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Ú V O D N Í

S L O V O

Dnešní číslo se opět ve větší míře zabývá problematikou medicíny katastrof a připraveností na mimořádné události. Jsem si vědoma toho, že je to téma značným počtem lékařů nepříliš oblíbené, na hony vzdálené od všeho, co se jak v pregraduální studiu, tak
ve specializační průpravě učili. Navíc jsou mimořádné události natolik málo frekventované (a to i ty menšího rozsahu), že se dá profesní kariéra někdy vcelku úspěšně prokličkovat bez setkání s touto situací. Individuální role jedinců jev těchto případech zcela v pozadí, takže pocit hybatele osudu tak jako v případě jednoho konkrétního pacienta chybí. A přiznejme si, že občasné uspokojení z toho, že jsme menším, větším či dokonce zásadním způsobem přispěli k vyléčení pacienta prostě potřebujeme. Mimořádná událost
vyžaduje dril, disciplínu, organizaci, rutinu (která nám zatím chybí), střízlivé plnění úkolů.
V ní není žádné „umění medicíny“, ono zázračné diagnostické prozření a šamanským nádechem prodechnutá léčba, která vede pacienty a jejich blízké k nadšenému vzdychání nad zázračným lékařem. (Já vím, nestává se to často, ale někdy to zažijeme, někdy
nás někdo pochválí, a máme z toho pak zcela lidsky oprávněně a pochopitelně radost.)
Obdiv v případě mimořádné události nehrozí, jen vyčerpání, pochybnosti, únava, a po
vyhodnocení jen další předělávání organizačních opatření, diskuze nad revizemi traumaplánů. Avšak a3 se nám to líbí více či méně, je „medicína katastrof“ nedílnou částí
oboru, který jsme si vybrali, musíme se tímto úsekem zabývat ze zákona, a hlavně – pokud by k něčemu skutečně došlo, veřejnost oprávněně čeká, že „záchranka“ se tohoto
úkolu ujme.
Čas od času nastane debata o nesmyslnosti některých typů příprav, plánů, opatření,
a to i mezi lékaři s delší praxí. Bohužel, vychází to z reality dnešního světa, absurdní je spíš
svět, ve které jsou před zraky televizních kamer ve jménu ideologií zabíjeny náhodné
oběti náhodnými sebevražednými aktéry. Ttomuto scénáři bych bývala nevěřila ani v době kulminující studené války, kdy jsme jednou ročně povinně cvičili nasazování masek
(a navzájem si ucpávali choboty) a na hodinách branné výchovy se nám dostalo poučení, že až uvidíme atomový hřib, máme si lehnout za nejbližší terénní vlnu nohama k výbuchu. New York, Madrid, Londýn, Beslan, Izrael, Bagdád a další místa na zemi humornost
těchto pouček postrádají a nutí nás, by3 neochotně, brát krizovou připravenost vážně.
Tento text píši v době, kdy už zase na mnoha českých dvorcích a sklepích šplouchá
voda, na 69 místech republiky je vyhlášen stav ohrožení. I přírodní katastrofy jsme dřív
brali jen jako zajímavosti z exotických míst, než nás příroda poučila, kdo je – nebo spíš kdo
není – pánem na zemi. Z mnoha těchto důvodů budeme tedy i nadále prostor časopisu
dělit mezi „zajímavou“ kliniku a „otravné“ katastrofy a doufat, že i katastrofické stránky si
najdou své čtenáře.

Za redakci vás v dalším ročníku a dalším kalendářním roce zdraví
Jana Šeblová
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Fenomén NBC, respektive CBRNE
Josef torek

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof

Klíèová slova: Fenomén NBC  CBRNE  krizová pøipravenost resortu  ochrana  tøídìní  dekontaminace  plán krizové
pøipravenosti  Incident Command System  Toxals  kapacity  alokace.

Termínem fenomén NBC se vyjadøuje existence bezpeènostního rizika v podobì hrozby nebo pouití jaderných, biologických nebo chemických prostøedkù (døíve vyvíjených pro
potøeby zbraní hromadného nièení) na civilní populaci. V popøedí zájmù národních bezpeènostních politik, krizových orgánù i výkonných sloek se objevila otázka pøipravenosti na pouití prostøedkù NBC po 11. 9. 2001; zdravotnické systémy nevyjímaje.
Riziko fenoménu NBC urèuje míra závanosti, tè. vyjádøená stupnicí:
a) Trvale se roziøuje okruh subjektù, které tìmito prostøedky
disponují nebo usilují o jejich získání;
b) Zvlátní nebezpeèí reprezentuje monost ovládnutí malého poètu prostøedkù jednotlivci nebo nestátními skupinami;
c) Mimoøádní nebezpeèí pøedstavuje terorismus v øadì regionù
svìta;
d) Reálná je hrozba pouití prostøedkù NBC k vydírání
Dopady na zdravotnictví:
Nastavená bezpeènostní politika Èeské republiky, konkretizovaná dokumentem  Bezpeènostní strategie v platném
znìní, spolu s legislativou upravující zajiování bezpeènosti
Èeské republiky se bytostnì dotýká i zdravotnického systému
a staví pøed zdravotnictví úkol zajistit svou pøipravenost
k poskytování zdravotnické pomoci a zdravotní péèe o obìti
mimoøádných událostí a krizových situací.
Citace z Bezpeènostní strategie  èást Integrovaného záchranného systému:
... jednotlivé sloky Integrovaného záchranného systému
musí být schopny reagovat na ivelní pohromy a v souèinnosti s dalími subjekty úèinnì zasáhnout v pøípadì mimoøádné
události vyvolané teroristickými akcemi, radiaèními haváriemi, haváriemi zpùsobenými vybranými nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky a dalími technickými
a technologickými haváriemi, havarijním zneèitìním vodních
zdrojù, ovzduí a pøírodního prostøedí apod. Pro zajitìní tìchto úkolù je nezbytná podpora vìdy a výzkumu a vzdìlávání
v oblasti bezpeènostní politiky vytváøení diskusních platforem
Pozn.: Zákonem 239/2000Sb. jsou do IZS zaøazena vechna
zdravotnická zaøízení; jednotlivé typy individuálním mechanismem právní úpravy.
Pøipravenost resortu na zvládání následkù pouití prostøedkù NBC spoèívá ve schopnosti vytvoøit funkèní systém zdravotnické pomoci a zdravotní péèe o postiené NBC; samostatnì i v rámci národního bezpeènostního systému.
Zámìr tvorby systému péèe o postiené NBC je výstupem
uskuteènìných cvièení IZS a potøeby zajistit nezbytné kroky
4

