proto po takové situaci povauji dekontaminaci stresu (psychologickými prostøedky) u lékaøù za velice ádoucí. Pouití
technik, které redukují extrémní stres, kterému byli lékaøi vystaveni, povauji za prevenci moných budoucích obtíí (vèetnì profesního vyhoøení). Domnívám se, e je úkolem zamìstnavatele tuto prevenci zajistit.
PhDr. tìpán Vymìtal, psycholog MV ÈR

2. Co si o tomto faktu myslíte a jaké to ve Vás osobnì vyvolává pocity?
Lékaøi se dostávají do emocionálnì sloité a tìké situace.
Mnì osobnì je to velmi nepøíjemné, aèkoli to chápu jako logické a správné øeení situace.
Alena Veèeøová  Procházková, lékaøka, obor psychiatrie

1. Víte o tom, e lékaøi pøi hromadných netìstích
a katastrofách ranìné tøídí do kategorií podle závanosti?
Jinými slovy  vichni nemají stejnou anci, pøednostnì se oetøují závanì poranìní, ale se ancí
pøeít.
To, e jsou ranìní pøi hromadných netìstích tøídìni do kategorií podle závanosti, vím. Vybavuji si starý televizní seriál Sanitka, kde tak lékaøi postupovali pøi zøícení letadla
v Suchdole. Pøi jeho sledování mi to pøipadalo zcela logické
a normální.
Jana Fantová, profesorka osmiletého gymnázia

Vìdìla jsem, e se tøídí do kategorií. Ale myslela jsem, e
se nejdøíve oetøují ta nejzávanìjí zranìní, pak ménì závaná a nakonec nejménì závaná.
Helena Hadaèová, studentka oktávy osmiletého gymnázia

Ano, o tøídìní pacientù pøi hromadných netìstí a nedostatku zdravotnického personálu vím, poprvé jsem se s tímto
faktem setkal pøi kurzu první pomoci u ÈÈK
Radomír Hejl, student oktávy osmiletého gymnázia

Ne, ale tuil jsem to.

Jediné, co vím, je, e bych nechtìla být v kùi záchranáøe,
který èelí zodpovìdnosti správného a rychlého tøídìní za èasto nepøehledných podmínek. Úzkost cítím za nì, jinak ne.
V pozici umírajícího bych chtìla, aby byl nìkdo se mnou  ale
od záchranáøe to neoèekávám.

Bohumila Batecká, psycholoka, terénní krizová práce

ádné pocity, pouze pocit zodpovìdnosti, je to dril, takto se
to musí udìlat.
Dobroslava Jandová, lékaøka

Rozum mi napovídá, e asi jinak postupovat nelze. Dovedu
si pøedstavit, e je nutné oetøit nejdøíve ty, kteøí mají anci
pøeít. Zároveò si ale v duchu kladu otázku, zda mohou lékaøi ve chvatu a moná i chaosu, který na takovém místì vládne,
odpovìdnì posoudit, kdo má anci pøeít, jestli nemohou nìco pøehlédnout nebo ne úplnì správnì diagnostikovat. Tato situace ve mne vyvolává velmi smíené pocity, v kùi lékaøù
bych být opravdu nechtìla.
Jana Fantová, profesorka osmiletého gymnázia

Toto tøídìní mi pøijde logické. Lidé nikdy nebudou mít stejnou anci, to je pøirozená vìc. Moná to zní tvrdì, ale lepí øeení asi zatím není.

Krytof Procházka, student

Helena Hadaèová, studentka oktávy osmiletého gymnázia

Ano, vìdìla jsem to. Bìhem Z jsme se o tom uèili (jsem narozená v roce 1977).

Myslím si, e kadý který kdo proel kurzem první pomoci
ve kterém se o tøídìní pacientù také mluví se na tento fakt bude dívat jinak ne bìný laik. Vzpomínám si, e kdy nìkdy
v srpnu nebo záøí dolo v Pardubicích k autonehodì, pøi které bylo zranìno tuím 6 lidí, v mediích se o tom mluvilo jako
o selhání lékaøe, který mìl na místì pøedèasnì ukonèit resuscitaci  osobnì si spí myslím, e právì zde se jednalo o tøí-

PhDr. Jana Malíková, psycholoka MV ÈR

Nevìdìla jsem to, ale tuila, e nìjaká kriteria asi budou.
RNDr. Jana Motyková, Centrum pro studium vysokého kolství,
Národní centrum distanèního vzdìlávání

