch pøispìl k rozvoji urgentní medicíny v bývalém Èeskoslovensku a následnì v ÈR.
MUDr. tìch vystudoval Fakultu veobecného lékaøství
Univerzity Karlovy v Plzni, promoval v roce 1958. Dle jeho
vzpomínek jej od poèátku pøitahovala neodkladná péèe,
ke které v té dobì mìla nejblíe chirurgie. MUDr. tìch také
sloil I.atestaci v roce 1961 právì v oboru chirurgie. Z historického hlediska je rok 1961 významný nejen pro urgentní
medicínu, ale pro vývoj medicíny v druhé polovinì 20. století vùbec. V roce 1961 bylo zavreno úsilí odborníkù kolem
P.Safara a do praxe byly uvedeny postupy moderní neodkladné resuscitace. MUDr. tìch také byl jedním z tìch, kteøí si v tehdejím Èeskoslovensku záhy uvìdomili pøelomový
význam moderní neodkladné resuscitace a dopad posunutí
hranice pøeití na celou medicínu. Dalí atestaci proto sloil
ji v novì vzniklém oboru anesteziologie a resuscitace, aplikaci moderních neodkladných postupù do praxe se pak vìnoval po celou svou dalí profesionální kariéru.
MUDr. tìch byl také jedním z odborníkù, kteøí si uvìdomili zásadní nutnost posunutí profesionální pomoci k pacientùm s náhle vzniklou poruchou zdraví a ohroení ivota mi-

mo zdravotnické zaøízení. Jako anesteziolog pracoval a do
roku 1977 na Klinice A+R Veobecné fakultní nemocnice
v Praze. Od roku 1977 pracoval jako lékaø samostatnì pracující ve výjezdových skupinách RLP na praské ZZS, od roku
1978 zároveò vykonával funkci zástupce primáøe ARO
Nemocnice Na Frantiku.
MUDr. tìch mìl také nesporné organizaèní schopnosti.
V roce 1987 sloil atestaci v organizaci øízení (dnení veøejné zdravotnictví) a od roku 1990 pøijal funkci zástupce øeditele praské ZZS, pøièem nadále pracoval ve výjezdových
skupinách RLP. V letech 1996  1998 pracoval ve funkci statutárního zástupce- øeditele praské ZZS. MUDr. tìch si
vdy uvìdomoval význam pøipravenosti na hromadná netìstí a také se v této problematice vdy angaoval.
MUDr. Jana tìcha jsem mìl tu èest poznat, kdy mne jako zaèínajícího lékaøe pøijímal do pracovního pomìru na
praskou ZZS. Obdivoval jsem nejen jeho obrovský nadhled,
iroké odborné znalosti a zruènost, ale hlavnì nenapodobitelný stoický klid i v tìch nejvypjatìjích situacích.
O vnitøní síle MUDr. tìcha svìdèí i to, e odeel náhle
v dobì, kdy i pøes pokroèilý vìk vykonával psychicky a fyzicky nároènou práci lékaøe RLP. Zastavme se a podìkujme
alespoò symbolicky tomuto gentlemanovi urgentní medicíny
za vechny zachránìné pacienty a za nadìji, kterou po celý
svùj bohatý ivot rozdával.
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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.

Jiøí Knor

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

43