k bezpeènosti personálu záchranného øetìzce od místa výskytu
kontaminované obìti a do místa koneèného oetøení.
Základem práce záchranáøù je metodika TOXALS, její nedílnou souèástí je ochrana osob, tøídìní a dekontaminace,
co v proudu traumatizovaných evidentnì bude pùsobnost
záchranného systému zdravotnictví v celém kompletu vyèlenìného segmentu zdravotní péèe:
TOXALS = základní a rozíøené resuscitace v reimu
kontaminace, jedná se o TOXI  specifikaci Safarova ABC
systému:
A: zásadnì platí pravidlo jedná se o riziko pro záchranáøe
B: zásadnì se vyhýbáme auskultaci fonendoskopem  zraková kontrola
C: zpravidla vyaduje stavìní krvácení a øeení akutních
dysrytmií
D: reim dekontaminace a disability (postiení pohyblivosti, nezpùsobilost pohybu)
E: evakuace (evacuation)
 primárnì ze zóny kontaminace do zóny dekontaminace  se zøetelem na bezpeènost záchranáøù,
 sekundárnì ze zóny dekontaminace do zóny èisté k pøípravì na transport.
A i kdy dekontaminace provádìná zdravotnickým pracovníkem je zúena v pøednemocnièní (PRE-HOSPITAL) fázi na
rozsah èásteèné oèisty, je evidentní problém v linii nalezení obìti, poskytnutí první pomoci, vynesení ven z nebezpeèné
oblasti (gold zone) a pøedání obìti pøes filtr (silver zone) do
zóny bezpeèné (bronze zone) v ose èasové potøebnosti a v reimu poskytované zdravotnické pomoci pøed pøedáním k poskytnutí zdravotní péèe adekvátní stavu pokození zdraví obìti vyvolávající pøíèinou.
Na rozdíl od proudu netraumatizovaných obìtí (nezranìní
a nebo lehce zranìní), který je v péèi nezdravotnické èásti zásahu  HZS  a jeho dekontaminaèní kapacity, popø. monosti.
Pøesto je vak nutno poèítat na stranì nemocnièní (IN-HOSPITAL) fáze se spontánním pøíchodem lehce postiených,
a kontaminovaných, a na tuto variantu musí být nemocnice pøipravena vlastní dekontaminaèní kapacitou  rychle dosaitelnou a akceschopnou  nebo doprava mobilní dekontaminaèní linky je za hranicí èasové expirace noxy do organismu postieného. Proto nemocnice pravdìpodobnì bude dekontaminovat
jak v reimu èásteèné oèisty, ale i v reimu úplné oèisty obìti událostí.
Optimalizace poètu specializovaných sil a prostøedkù ZZS
není zatím nastavena, výchozí je vak stav v oblasti Havarijní
pøipravenosti kraje (rozumìj Havarijní Plán Kraje  HPK),
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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kde je specifikována rizikovost kontaminace populace, její
lokalizace a pøedpokládaný odhad poètu zasaitelných osob.
Øeení v pøednemocnièní úrovni
Za této situace je startující kapacita 1 týmu NBC v rámci
krajské ZZS (ÚSZS) dostaèující z hlediska organizace zásahu
v èasovém oknì do 20 minut (HZS a jeho prùzkum); nutná je
vak zpùsobilost týmu a materiálnì  technické vybavení:
1. Posádka týmu musí být v rozsahu RLP a to z dùvodu dynamiky klinických obrazù obìtí a nezbytnosti zvládat lékaøem týmu klinickou dozimetrii, která je urèující pro dalí rozhodovací proces v rámci aplikovaného STARTU a navazující TOXALS
2. Základní vybavení týmu  dostupné prostøedky ochrany
personálu i obìti
zdravotnický materiál pro neodkladnou
resuscitaci (NR) prostøedky pro provádìní èásteèné oèisty v prùbìhu NR a první pomoc (PP);
3. Metodika a výcvik v technice START a transportu do bezpeèné zóny
4. Sloení týmu:
i. 1 lékaø
ii. 2 záchranáøi
iii. 1 sestra ARIP
5. Èinnost týmu:
a. Lékaø + sestra = NR + PP = TOXALS
b. Záchranáøi = asistence + dekontaminace = postupy
c. Manaer scény a autor výstavby odsunového ramene k filtru do bezpeèné zóny; souèinnost s ostatními v prostoru
Ploné pokrytí Èeské republiky:
(1) Pøi existenci cca 10 týmù NBC v Èeské republice je vytvoøena dostateèná kapacita zdravotnických záchranáøù pro
potøeby mimoøádných událostí velkého rozsahu, takticky
øeených sektorovým vstupem do prostoru a výstavbou
øetìzce v ose kadého sektoru.
(2) Ve vztahu k resortním kapacitám  Zdravotnické zabezpeèení krizových stavù  Pøíbram  Kamená a specializované pracovitì typu Høedle a Zábøeh na Moravì = dostateèná transportní kapacita v reimu IZOLACE kontaktù a zajitìného transportu do urèených zdravotnických zaøízení v souèinnosti s orgány ochrany veøejného zdraví, na
zásadách infekèní medicíny.
(3) Ve vztahu k národním prostøedkùm SÚJCHBO Pøíbram
(SÚJB) = kontingent zdravotnického zabezpeèení mobilních prostøedkù a o pøedsunutý zdravotnický prùzkum
v oblasti v pùsobností koordinátora zdravotnické sekce
záchranných a likvidaèních prací s pøímým napojením na
resortní segmenty péèe  lékaøskou toxikologii, systém
specializované péèe o osoby ozáøené, specializované péèe
o osoby postiené vysoce virulentní nákazou, popø. kontakty atd.
Pøipravenost týmu NBC zajistit péèí kmenového OSZS ve
spolupráci se SÚJCHBO Pøíbram, ZZKS Pøíbram  Kamená,
FVZ UO Hradec Králové, Katedrou UMaMK IPVZ Praha,
Katedrou Radiobiologie a toxikologie ZSF JCU Èeské
Budìjovice, popø. dalí; v gesci SUJCHBO a FVZ UO HK vypracovat pro tým NBC Metodiku pøípravy, vzdìlávání a èinnosti pøi práci v prostoru ohroení k vyuití u ostatních
ÚSZS v ÈR, kde bude tým NBC etablován podle bodu (1)
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Trvalou pohotovost a zpùsobilost k èinnosti týmu zajistit prùbìným programem pøípravy prostøednictvím povìøeného oblastního støediska ÚSZS a vzdìlávacím zaøízením ÚSZS ve spolupráci se specializovanými pracoviti SÚJCHBO Pøíbram, FN
Hradec Králové, VFN Praha, pracoviti FVZ UO Hradec
Králové, popø. Univerzity obrany v Brnì a JCU/ZSF/KRT podle jednotného vzdìlávacího programu.
Materiální zajitìní týmu realizovat v souladu s úèelem vyuití týmu vícezdrojovì
KÚ; MZ ÈR; SÚJCHBO (resp. IZS)
a svìøenou pùsobností integrujících subjektù (MV, MO, SÚJB,
SZÚ apod.) , zásadnì prostøednictvím kapitoly 5 rozpoètové
skladby.
Zkuenosti a poznatky z výstavby týmù NBC pøi ÚSZS
zpracovat pro potøeby MZ ÈR cestou ZZKS Pøíbram k zapracování do aktù øízení resortu, vèetnì legislativního ukotvení
= právní postavení, financování, sociální zajitìní, pojitìní týmu atd., náklady na systém udrování a pohotovosti, aktivaci,
nasazení, vybavení ochrannými prostøedky v souladu s nejnovìjími poznatky lékaøských a ostatních vìd, napojení na vzdìlávací instituce v dané problematice, tréninkové instituce, psychologickou podporu atd.
Øeení v nemocnièní úrovni
Výchozí je princip, e prvotní oetøení kontaminovaných
pacientù zùstává úkolem nemocnice, která navazuje na poskytnutí zdravotnické pomoci a zdravotní péèe silami a prostøedky pøednemocnièní neodkladné péèe = ZZS v postavení
cílového ZZ.
Dále platí zásada, e:
a) pøi chemickém postiení je nutno dekontaminaci provést
ji pøi pouhém podezøení;
b) pøi biologickém ohroení mùe být dekontaminace nutná
a pak staèí sprcha, výmìna odìvu
c) pøi radiaèním postiení je dekontaminace nutná u kontaminovaných postiených
Z uvedeného vyplývají PRIORITY NEMOCNICE:
1. Ochrana pacientù, personálu a celého zaøízení
2. Zajitìní co nejkvalitnìjí péèe kontaminovaným pacientùm pøi hromadném pøíjmu
3. Ochrana pracovního a ivotního prostøedí uvnitø a vnì
nemocnice
4. Napojení se na informaèní centrum  regionální nebo
státní  resortní i mimoresortní  SÚJB; TOXICENTRUM, HZS, MZ atd.
K ad 1) Je odvislá od vèasné informace o situaci = Hlásný
a varovný systém = zpravidla regionální napojení nemocnice je ivotnì dùleité a pøíjmové místo nemocnice musí být
zpùsobilé k okamité odezvì (znát, umìt, reagovat).
Výbìr pøíjmového místa je klíèový krok krizového managementu nemocnice, protoe se jedná o vstupní místo do nemocnièního komplexu, které musí být zajitìno okamitì personálem (vycvièeným a vybaveným ochrannými odìvy) s pøímým napojením na øídící pracovníky nemocnice.
Následný krok nemocnice = vyrozumìní personálu = systém
vyrozumìní a dostupnost ochranných odìvù a pomùcek prioritnì pro personál, který bude dekontaminaci provádìt, musí
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být bezprostøední, dekontaminaèní zaøízení nemocnice pak
v provozu do 3 minut, stejnì tak pro personál, který bude kontaminované pacienty pøijímat k oetøení
pracovitì pro