O tøídìní do nìkolika kategorií vím. Poranìní dostanou po
vyetøení na krk títky, na kterých jsou napsány výsledky vyetøení (tlak, puls, viditelná zranìní,...) a celkovì jsou oznaèeni barvou (myslím, e èerní jsou mrtví, èervení tìce zranìní a zelení lehce zranìní).
Nina eblová, studentka VO publicistiky

Ano, vím o tom, e je to nezbytnì nutné. (Ale døív, ne jsem
se oblastí psychologie krizí a netìstí zaèal profesnì zabývat,
jsem o tom nemìl konkrétní pøedstavu). Domnívám se, e triage klade vysoké nároky na lékaøe  a to zejména pøi velmi
rozsáhlých netìstích, s velkým poètem zranìných. V akutní
fázi, se lékaø musí rozhodovat v èasové tísni a s omezenými
nebo improvizovanými technickými a personálními monostmi. Situace triage mùe vyvolávat vysoký pozásahový stres,

je opravdu ohroen na ivotì a kdo utrpìl jen lehèí nebo ne
tak závaná zranìní. Toto by se myslím dalo vyøeit napøíklad
týmem psychologù, kteøí by na místì netìstí byli pøítomni
a uklidòovali poranìné  lékaøi a záchranáøi vechnu tuto
práci nemohou stihnout.
Nina eblová, studentka VO publicistiky

Role zdravotníka: standardní a logický postup, vychází
z mnoha let praxe  ne vdy se vak uplatòuje. Avak tento
fakt ve mnì vyvolává stísnìné pocity, hodnì záleí na situaci a okolnostech. Jako napø. zranìní nejbliích, èas, roèní doba (zima  léto), rozsah a místo hromadného netìstí
èi mimoøádné události. V noci, v zimì 0° C, na okresní silnice, snìí  to musí být dìs.
Bc. Vendula Pírková, vrchní sestra

dìní ranìných, kdy na jednoho lékaøe a záchranáøe bylo
6 ranìných, lékaø se tedy radìji vìnoval ostatním ranìným
s ancí na pøeit. Kdy jsem si pak proèítal rùzné diskuse laikù, vìtina lidí takto nauvaovala a spíe nadávali na lékaø.Tøídìní ranìných tedy ve mnì vyvolává kladné pocity
 je to bìná souèást urgentní medicíny, jinak se to vak mùe jevit lidem bez znalosti první pomoci.
Radomír Hejl, student oktávy osmiletého gymnázia

Pøednostnì by se mìli oetøit ti, kteøí mají anci pøeít, take s tím souhlasím.
Krytof Procházka, student

Vzhledem k tomu, e s tímto faktem iji pomìrnì dlouho,
pøijímám ho jako fakt a rozumím tomu. Chápu to.

Zodpovìdnost tìch, kteøí rozhodují je jistì veliká, jsem ráda, e by zdravotník, nemusím být v jejich kùi. Ale urèitý postup tøídìní je nutný, alokace zdrojù také, a proto si myslím,
e tento zpùsob je správný.
Bc. Jana Rùièková, stanièní sestra JIP kardiochirurgické kliniky

Beru to jako nutnost, ivot je tvrdý.
Ing. Libor ALANDA, pilot

Nechtìl bych být v roli lékaøe v takové situaci. Nejhorí by
byly asi vzpomínky na umírající, kterým nelo pomoci, zejména dìti. Pocit bezmoci. Pocit e ivot není spravedlivý. Ztráta
iluzí o moci lékaøe. Uvítal bych pøítomnost duchovního u umírajících.

PhDr. Jana Malíková, psycholoka MV ÈR

PhDr. tìpán Vymìtal, psycholog MV ÈR

RNDr. Jana Motyková, Centrum pro studium vysokého kolství,
Národní centrum distanèního vzdìlávání

Z jedné strany pohledu je samozøejmé, e se lékaøi budou zabývat pacienty, kteøí mají anci pøeít. Vzhledem k velkému mnoství
zranìných a malému poètu lékaøù, by mìlo co nejvíce lidí dostat
anci pøeít. Z druhé strany samozøejmì záleí té na kvalitì , profesionalitì a etice lékaøe, posuzování bylo skuteènì profesionální
(Jak se zachová lékaø, který zde bude mít své blízké ?).

Pøedpokládám, e je potøeba nìjakých pravidel, ale je otázka, zda jsou ve vypjaté situaci (hromadná netìstí, katastrofy..) vdy dostateènì fundovanì posouzena. Tedy je-li na místì vdy DOSTATEÈNÌ ZKUENÝ a FUNDOVANÝ záchranáø, který pacientùv stav opravdu spolehlivì posoudí.

Toto tøídìní usnadòuje orientaci záchranáøùm a lékaøùm
a podle nìj se poté pøistupuje k samotné první pomoci a pøípadnému odvozu do nemocnice, který následuje. Myslím, e je
to velmi praktické a úèinné. Avak pro lidi  pacienty, kteøí se
v této tìké situaci ocitli je nìkdy tìké pochopit, e nìkdo jiný má pøi léèení pøednost, kdy on má pocit, e právì jemu by
mìla být vìnována péèe hned teï. Lékaøi vak vìdí lépe, kdo

Stanislav Procházka  starosta MÈ Praha  Øeporyje
RNDr. Jaroslava Zusková  tajemnice ÚMÈ Øeporyje

3. Jak byste reagoval, kdybyste se se svými blízkými ocitl
v situaci s hromadným výskytem postiených a postup
tøídìní by byl uplatòován i na èleny Vaí rodiny?
Pokud bych sama byla ménì zranìná ne moji pøíbuzní, nala
bych je atd ,snaila bych se udìlat vechno pro to, abych o své
rodinì alespoò vìdìla, aby moje rodina byla oetøená, nebo bych
se snaila pro nì maximum udìlat sama, teprve pak bych se vìnovala cizím lidem. Zasahujícím zdravotníkùm bych se snaila
jejich práci nekomplikovat. Pøípadný transport na dalí pracovitì by samozøejmì probìhl podle závanosti poranìní.
Alena Veèeøová  Procházková, lékaøka, obor psychiatrie

Je to pro mì podobná situace, jako kdy èlen rodiny zemøe
po nemoci a èlovìk pøemítá, co by bylo, kdyby  se na to pøilo døíve, lékaøi dali víc na pøání nemocného, se víc vìdìlo
o podstatì onoho onemocnìní.
A pak mu dojde, e lidi umírají a e to, co nese jako lékaøskou køivdu, jsou spí vìci chování, vztahu a komunikace
obecnì. e je nakonec stranì vdìèný lékaøce, která o zemøelém dobøe promluvila.
Kdy poslouchám lidi (= obìti pøímé), kteøí byli v situaci
tøídìní, myslím, e vìc proívají podobnì  v hlavì jim poslé-

ze zùstane projevený zájem, nasazení, atp. a tøeba i mylenka, e
lepí smrt ne ivot s trvalým postiením a e se nedá nic dìlat.
Horí je, e nemáme zatím poskytovanou péèi o umírající, aèkoli  pokud se nepletu  je u v enevských protokolech z 1947.
Bohumila Batecká, psycholoka, terénní krizová práce

Nejprve bych se vìnovala své rodinì, ale i v rámci rodiny
bych oetøovala toho, kde by to jetì mìlo smysl, pak bych se
vìnovala ostatním. Jako lékaøka bych asi dodrela pøedepsaný postup.
Dobroslava Jandová, lékaøka

Jak bych reagovala, si jen tìko dovedu pøedstavit. Asi
bych v poèáteèním oku odmítala uvìøit, e moji blízcí nemají anci pøeít, poté bych se moná zcela sobecky snaila vemi monými prostøedky donutit nìkterého lékaøe, aby se vìnoval pøednostnì mým pøíbuzným. Nejspí bych se tak chovala a do chvíle, ne by z místa nìkdo násilím odvedl.
Jana Fantová, profesorka osmiletého gymnázia

Nedokáu posoudit, protoe jsem to nezaila a èlovìk nikdy
neví, jak bude jednat. Ale myslím si, e bych se nejdøív ze
vech vìnovala èlenùm mé rodiny. A nevím, jestli je to správné nebo ne  má lékaø za kadé situace jednat ve jménu svého povolání nebo má také právo si v této situaci vybrat (tzn.
oetøit nejprve èleny své rodiny)?
Helena Hadaèová, studentka oktávy osmiletého gymnázia

Opravdu nevím jak bych reagoval, osobnì si myslím, e by
èlovìk el pomáhat spí svým blízkým ne se øídit pravidly pro
tøídìní ranìných.
Hejl, student oktávy osmiletého gymnázia

Snail bych se udìlat vechno pro to, aby moje rodina byla
oetøená pøednostnì, v tuhle chvíli bych se choval jako sobec.
Krytof Procházka, 15 let, student