hromadný pøíjem postiených (urgentní pøíjem, hala urgentního pøíjmu atd.) = zásahový tým nemocnice
vnitøní èlenìní podle rizik, vèetnì dekontaminaèní sluby nemocnice.
Pøi respektování zásad výstavby orgánù krizového managementu ve zdravotnictví jde v principu o odbornou skupinu
krizového tábu nemocnice (K NEM).
Ve smyslu zajiování bezpeènosti Èeské republiky resortem
zdravotnictví má kadá nemocnice k dispozici svùj krizový táb,
kde vedle vedoucích pracovníkù nemocnice má své zastoupení
i odbornost medicínská, stejnì tak odbornost oetøovatelská.
Základními úkoly odborných souèástí krizového tábu
nemocnice pak jsou:
n Vypracování scénáøe postupù nemocnice pøi mimoøádných situacích;
n Organizace kolení, pøípravy a nácvikù na tyto postupy;
n Funkce odborného poradce pøi reálné situaci;
n Koordinace s vnìjími subjekty podílející se na zvládání
situace;
n Inventarizace (analýza) rizikové zátìe v oblasti pùsobení nemocnice.
V souèasnosti existují dva základní typy postupù nemocnice:
a) Vnìjí èinnost = management hromadného pøíjmu a léèení
velkého poètu postiených tak, aby nebyla pøekroèena léèebná kapacita nemocnice;
b) Vnitøní èinnost = management pøímého ohroení nemocnice
zevnitø nebo v bezprostøední blízkosti, kde základem odezvy
je evakuace  plná nebo èásteèná  nemocnice pøi pokraèující léèebné èinnosti.
Tøídìní  TRIAGE
Vichni pøíchozí pacienti do nemocnice jsou vnímáni jako
kontaminované osoby a musí jetì pøed dekontaminací projít
nemocnièním tøídìním = lékaøi pracovitì nemocnice pro
hromadný pøíjem  v ochranném odìvu = tøídí proud pøíchozích na dekontaminaci nezdravotnickou (nezranìní a lehce
postiení, kteøí nepotøebují zdravotnickou pomoc) a na zdravotnickou dekontaminaci (poranìní nebo nemocní potøebující
zdravotnickou pomoc; dìti a invalidé) se základní identifikací (jméno, data narození identifikaèní prùvodky atd.).
Základní metoda práce na dekontaminaèních místech = klinická dozimetrie zdravotního stavu = s cílem bleskové dg blíícího se ivot ohroujícího zhorení stavu.
Po dekontaminaci se provádí úplná registrace osob v souladu se systémem dokumentace nemocnice (NIS), vèetnì pøidìlení registraèního èísla = k oznaèení sbìrných vakù, pytlù s jeho
odìvem a osobními vìcmi.
Výraznì tìmito poadavky stoupá význam vypracovaného
systému øízení nemocnice za krizových situací = krizové øízení nemocnice = akceptující principy a zásady krizového øízení
ve spoleènosti a resortu (viz Národní bezpeènostní systém).
Proto musí vechny souèásti nemocnice, které se zapojují do
zvládání hromadného pøijmu postiených = kritická infrastruktura nemocnice (urgentní pøíjmy, pøíjmové ambulance,
6
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ARO, JIP, OS, LAB, TOXI, RTG, INF, INT atd.), projít pøípravou a výcvikem v rozsahu vypracovaného krizového plánu
nemocnice = Plán krizové pøipravenosti nemocnice.
Sada ochranných odìvù:
Ad a) chemicky resistentní oblek, rukavice, holinky a celooblièejová maska s filtrem èistící vzduch (s pohonem nebo bez pohonu)  zajistí respiraèní ochranu pøed sekundární kontaminací chemickými látkami;
Ad b) bìný pracovní odìv, latexové rukavice, ochrana oèí
a respiraèní maska (anti  TBC maska)  zajistí ochranu
pøed infekèními (biologickými) kodlivinami;
Pøi nebezpeèí rearosolizace kodliviny pøi manipulaci s odìvem, prádlem postieného, je výhodné pouití masky s vysoce
úèinným filtrem vzduchu (HEPA filtr).
Ad c) protiradiaèní odìv  ochranný odìv, oblièejová maska, rukavice, pøezùvky, plastikové folie a vaky  zajistí ochranu
pøed sekundární kontaminací.
V kadém pøípadì je správné pouívání ochranných pomùcek procvièovat; pøi práci v nich sledovat èas a podmínky (prevence únavy, stresu), vèas støídat.
K ad 2) Po dekontaminaci pacientù pracuje personál pøi oetøování v reimu bìných pravidel ochrany pøi práci
Dekontaminace
Kadá nemocnice by mìla vlastnit dekontaminaèní vybavení (zaøízení, prostøedky) schopné rychlého uvedení do provozu
a nenaruující bìný provoz nemocnice. Optimální je vnìjí dekontaminaèní zaøízení, které zamezí proniknutí kontaminace do
nemocnice, odpadá nutnost ventilace a izolace par; je také výhodnìjí pro hromadný pøíjem postiených; musí vak zajistit
ochranu pøi patném poèasí a mít monost pro práci v noci (napø. venkovní garáe, prostory boèních stìn budov, poární uzle,
speciální stavby, mobilní pracovitì), ale také pro soukromí
osob, oddìlení muù a en, dìtí atd., rychlý prùchod, monost
východu v pøípadì zhorení zdravotního stavu do oddìleného
prostoru k poskytnutí pomoci = místo první pomoci.
Mechanismus dekontaminace
1. osprchovat teplou vodou  Ad 3
2. namydlit hypoalergenním tekutým mýdlem
3. dalí omytí pod sprchou  Ad 3
4. následné omytí prùchodem pod dalími sprchami  Ad 3
a. Mycí houby a ruèníky na jedno pouití  nebezpeèný odpad  Ad 3)
Po oputìní dekontaminaèního zaøízení je distribuce pacientù realizována podle TRIAGE  identifikaèní karty, náramky
atd.  na cílové pracovitì nemocnice, které zajistí komplexní
péèi danému typu poranìní vechny potencionálnì postiené
osoby musí být zaøazeny do dlouhodobého programu sledování = monost zdravotních následkù
Terapie
Specifiènost postiení NBC si vyaduje dostateèné kapacity protilátek, vakcín, antibiotik, radioprotektiv apod., co není v monostech nemocnice = princip alokace zdrojù a jejich
dostupnost = vazba na resortní systém = mezinárodní dodávURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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ky
viz Národní pandemický plán; systém øeení vysoce virulentních nákaz, systém lékaøské toxikologie atd.
problematika patøící opìt do Plánu krizové pøipravenosti nemocnice . Ad 4
Obdobnì nárùst potøeby prostøedkù intenzivní péèe  ventilátory, dávkovaèe, a dalí pøístroje  nezbytnì nutné v prvních
kritických hodinách princip alokace a mechanismy dostupnosti (dohody o poskytnutí zdrojù za krizových situací) opìt
problematika Plánu krizové pøipravenosti nemocnice, vèetnì moností resortu
státní dodávky, popø. mezinárodní
zdroje
Ad 4
Souèinnost s místními správními úøady zapojuje nemocnici
i do epidemiologického etøení za úèelem vyhledání vech potencionálnì postiených osob a prevence sekundární kontaminace dalích osob = program péèe o kontakty pravidla nastaví orgány ochrany veøejného zdraví  viz Plán protiepidemických opatøení a výpis pro potøeby nemocnice Ad 4)
Svázat Plán krizové pøipravenosti nemocnice s resortními systémy poskytování zdravotnické pomoci a péèe o vybrané skupiny postiených ad 4).
Ukonèení odezvy:
1. Analýza øeení situace a její rozbor z hlediska efektivity
a pouitých postupù  detekovat slabá místa a chybná rozhodnutí, pøíèiny
vèetnì technického vyhodnocení a pøenést zábìry do aktualizace a modernizace Plánu krizové pøipravenosti nemocnice;
2. Plán psychologické podpory zamìstnancù a jejich rehabilitace, vèetnì výstupù k posílení ochrany personálu;
3. Zpracovat vechna poranìní a onemocnìní u personálu a zajistit øeení z hlediska pojitìní a moného vzniku nemoci
z povolání  Klinika nemocí z povolání VFN Praha; Stání
úøad pro bezpeènost pøi práci atd.;
4. Vyèistit vechny prostory nemocnice a doøeit problematiku nebezpeèného odpadu ve spolupráci s místními a státními úøady.
Je opìt souèástí Plánu krizové pøipravenosti nemocnice
jako èást  Plán obnovy funkènosti.
Plán krizové pøipravenosti
je zpracováván, aktualizován a ovìøován mimo období hrozby vzniku mimoøádné události nebo krizové situace:
Jedná se o plánovací dokument pro:
n Státní a veøejné instituce urèené svým nadøízeným orgánem
jako jsou:
n Ozbrojené síly, ozbrojené bezpeènostní, záchranné a havarijní sbory a sluby, vybraná zdravotnická, kolská a sociální
zaøízení a dalí instituce (ZZS, NEM, ZZ);
n Soukromé právnické a podnikající fyzické osoby urèené pøísluným zákonem nebo krizovým plánem pøísluného orgánu krizového øízení (krajský úøad = registraèní místo ZZ
= pùsobnost odboru zdravotnictví naplnit krizovou infrastrukturu zdravotnictví kraje)
Sloení:
Základní èást
 údaje o zpracovateli
 kompetence a identifikaèní údaje, struktura, úkoly a sloení K;

l
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 údaje o rizicích a bezpeènostních hrozbách
 závìry z analýzy, hodnocení moných dopadù a èinnost za
MUaKS, organizace komunikaèního a informaèního systému a systému øízení za MUaKS (Incident Command
System);
l

Speciální èást
 Plán vnitøní krizové pøipravenosti,
 Výpis z krizového plánu ústøedního správního úøadu, krajského úøadu
 Pomocná a doplòková dokumentace (vnitøní havarijní plán
apod.);
 Plán opatøení HOPKS  jde-li o dodavatele mobilizaèní
dodávky
 Dalí podle postavení zpracovatele v systému krizové pøipravenosti a jeho odbornosti

Plán vnitøní krizové pøipravenosti =
= plánu uvádìní zpracovatele do stavu, kdy je pøipraven
k øeení MU nebo KS; je plánem jeho REAKCE na vlastní
ohroení a vyjadøuje:
 schopnost ZZ podílet se na likvidaci zdravotních následkù
MU nebo KS v místnì pøísluném správním celku, popø. na
území Èeské republiky;
 schopnost ZZ reagovat na hrozby jemu pøímo hrozící a ohroující jeho funkènost dodavatele zdravotní péèe
Obsahuje:
n Plán zvyování pohotovosti
n Plán vnitøní ochrany
n Pøehled sil a prostøedkù
n Plán nezbytných dodávek
n Plán hospodáøské mobilizace
n Plán opatøení hospodáøské mobilizace
n Pøehled krizových opatøení
n Odborné dokumenty resortní
n Plán obnovy funkènosti
Závìr
Smyslem krizové pøipravenosti resortu je dùkladná a úèinná
pøíprava zdravotnické kritické infrastruktury sladìná s plány správních úøadù
ústøedních i krajských.
Závanost situace je umocòována skuteèností, e v dùsledku
nárùstu bombových útokù se spektrum fenoménu NBC roziøuje do rozmìru fenoménu CBRNE a za tìchto podmínek
se stává obsahem pøipravenosti resortu problematika:
n Systému pøípravy zdravotnického personálu  výukový program v problematice CBRNE  k posílení pøípravy a vzdìlávání nemocnic;
n Metodiky plánování pro lùková zdravotnická zaøízení a postupy péèe o kontaminované pacienty pøi hromadném pøíjmu
n Materiálního zabezpeèení ZZ
 ochranné pomùcky a odìv pro personál
 vybavení pro dekontaminaci
n Mechanismù alokace dostupných zdrojù k rozíøení kapacit
nemocnic (HTC)
n Respektování principù krizového øízení (Incident Command
System) v krizových plánech nemocnic;
7
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Respektování zásad výstavby bezpeènostního systému Èeské
republiky uvnitø resortu cestou výstavby institutu krizového
managementu resortu.

Legenda
CBRNE  chemical, biological, radiological, nuclear, explosive
DRNR  doprava ranìných, nemocných a rodièek
DZS  dopravní zdravotnická sluba
FVZ UO  fakulta vojenského zdravotnictví university obrany
FN  fakultní nemocnice
HOPKS  hospodáøská opatøení pro øeení krizových stavù
HTC  Hospital Treatment Capacity
HZS  hasièský záchranný sbor
IZS  integrovaný záchranný systém
JRZ ZZS  jednotka rychlého zásahu zdravotnické záchranné
sluby
JCU/ZSF/KRT  jihoèeská universita, zdravotnì sociální fakulta, katedra radiobiologie a toxikologie
K NEM  krizový táb nemocnice
MO  ministerstvo obrany
MV  ministerstvo vnitra
MZ  ministerstvo zdravotnictví
MUaKS  mimoøádné události a krizové situace
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NEM  nemocnice
NIS  nemocnièní informaèní systém
NBC  nuclear, biological, chemical
OSZS  oblastní støedisko záchranné sluby
RLP  rychlá lékaøská pomoc
RZP  rychlá zdravotnická pomoc
SÚJCHBO  státní úøad pro jadernou,chemickou a biologickou ochranu
SÚJB  státní úøad pro jadernou bezpeènost
Spr  souprava (y)
SZÚ  státní zdravotní ústav
TRIAGE  tøídìní
UMaMK  urgentní medicína a medicína katastrof
ÚSZS  územní støedisko záchranné sluby
VFN  veobecná fakultní nemocnice
ZZS  zdravotnická záchranná sluba
ZZKS  zdravotnické zabezpeèení krizových stavù
ZSF JCU  zdravotnì sociální fakulta jihoèeské university
MUDr. Josef torek, Ph.D.
Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof
IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10;
e-mail: storek@ipvz.cz

Logistické zabezpeèení zdravotnických záchranáøù
pøi likvidaci následkù mimoøádných událostí
Irena Prachaøová, Jiøí Pudil

Územní støedisko záchranné sluby Zlínského kraje

Abstrakt
Práce se zabývá rozsahem logistické podpory zdravotnických záchranáøù pøi mimoøádné události, prvky této podpory, materiálnì technickým
a personálním zabezpeèením logistické podpory, vyuitím a finanèními zdroji.
Klíèová slova: logistická podpora  mimoøádné události
Abstract
This contribution rewievs the extent of logistic support of Emergency Medical Services in case of mass casualty, elements of this support,
material, technical and personnal needs of logistic support, utilization and financial resources.
Key words: logistic support  mass casualty

Úvod
Vechny krizové plány øeení likvidace zdravotnických následkù mimoøádných událostí konèí organizací transportu ranìných do spádových lùkových zdravotnických zaøízení. Pouze
nemocnice mají k dispozici personální a materiální prostøedky
pro péèi oa velký poèet ranìných a postiených. Personál nemocnic vak potøebuje urèitý èas k pøechodu na krizový reim
provozu a pøípravì na pøíjem vìtího poètu pacientù. Jejich provoz mùe být v souvislosti s katastrofou ochromen nebo zcela
zastaven. Navíc neorganizovaný a chaotický transport velkého
poètu ranìných do nejblií spádové nemocnice mùe vést
k pøemístìní katastrofické situace z místa netìstí do zdravotnického zaøízení.

8

Je proto nutné, aby v blízkosti rozsáhlé katastrofy bylo moné umístit pøedsunuté zdravotnické pracovitì. Potøeba organizovaných zdravotnických týmù na místì katastrofy kolísá od
malých mobilních týmù první pomoci a po multidisciplinární
polní nemocnice. Zkuenosti z velkých katastrof posledních let
jednoznaènì prokázaly naprostou nezbytnost mobilních polních zdravotnických zaøízení, které ke své èinnosti vyadují
dokonalou logistikou podporu.
Pro sjednocení postupu, urèení kompetencí a odpovìdnosti
státních i nestátních organizací pøi øeení krizových situací byla v uplynulých letech realizována øada legislativních opatøení.
Klíèovými pro èinnost ZZS v dobì MU jsou zákon è. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, zákon è. 240/2000 Sb.,
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o krizovém øízení, zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy a vyhláka MZ ÈR è. 434/1992 Sb.
o zdravotnické záchranné slubì. Podle výe zmínìných krizových zákonù a dalích závazných pøedpisù jsou za pøípravu a organizaci záchranných prací v oblasti pøednemocnièní neodkladné péèe odpovìdná krajská støediska zdravotnických záchranných slueb, konkrétnì vedoucí pracovníci oddìlení krizového
øízení. Základní souèástí krizové pøipravenosti ZZS, kromì pøípravy traumatologického plánu a jejich pravidelného procvièování, je pøedevím dokonalé materiálnì-technické vybavení potøebné pro delí nasazení v terénu. Poøizovací náklady tohoto
materiálu jsou vak vysoké, pravidelná údrba a obnova nároèná. ZZS jsou nuceny poøizovat tento materiál pøevánì z finanèních prostøedkù urèených na bìný provoz. Budování mobilních
pracovi proto probíhá nekoordinovanì a z dùvodu nedostatku
finanèních prostøedkù po etapách.
ÚS ZZS ZK má vybudováno mobilní zdravotnické pracovitì na pomìrnì dobré úrovni s dostateèným mnostvím lékù
a zdravotnického materiálu. Materiálnì-technické zabezpeèení
pro záchranné práce vak není jen otázkou dostateèné pohotovostní zásoby lékù, obvazového materiálu a zdravotnické techniky. K podpoøe èinnosti zdravotnických záchranáøù je tøeba øady dalích nezbytných logistických prvkù. Jedná se napø. o náhradní zdroje elektrické energie, osvìtlovací soupravy, zdroj nezávadné vody, speciální individuální ochranné prostøedky a zejména hygienicky vyhovující zázemí pro dlouhodobì nasazené
záchranáøe.
Charakteristika èinnosti zdravotnických záchranáøù a specifická rizika pøi záchranných pracích
Pracovníci zdravotnických záchranných slueb, podobnì jako ostatní profesionální záchranáøi, jsou pøi své práci vystavení velkému vypìtí fyzických i psychických sil. Konfrontace se
smrtí, závanými traumaty, chaos, panika, hostilní prostøedí na
místì netìstí, nemonost pøeruení vyèerpávající práce, pocity trvající bezvýchodnosti, to jsou jen nìkteré z nepøíznivých
faktorù, které èiní záchranáøe extrémnì zranitelnými vùèi kumulovanému stresu. Akutní psychoreaktivní stavy postihující
záchranáøe nejsou proto nijak výjimeèné, navíc chronický nezvládnutelný stres pak bývá spoutìcím mechanismem Burnout fenoménu. Vedle nadmìrného stresu existuje pøi záchranných pracích øada dalích rizik, které jsou záchranáøi nuceni
podstoupit. Jedná se zejména o vysoké riziko moného pracovního úrazu, riziko intoxikace kouøovými plyny a uniklými
chemikáliemi, riziko profesionální infekce, riziko pøehøátí nebo naopak podchlazení a øada dalích.
Odpovìdní pracovníci oddìlení krizového øízení a bezpeènosti práce musí s tìmito extrémními rizikovými faktory poèítat a pøipravit pro záchranáøe takové pracovní podmínky, aby
se pravdìpodobnost profesionálního pokození záchranáøù minimalizovala.
Logistická podpora záchranáøù
Z výe specifikované charakteristiky rizik pøi záchranných
pracích jednoznaènì vyplývá, e logistická podpora pracovníkù nasazených pøi záchranných pracích je naprosto nezbytná
a musí být natolik dokonalá, aby záchranáøùm zajistila:
l nouzové sociální zázemí, které umoní krátkodobý odpoèinek a izolaci od stresujícího prostøedí,

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006

l
l
l
l
l

-

Ø Í Z E N Í

úèinné individuální pracovní a ochranné pomùcky,
vyhovující zpùsob stravovacího a pitného reimu,
vyhovující pracovnì-hygienický reim,
monost dekontaminace pøi zasaení toxickými látkami,
psychologickou podporu k prevenci psychoreaktivních stavù.