Poèítám s tím, e by to tak prostì bylo. Teï od stolu øeknu
racionálnì, e to CHÁPU, ale v té situaci bych to pravdìpodobnì chtìla zmìnit a kdybych tuila,e mi nìkdo umírá, snaila bych se,aby se mu pomoci dostalo.
PhDr. Jana Malíková, psycholoka MV ÈR

Byla bych v oku a svoji reakci nedovedu odhadnout a jakýmkoliv spekulacím, co by bylo kdyby... se radìji vyhnu.
Nechci na to ani myslet.
RNDr. Jana Motyková, Centrum pro studium vysokého kolství,
Národní centrum distanèního vzdìlávání

Tato otázka je zapeklitá, protoe jsem se natìstí do takovéto
situace nedostala. Mohu nyní tvrdit, e bych souhlasila s postupem lékaøù, kteøí vìdí, co dìlají a panice a strachu o mé blízké
bych se vyvarovala a byla bych klidná. Konkrétní vypjaté emoce jsou vak silnìjí, ale snaila bych se to pochopit.
Nina eblová, studentka VO publicistiky

Dle mého názoru se jedná o silnou stresující situaci pøi které bych se, v pøípadì neúspìchu, jen velmi tìce smiøovala
s postupem záchranáøù. Stejné rozpory bych cítila v pøípadì
dìtí. Myslím, e by zde byla dost významná pozice psychologa, samozøejmì a po zásahu.
Bc. Vendula Pírková, vrchní sestra

Nevím, zda bych dokázala jednat racionálnì, v pøípadì
tìch nejbliích by mi tento zpùsob milý asi nebyl. Ve by záleelo na tom, jak by to dokázali zdravotníci zorganizovat.
Bc. Jana Rùièková, stanièní sestra JIP kardiochirurgické kliniky

Teï si øíkám, e bych respektoval uvedenou zásadu a asi
bych se snail alespoò nìjak pomoci tìm vyøazeným.
Nicménì dobøe vím, e v tìchto mimoøádných situacích se
lidé èasto chovají zcela jinak, nì by i sami od sebe oèekávali, take poadovaná struèná odpovìï vlastnì je  tìko øíci.
Ing. Libor ALANDA, pilot

Velmi by se mi ulevilo. Otázka smìøuje sice jasnì k odpovìdím typu mìl bych z toho divný pocit, e lidé, kteøí jetì ijí, dostanou èernou, ale pro mì je noèní mùrou pøesnì
opaèná situace: pøijede posádka, která tøídit nebude a zaène
se zranìnými zabývat bez ohledu na priority. To je pøece daleko horí! Pøesnì to ukázalo cvièení v Kralupech, kdy se
u vlaku netøídilo  a kdo se dostal k oetøení nejdøíve? Lehce
zranìní a nezranìní. Naopak lidé s masivním krvácením
a vnitøními poranìními leeli na nástupiti jetì dvì hodiny po
výbuchu, prostì proto, e se neozvali.
Moná existují lidé, kteøí povaují START za etické téma
k hlubokomyslným úvahám. Britský zdravotnický ekonom
Maynard øekl v osmdesátých letech, e neefektivní znamená
neetické a pøestoe tím myslel hlavnì na peníze, platí to i pro
rozhodování u hromadného netìstí. Tøídìní znamená maximálnì efektivní vyuití sil, jakýkoliv ostatní postup je proto
neetický.

Bc. Marek Uhlíø, Ministerstvo zdravotnictví ÈR

Dramaticky a instinktivnì. Pravdìpodobnì bych se aktivnì domáhal, aby byli pøednostnì oetøeni mí nejblií.
(Paklie bych jim sám neposkytoval první pomoc). Reakce
své psychiky v takové situaci vak nedokái odhadnout, protoe podobnou zkuenost nemám. Asi bych mìl na lékaøe
vztek, e nezachraòují mé blízké, nebo pocit, e pro nì neudìlali maximum.
PhDr. tìpán Vymìtal, psycholog MV ÈR

Odpovìï na tuto otázku je velice tìká, nedokáeme sami
posoudit nae reakce. Je samozøejmé, e bychom se snaili
pro své blízké získat co nejlepí oetøení. Záleí té na oku po
události, kdy reakce mohou být znaènì rùznorodé, nìkdy neadekvátní.

Stanislav Procházka  starosta MÈ Praha  Øeporyje
RNDr. Jaroslava Zusková  tajemnice ÚMÈ Øeporyje