Pøi kalkulaci jednotlivých logistických prvkù jsem vycházela z pravidel krizového plánovaní a personální kapacity naí
organizace. V ÚS ZZS ZK je v souèasné dobì zamìstnáno celkem 229 kmenových záchranáøù, z toho 26 lékaøù, 99 zdravotnických záchranáøù a 104 øidièù záchranáøù. Pøednemocnièní
neodkladnou péèi zajiuje na 13 výjezdových stanovitích
ZZS 11 posádek RLP a 7 posádek RZP v nepøetritém provozu, dalí posádka RLP a 4 posádky RZP pracují pouze v ranní
smìnì. Je tøeba zdùraznit, e i pøi pøechodu organizace do tzv. krizového provozu musíme zajistit také bazální chod zdravotnických slueb, které vyplývají ze zøizovací listiny organizace.
Pøesto, e k zajitìní bìného provozu za krizového stavu je
tøeba vyèlenit 11 posádek RLP, tj. 33 osob na jednu dvanáctihodinovou smìnu, lze pøi øeení mimoøádné události poèítat
s nasazením a 50 záchranáøù.
Sociální zázemí
Základním logistickým prvkem pro dlouhodobé nasazení
záchranáøù v terénu musí být sociální zázemí. Tímto pojmem
rozumíme pøedevím vhodný nouzový pøístøeek, který poskytne záchranáøùm dostateèný komfort k odpoèinku a obèerstvení. Kromì pøevleèení a vysuení pracovních odìvù jim musí umonit provést základní hygienické potøeby, pøedevím
mytí, sprchování a pouití WC. Obecné poadavky na vhodné
sociální zázemí pro práci v terénu jsou následující. Jednotka
musí být pøedevím maximálnì mobilní, snadno a rychle transportovatelná, èas potøebný ke zprovoznìní pracovitì by nemìl pøesáhnou dobu 1  2 hod. Skladování a údrba by mìly
být nenároèné jak na èas, tak na personál.
Z výe uvedených dùvodù se nám jako nejvhodnìjí øeení
mobilního sociálního zázemí jeví kombinace velkého skøíòového nákladního automobilu se stanovým kompletem. Z dùvodu omezených finanèních prostøedkù jsme se v naí organizaci
rozhodli øeit tento problém postupnì po etapách.
V r. 2002 jsme zakoupili vozidlo Praga V3S (pùvodnì pojízdná automobilová dílna) z vojenských skladù a vlastními silami a prostøedky jej pøestavìli a opatøili novým stanovým pøístøekem. Nyní nám slouí jako mobilní dispeèerské pracovitì a pracovitì krizového tábu ÚS ZZS ZK. Poadavky kladené na sociální zázemí záchranáøù vak vozidlo i po vech úpravách splòuje jen èásteènì.
Praga V3S je lehký terénní automobil s vynikajícími jízdními vlastnostmi v terénu, s moností náhonu vech tøí náprav
a redukce rychlosti a s brodivostí bez zvlátních úprav témìø
80 cm. Díky své jednoduché konstrukci je vozidlo nenároèné
na opravy a údrbu a bez problémù nám prochází povinnými
technickými kontrolami.
Stìny uitkové èásti vozidla jsou zatepleny a odhluènìny, podlaha má protiskluzovou úpravu. Na levé stranì vozidla je umístìna kuchyòská linka s pøísluenstvím, po obou stranách vozidla
jsou lavice s úloným prostorem, v pravé zadní èásti je umístìna kabina s chemickým WC. V èele zástavby je prostorný
pracovní stùl se zásuvkami a skøíò s policemi. Zde jsou umís-
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Pøíloha è. 1  Vozidlo Praga V3S

Pøíloha è. 1  Interiér vozidla Praga V3S

tìny radiostanice, televizní a rozhlasový pøijímaè, notebook
s databází krizových plánù a moností pøipojení na Internet,
dále nabíjecí soupravy, tiskopisy a psací potøeby.
Ve vozidle je umístìna elektrocentrála a jsou zde nainstalovány elektrorozvody 12V, 24V a 220V, které slouí k napájení
stacionárních radiostanic, poèítaèe, televize, rádia, èerpadla
vody, naftového topení, osvìtlení i nabíjeèky baterií do pøenosných radiostanic, mobilních telefonù a ruèních svítilen. Vozidlo lze rovnì pomocí 50 m dlouhého kabelu pøipojit na zevní zdroj 220V. K boèní stìnì vozidla lze jednoduchým zpùsobem pøipevnit lehkou trubkovou konstrukci s prostorným stanovým pøístøekem, který se dá vyuít pro práci krizového tábu i pro obèerstvení. Pøístøeek je moné vytápìt topením z vozidla. K vnìjímu osvìtlení pracovitì slouí výsuvná otáèecí
souprava s dvìma 500 W árovkami, která je umístìna v zadní
èásti vozidla. Vozidlo Praga V3S a jeho interiér ukazuje pøíloha
è. 1, seznam jeho vybavení uvádí tabulka v pøíloze è. 2.
V souèasné dobì bychom rádi pøistoupili k dobudování celého komplexu logistické podpory. Pøedpokladem toho vak je
dostatek finanèních prostøedkù k zakoupení vhodného velkoprostorového stanu vèetnì nezbytných doplòkù.
Ve srovnání se stany s pevnou konstrukcí se pro nai potøebu jeví výhodnìjí stan s konstrukcí nafukovací.
Tento stan se skládá z nosného systému nafukovacích tubusù, které se nafukují vzduchem z tlakových lahví, kompresorem nebo mechanickou hustilkou. Postavení stanu trvá zhruba
5  10 minut. Stan má pomìrnì nízkou hmotnost, take ke
snadné manipulaci s ním postaèí 2  3 osoby. Materiál, z nìho

je stan vyroben, je dostateènì odolný jak vùèi mechanickým
vlivùm, tak vùèi extrémním teplotám. Stabilitu stanu i za silného vìtru zajiují kotvící lana. K vybavení interiéru stanu je
mono pouít tepelnì-izolaèní vloky a textilní dìlící stìny.
Vytápìní lze nainstalovat z vnìjí strany stanu, teplý vzduch je
pøivádìn boèními otvory pomocí spirálového tubusu. K vnitønímu osvìtlení stanu slouí sada úsporných halogenových árovek. Aby stan mohl slouit k zamýlenému úèelu, je nezbytné vnitøní prostor rozdìlit textilní dìlící stìnou na sektor urèený k odpoèinku a na sektor sanitární.
K vybavení pro odpoèinek a stolování slouí skládací lehátka a lavice, skládací stoly a idle. Sanitární sektor je vybaven
sprchovacím boxem, plastovými umývadly a chemickými toaletami. Potøebný zdroj uitkové vody zajistí jednotky KHZS.
Nafukovací stan a jeho základní vybavení jsou zobrazeny
v pøíloze è. 3, seznam vybavení oddechové a sanitární èásti je
uveden v pøíloze è. 4.

Pøíloha è. 1  Interiér vozidla Praga V3S
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Problematika bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, osobní
ochranné pracovní prostøedky pøi záchranných operacích
Podle Zákoníku práce je zamìstnavatel povinen vytváøet
podmínky pro bezpeèné, nezávadné a zdraví neohroující pracovní prostøedí vhodnou organizací BOZP a pøíjímání opatøení
k prevenci rizik. Nelze-li rizika odstranit, je zamìstnavatel povinen je vyhodnotit a pøijmout opatøení k omezení jejich pùsobení tak, aby ohroení bezpeènosti a zdraví zamìstnancù bylo
minimalizováno. Na druhé stranì zamìstnanci mají právo na
zajitìní BOZP a jsou oprávnìni odmítnout výkon práce,
o ní mají dùvodnì za to, e bezprostøednì a závaným
zpùsobem ohrouje jejich ivot nebo zdraví, popøípadì ivot nebo zdraví jiných osob. Takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnìní povinností zamìstnance.
Vezmeme-li v úvahu obrovská rizika, která vyplývají z charakteru práce záchranáøe, a skuteènost, e zdravotniètí záchranáøi (na
rozdíl napø. od hasièù), a to obecnì v celé ÈR, nejsou k této vysoce rizikové èinnosti øádnì vybaveni, je jasné, e stojíme pøed docela závaným problémem s monými nedozírnými právními následky pro vechny odpovìdné pracovníky resortu krizového øízení. Aèkoliv trh nabízí dostateèný sortiment úèinných OOPP
vhodných pro vysoce rizikový provoz, skuteènost je taková, e
zdravotniètí záchranáøi jsou vesmìs vybaveni zcela nedostateènì
a z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù jsou nuceni improvizovat, co je nepøípustné a z právního hlediska neobhajitelné.
Specifikace nìkterých OOPP viz pøíloha è. 5.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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NÁZEV MATERIÁLU
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MNOSTVÍ V KS

VE VOZIDLE

Radiostanice 80 MHz - ruèní

1

1

Radiostanice 160 MHz - vozidlová

1

1

Radiostanice 160 MHz - ruèní

4

4

Radiostanice MATRA vozidlová

1

1

Radiostanice MATRA ruèní

1

Radiopøijímaè

1

1

Televize

1

1

Notebook

1

Elektrocentrála 6 kW

1

1

Varná konvice

1

1

Osvìtlovací souprava 2x 500 W

1

1

Vaøiè propan-butan

1

Jídelní nádobí tøídílné

O R G A N I Z A C E
GARÁ, SKLAD

1

1

dle potøeby

5

10

10

Stanový pøístøeek - souprava

1

Lékárnièka

1

1

Kanystr s vodou 20 l

2

2

Kanystr s vodou 10 l

5

Motorová pila

1

Kanystr na PH 20 l

5

5

Nabíjeèka baterií

1

1

Sada náøadí pro opravy

1

1

NÁZEV POTRAVINY

MNOSTVÍ PRO 50 OSOB NA 24 HOD.

Celozrnný chléb balený

30 ks

Tìstoviny s instantní omáèkou á 400 g

50 ks

Polévky v sáèku instantní á 50 g

50 ks

Kukuøièné (rýové) plátky a 125 g

25 bal.

Müsli tyèinky á 25 g

100 ks

Suenky Bebe á 50 g

100 bal.

Lunchmeat á 200 g

75 ks

Suené ovoce á 150 g

50 bal.

Pøesnídávka ovocná á 120 g

50 ks
5 ks

Èaj porcovaný á 1,5 g/25 sáèkù

10 bal

50

Suené mléko á 200 g

5 ks

Cukr

5 kg

1

Sùl

1 kg

5

Pøíoha è. 6: Seznam vhodného sortimentu potravin k sestavení nouzového
jídelníèku

1

Prodluovací kabel 50 m

1

1

Vakuová matrace

1

1

Multihelp

2

2

Pøilba ochranná

5

5

Popruh zdravotnický

20

20

Kufr s dokumentací

1

1

Hygienické prostøedky ( bedna)

1

1

Umývadlo (lavor)

3

3

Stùl polní skládací

dle potøeby

12

idle skládací

dle potøeby

Chemický WC

1

60
1

Pøíloha è. 2: Vybavení vozidla Praga V3S

Pitný a stravovací reim
Záchranáøi, kteøí pracují èasto v extrémních klimatických
podmínkách za mimoøádného fyzického a psychického nasazení, musí mít kromì pravidelného odpoèinku zajitìn také
vhodný pitný reim a nouzové stravování. Vezmeme-li v úvaNÁZEV MATERIÁLU

Ø Í Z E N Í

Káva á 200 g/7 g na porci
1

Pøíbory - sada

-

MNOSTVÍ V KS

hu nasazení 50 záchranáøù po dobu 24 hod., a to v letních mìsících, pak pøi kalkulaci minimálnì 4l tekutin na jednu osobu dojdeme k celkové potøebì 200 l tekutin, co pøedstavuje 22  25
kartonù balených nápojù. Tekutiny je vhodné rozdìlit na nápoje
beziontové (balená voda) a nápoje s obsahem minerálù (pøírodní
minerální vody), a to v pomìru 1:1. V letních mìsících je také nezbytné zajistit jejich chlazení.
Pokud se týèe nouzového stravování, na dobu 24 hodin
je pro záchranáøe potøeba zajistit tøi chody, z toho minimálnì jedno jídlo teplé. Dùleité je také sloení stravy.
Jídlo musí být pøedevím dostateènì kalorické a lehce stravitelné, nenadýmající, s malým obsahem vláknin. Nevhodné jsou pøedevím èerstvé mléèné výrobky, èerstvé peèivo, zelenina, lutìniny. Vhodné jsou trvanlivé potraviny
bez jakýchkoliv nárokù na skladování, u teplých chodù pak
mají pøednost jídla s jednoduchou pøípravou a nízkou spotøebou vody.
Seznam vhodného sortimentu potravin k sestavení nouzového jídelníèku a pøíklad nouzového jídelníèku jsou uvedeny
v pøíloze è. 6.

Oddechová èást
Skládací lehátka

4

Vlnìné pøikrývky

15

Skládací stoly

3

Skládací idle

20

Chladnièka 60 l

2

Vaøiè propan-butan

2

Varná konvice

2

Jídelní nádobí tøídílné

15

Pohárky na pití

15

Kelímky na jedno pouití

200

Pøíbory - sada

15

Noe kuchyòské

2

Pøíklad nouzového jídelníèku:
1. studený chod:

Ovocná pøesnídávka

1 ks

Müsli tyèinky

2 ks

Suenky Bebe

1 ks

Èaj / káva
2. studený chod:

Termosy

Lunchmeat

1 ks

Chléb

3 kraj.

Suenky Bebe

1 ks

Èaj / káva

Sanitární èást
Pøenosný chemický WC (20 l)

3

Èistící + dezinfekèní roztok do WC á 2,5 l

2

Sprchovací box

1

Lunchmeat

1/2 ks

Plastová umývadla

4

Kukuøièné plátky

1/2 bal.

1. teplý chod

Základní hyg. set (tekuté mýdlo,
Stojany na èisté prádlo

2. teplý chod

Nádoby na pinavé prádlo
Èistící a desinfekèní prostøedky
Plastové pytle na odpad

5
100

Pøíloha è. 4  Vybavenní oddechové a asanitární èásti stanu

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006

1 bal.

Èaj / káva

papír. ruèníky, toaletní papír)

Nádoby na odpad

Tìstoviny s inst. omáèkou

Polévka instantní

1 ks

Chléb

3 kraj.

Suené ovoce

1 bal.

Èaj / káva

Pøíloha è. 6  Pøíklad nouzového jídelníèku

11

K O N C E P C E

-

O R G A N I Z A C E

1. Vstupní stan AZ 18  vysvlékací  odloení kontaminovaného odìvu
2. Sprchový stan DK 10  dekontaminace osob
3. Výchozí stan AZ 18  oblékací
4. Pøipojovací díl
5. Sprcha ruèní s hadicí
6. Odpad s vedením do sbìrné nádre
7. Vana
8. Vnitøní vloka sprchového koutu
9. Drák na ruèní
sprchu

Pøíloha è. 7  Dekontaminaèní sestava pro dekontaminaci osob

Pracovní reim
Pracovní doba záchranáøù pøi mimoøádných událostech je
dalím významným faktorem. Ze zkueností pøi likvidaci velkých pøírodních katastrof vyplývá, e práce záchranných týmù
musí být èasovì limitována. Velká fyzická i psychická zátì
vede rychle k únavì a vyèerpání. Výsledkem je sníení pracovního výkonu a zejména vysoké nebezpeèí profesionálních
pracovních chyb. Záchranáøe je nutné støídat v pravidelných
intervalech i v tzv. hyperaktivní fázi, kdy podávají vysoký pracovní výkon, nebo jinak dojde èasto k náhlému vyèerpání nebo dokonce zhroucení.
Jak ji bylo uvedeno výe, po vyèlenìní pracovníkù nezbytných k zajitìní nouzového bìného provozu je organizace
schopna mobilizovat pro mimoøádné nasazení v prvních hodinách zhruba 50 záchranáøù. Bude-li pro nì v terénu moné zajistit alespoò krátkodobý odpoèinek, mohou podávat uspokojující pracovní výkon maximálnì po dobu 24  30 hodin. Pak budou muset být vystøídání. Vezmeme-li v úvahu, e nouzový
bìný provoz záchranné sluby musí být zajitìn nepøetritì,
pak je zøejmé, e k zajitìní støídání záchranáøù pøi jejich dlouhodobém nasazení budeme nutnì potøebovat pomoc sousedních krajù. Na tuto skuteènost je také tøeba myslet pøi pøípravì
smluv o mezikrajské výpomoci pøi mimoøádné události. Dalí
problém mùe nastat z dùvodù poruování zákoníku práce ze
strany zamìstnavatele v dodrování stanovené pracovní doby
a práce pøesèas. Napø. dlouhodobé nasazení záchranáøù pøi posledních rozsáhlých povodních vedlo v nìkterých pøípadech
ke konfliktním situacím mezi krizovým managementem a zástupci odborù, co komplikovalo záchranné operace.
Dekontaminace
Mezi vysoká rizika, která podstupují záchranáøi pøi práci
v terénu, patøí nebezpeèí kontaminace tìla toxickými chemickými, biologickými nebo radiologickými látkami. Pøi zasaení
odìvù, pokoky a sliznic záchranáøe nebezpeènou látkou je tøeba kontaminovaný odìv co nejrychleji odstranit a obnaené tìlo záchranáøe okamitì a úèinnì dekontaminovat, a to pøímo na
místì události. Za tímto úèelem je nezbytné, aby komplex logistické podpory zahrnoval také mobilní dekontaminaèní zaøízení. Dekontaminaèní zaøízení musí umonit provést následující kroky:
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a) Pøedbìné omytí
Pro pøedbìné omytí se pouívá mobilní sprcha. Zde se zbavuje zasaená osoba toxického materiálu ulpívajícího na
pracovním odìvu. Odìv je intenzívnì ostøíkán a oèitìn pomocí nìkolika sprchovacích trysek.
b) Kompletní odstranìní odìvu
Po pøedbìném omytí se zasaena osoba odebere do svlékacího stanu, kde je zbavena vekerých kontaminovaných kusù odìvu, které se následnì uloí do ochranných nádob
k dalí bezpeèné manipulaci. Následuje pøesun do speciálního sprchovacího stanu.
c) Finální dekontaminace povrchu tìla
Posledním krokem dekontaminace je dùkladné osprchování
celého povrchu zasaeného tìla, které probíhá ve sprchovacím stanu. Po osprchování obdrí záchranáø suchý èistý odìv
a je vyetøen lékaøem. V pøípadì, e lékaø zjistí u zasaeného
pøíznaky intoxikace, je záchranáø odeslán na pøísluné oddìlení do lùkového zdravotnického zaøízení, v opaèném pøípadì je zaøazen zpìt k záchranným pracím.
Komplexní dekontaminaèní zaøízení je nároèné na skladování, údrbu i transport na místo urèení. Jeho chod vyaduje
zajitìní dostateèného mnoství vody a bezpeènou likvidaci toxického odpadu. Z výe uvedených dùvodù musí tyto prvky logistické podpory pro potøeby zdravotníkù zajistit KHZS
(viz pøíloha è. 7  dekontaminaèní sestava fy EGO Zlín)
Psychologická podpora
Jak ji bylo uvedeno v úvodní kapitole, záchranáøi jsou pøi konfrontaci s následky rozsáhlého netìstí vystaveni extrémnímu
emocionálnímu napìtí. Stres pøi záchranné akci a jeho následky
jsou èasto pøíèinou psychické dysfunkce, která pak negativnì ovlivòuje jejich pracovní výkon. Zvládnutí psychoreaktivních stavù
a prevence paniky patøí do postupu první pomoci a do nácviku
chování profesionálních záchranáøù pro mimoøádné události.
Po konfrontaci se situací na místì MU se u záchranáøù dostaví nejèastìji tøes, nesoustøedìnost, aludeèní nevolnost a pocit nedostateènosti. Zhruba do 60 minut se pracovní výkon stabilizuje, pøièem psychická i fyzická únava je individuální. Po
stabilizaci pracovního výkonu èást záchranáøù zùstává dlouhou
dobu v tzv. hyperaktivní fázi, ale po té je náhle zcela vyèerpána. Pøi dlouhé expozici únavné práci a pøi pocitu trvající bezvýchodnosti se dostaví navíc deprese a pocit vyèerpanosti se
znásobí. Èasto také bývá vnímán silný pocit osobního ohroení do té míry, e se mohou projevit i tendence uniknout z místa katastrofické události. Preventivní opatøení ke zmírnìní pro-

Pøíloha è. 8  Terénní vozidlo Land Rover s pøívìsem
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jevù akutních psychoreaktivních stavù u záchranáøù jsou následující:
a) pøed vstupem do akce je tøeba si cílenì uvìdomit základní roli
a úèel, který mám na místì události plnit, vyvolat si v pamìti
zaité stereotypy odborné práce a zpoèátku se soustøedit na jednoduchou èinnost, která nevyaduje sloité rozhodování,
b) nasazené záchranáøe je nutné pravidelnì støídat, a to i v pøípadì, kdy jeví hyperaktivitu; støídání, pokud to situace dovolí, organizovat pravidelnì, je tøeba støídat pracovní místa
a neponechávat lidi v neèinnosti,
c) odpoèinek je vhodné zabezpeèit na oddìleném místì a v rámci
moností daných konkrétní situaci izolovanì od stresujícího
prostøedí,
d) záchranáøi na vedoucích pozicích musí vyuívat verbální
i neverbální kladné motivace  pochvaly, podnìty, ujitìní,
e) v rámci moností je potøeba zajistit obecnou informovanost
o prùbìhu a výhledech akce tak, aby na záchranáøe pùsobila podnìtnì.
Vedle tìchto stavù je tøeba myslet také na prevenci posttraumatického syndromu. Úèinnou metodou této prevence je metoda oznaèovaná jako individuální nebo skupinový debriefing.
Výzkumy posledních let jednoznaènì dokazují, e profesionálnì vedený debriefing výraznì sniuje výskyt pøíznakù posttraumatického stresového syndromu a syndromu vyhoøení.
V nìkterých zemích Evropy, ale zejména v USA, existují celostátní tísòové sluby psychologù pro profesionální záchranáøe,
tzv. Critical Response Teams. U nás tyto sluby postrádáme
a konkrétnì ve Zlínském kraji vyuíváme za úèelem psychické podpory zdravotnických záchranáøù slueb profesionálního
psychologa KHZS.
Zajitìní profesionálního debriefingu záchranáøù pøímo na
místì mimoøádné události je naprosto nezbytné. Individuální
i skupinový debriefing mùe klinický psycholog provádìt
v prostorách oddechového sektoru stanu.
Skladování, údrba a transport prvkù logistické podpory
Pøi úvahách o zpùsobu skladování, mobilizace a transportu
materiálu a zaøízení urèených pro zásah a pøi tvorbì krizového
plánu je nutné urèit priority pøesunu materiálu z hlediska jejich
èasové potøebnosti na místì zásahu. Vekerý materiál je proto
nutné rozdìlit, skladovat a následnì mobilizovat jako materiál
I., II. a III. sledu. Z tohoto aspektu patøí materiál logistické
podpory do kategorie III. sledu, tzn., e je tøeba jej dopravit na
místo MU maximálnì do 3 hodin v rámci území celého kraje.
Vekeré prvky logistické podpory musí být skladovány na jednom místì ve zøetelnì oznaèených lehkých a nárazuvzdorných
plastových pøepravních boxech. Pro tento úèel má ÚS ZZS ZK
k dispozici vyhovují skladovací objekt, v nìm jsou také dvì
velkoprostorové garáe. Materiál je zde uloen v ji zmínìném
nákladním automobilu Praga V3S a v pøívìsu taeném terénním vozem.
Na rozdíl od mimoøádných zásob lékù a spotøebního zdravotnického materiálu, které vyadují prùbìnou kontrolu expiraèní doby a pravidelnou obmìnu, je materiál logistické podpory z hlediska údrby ménì nároèný. Konkrétnì se jedná pøedevím o pravidelnou údrbu vozidel a jejich vybavení, organizaci kondièních jízd øidièù s tìkým nákladním automobilem, kontrolu funkènosti elektrocentrály apod. Z dalích transportních prostøedkù máme vyèlenìno dodávkové zásobovací
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Pøíloha è. 8  Vozidlo Praga V3S

vozidlo k distribuci potravin a nápojù. Pro zajitìní mobility
èlenù krizového tábu ÚS ZZS ZK nasazených v terénu vak
postrádáme vhodnì vybavené terénní vozidlo. Skladovací prostory, transportní prostøedky viz pøíloha è. 8.
Minimální personální poadavky pro systém logistické
podpory
Personál pro systém logistické podpory tvoøí jednak stálí pracovníci oddìlení krizového øízení naí organizace, jednak vybraní
specialisté a zdravotniètí záchranáøi vyèlenìní k tomuto úèelu
v rámci krizového plánování ÚS ZZS ZK. Personální sloení je
následující:
a) vedoucí lékaø OKØ  odpovìdný za komplexní zabezpeèení organizace pro øeení krizových stavù,
b) odborný referent OKØ  odpovìdný za krizové plánování
a vekerou kontrolní a administrativní èinnost spojenou se skladováním, údrbou a obmìnou prvkù logistické podpory,
c) skladník OKØ  odpovìdný za øádné skladování, údrbu
a pøípravu materiálu k transportu,
d) ètyøi øidièi k obsluze nákladního vozu, terénních vozidel
a zásobovacího vozu,
e) dva technici specialisté k obsluze spojovací techniky, náhradního zdroje elektrického proudu, rozvodu elektrické
energie pro nouzové osvìtlení apod.
Monosti vyuití komplexu logistické podpory
Hlavní vyuití komplexu logistické podpory, tj. zajitìní zázemí pro práci záchranáøù v terénu, bylo podrobnì popsáno
v kapitole 3. Komplex je vak mono vyuít také k nouzovému zajitìní pøednemocnièní neodkladné péèe za krizových situací, které vyadují dlouhodobou evakuaci provozních prostorù ZZS napø. pøi ohroení povodní, destrukci objektu apod.
Za tìchto okolností je mono vyuít komplex logistické podpory jako nouzové výjezdové stanovitì ZZS, nouzovou stanici lékaøské sluby první pomoci nebo také jako zdravotnickou
podporu evakuaèního centra.
Finanèní zabezpeèení krizové pøipravenosti
V § 31, odst.1) zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému se uvádí: Finanèní prostøedky ke krytí výdajù
potøebných pro zpracování dokumentace IZS, ochranu obyvatelstva, spoleèných výdajù pøi ovìøování pøipravenosti k záchranným a likvidaèním pracím a na budování a provozování spoleènì uívaných zaøízení pro potøeby integrovaného záchranného
systému, zejména v oblasti telekomunikací a informaèních systémù
uplatòuje Ministerstvo vnitra a kraj v návrhu svého rozpoètu.
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V § 25 zákona è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení je stanovena
povinnost vem správním úøadùm vyèlenit v návrhu rozpoètu své
kapitoly na pøísluný rok objem finanèních prostøedkù potøebných
k zajitìní pøípravy na krizové situace. Realita je vak taková, e
zdravotnické záchranné sluby, aèkoliv patøí mezi základní sloky
IZS, nemají dostatek finanèních prostøedkù k øádnému zajitìní
své krizové pøipravenosti a jsou nuceny pro tento úèel pouívat finanèní prostøedky urèené k zajitìní svého bìného provozu.
Nová bezpeènostní situace v souvislosti se stupòujícími se teroristickými aktivitami a vyhodnocení moných rizik pro vznik
krizových situací na území ÈR musí nezbytnì vyadovat i celkové pøehodnocení financování krizové pøipravenosti a krajským
støediskùm zdravotnických záchranných slueb musí být umonìna øádná materiálnì-technická pøíprava na krizové stavy.
Závìr
Pøípravy záchranných sloek na hrozící katastrofy jsou nejen
moné, ale naprosto nezbytné. Dùkladná pøipravenost na pøedvídatelné a pravdìpodobnì oèekávatelné mimoøádné události povede k úspìnìjímu vedení zásahu a úspìnìjímu koneènému výsledku záchranných operací. Má-li být neodkladná zdravotnická
pomoc pøi katastrofách úèinná a úspìná, musí zdravotniètí záchranáøi disponovat pøedevím solidními materiálnì-technickými
prostøedky a dokonalou logistickou podporou, a to pøedevím na
krajské úrovni. Navrený systém logistické podpory záchranáøù,
který bere v úvahu vechny specifické aspekty èinnosti záchranáøù za extrémních situací, mùe vytvoøit dostateèné zázemí pro jejich vyèerpávající a stresující práci. Multifunkèní charakter systému navíc dovoluje jeho nasazení také pøi øeení dalích krizových
situací v oblasti poskytování zdravotnických slueb.
Seznam zkratek
BOZP bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
ÈR  Èeská republika
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IZS  Integrovaný záchranný systém
KHZS  Krajský hasièský záchranný sbor
MU  mimoøádná událost
MZ ÈR  Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky
OKØ  oddìlení krizového øízení
OOPP  osobní ochranné pracovní prostøedky
RLP  rychlá lékaøská pomoc (lékaø + dva záchranáøi)
RZP  rychlá zdravotnická pomoc (dva záchranáøi)
ÚS ZZS ZK  Územní støedisko zdravotnické záchranné sluby Zlínského kraje
ZZS  zdravotnická záchranná sluba
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Spojení Integrovaného záchranného systému (IZS)
pøi mimoøádných událostech
Jaroslav Valáek, Ondøej Franìk, Simona Ciganková

Zdravotnická záchranná sluba hlavního mìsta Prahy-Územní støedisko záchranné sluby
Øeditel MUDr. Zdenìk Schwarz

Legislativní vymezení
Legislativní vymezení spojení v rámci IZS i spojení pøi mimoøádných událostech je dáno zákonem 239/2000 Sb. O IZS,
konkrétnì pak § 18. Ten stanoví pravidla krizové komunikace
mezi státními orgány, orgány územní samosprávy a IZS prostøedky hlasového i datového pøenosu informací veøejné i neveøejné telefonní sítì (TS).
Hlavní teze tohoto ustanovení øíkají, e Ministerstvo vnitra ÈR (dále MVÈR) je povinno umonit výe uvedeným
slokám a orgánùm krizovou komunikaci v jím zøizované
úèelové telekomunikaèní síti (Matra  Pegas); dále øíká, e
poskytovatelé slueb v oblasti telekomunikací jsou povinni
pøi pøípravì a øeení zpùsobu krizové komunikace spolupracovat.
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Jak je v zákonì dále uvedeno, pøísluný provádìcí právní
pøedpis by mìl stanovit zásady zpùsobu krizové komunikace
a spojení v rámci IZS, dále strukturu sdílení dat a zpùsob vyuívání telekomunikaèních sítí slokami IZS.
ádný takový pøedpis ovem dosud neexistuje
Pro ZZS tedy stále platí spojovací øád vyhláky 434/1992 Sb.
v platném znìní. Problémem ovem je, e mnohdy není respektován (konkrétnì monitoring a pouívání celostátního kanálu na frekvenci 76 MHZ)
Vyuívaná spojení
Spojovací prostøedky v IZS jsou tedy veøejné komunikaèní
prostøedky, tj. národní tísòová èísla (dále NTÈ) národních teleURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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fonní linek 150, 155, 158; jednotné evropské èíslo tísòového
volání (dále JEÈTV) 112; koordinaèní a dalí èísla  sí GSM
(krizové mobilní telefony s duální SIM kartou pro standardní
a krizovou komunikaci); datové spojení; internet; dále pak neveøejné komunikaèní prostøedky  tedy pøímé spoje operaèních
støedisek (IP telefonie v rámci projektu TCTV 112, datová
a komunikaèní sí MV ÈR).
Analogové radiové sítì mají díky pouití rùzných frekvencí
(pásmo 76 x 80 x 160 x 400 MHz) nekompatibilní provozní parametry, co komplikuje zejména monost mezikrajové spolupráce zdravotnických záchranných slueb. Dalí jejich nevýhodou je, e jsou snadno odposlouchávatelné.
Digitální radiové sítì v podstatì pøedstavují 2 systémy
vyuívané na území ÈR: Tetrapol (Matra  Pegas) a Tetra;
ta je vyuívána pouze ojedinìle, ale z hlediska krizové pøipravenosti významnými uivateli (Mìstský radiový systém
v Praze, Letitì Ruzynì). Oba standardy jsou ovem vzájemnì nekompatibilní, take propojení musí být øeeno na
úrovni ústøeden.
K dalím prostøedkùm, které lze vyuívat, øadíme lokální
vyhrazené telefonní okruhy, paging apod. Poslední jmenovaný
prostøedek je více ne 15 let úspìnì a efektivnì vyuíván
praskou Zdravotnickou záchrannou slubou pro pøedávání tísòové výzvy výjezdovým skupinám v alfanumerické podobì.
Souèasná situace na poli radiových sítí
Hasièský záchranný sbor (HZS) pouívá základní analogové
spojení v pásmu 160 MHz. Ve zkuebním provozu je v nìkterých krajích spojení v systému Matra  Pegas; reference z praxe jsou ovem rozporuplné.
Policie ÈR standardnì vyuívá systém Matra  Pegas.
Zdravotnická záchranná sluba (dále ZZS) vyuívá jako základ
pro komunikaci radiové sítì v pásmu 80 MHz nebo 160 MHz; ta
je zpravidla na krajské úrovni kompatibilní.
Vyhláka 434/1992 definuje koordinaèní radiový kanál
v pásmu 76 MHz; ten vak není prakticky pouíván (pásmo je
ZZS víceménì oputìno), co znamená poruení vyhláky de
facto i de jure.
Neformálnì definovaný krajský celostátní koordinaèní kanál
v pásmu 160 MHz je ve vìtinì sítí dostupný. Systém Matra
 Pegas není nìkde pouíván vùbec, jinde je k dispozici jako
doplòkové nebo záloní spojení; z toho vyplývá, e systémovì
není tento stav vyhovující.
Zdravotnická zaøízení ojedinìle mají k dispozici napø.
v Praze na dùleitých oddìleních fakultních nemocnic a ÚVN
terminál radiové sítì ZZS, který vak bohuel témìø není vyuíván. Jde tedy o nevyhovující stav, zejména pak pro efektivní
øeení mimoøádných událostí. Komunikace se zdravotnickými
zaøízeními, která jsou ze zákona druhosledovou slokou IZS,
by mìla být zøejmì zabezpeèena té v rámci sítì Matra  Pegas, a to právì pro monost koordinace pøíjmu postiených
z mimoøádných událostí a hromadných netìstí.
Výhody a nevýhody systému Matra  Pegas
Systém Matra  Pegas jako univerzální spojovací prostøedek
vykazuje  jako vechny typy tìchto spojení  klady i nedostatky. Ke kladùm patøí fakt, e je tento systém technicky kompatibilní v rámci celé ÈR a pokrývá nae území témìø celoplonì. Systém vykazuje pomìrnì znaèné monosti konfigurací
a je dobøe zabezpeèen proti odposlechu. K záporùm patøí jeho
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násobnì a øádovì (!!!) vyí cena oproti jiným komunikaèním
prostøedkùm, diskutabilní zpùsob financování, který diskriminuje ZZS (ty jsou nuceny dofinancovávat ho ze svého rozpoètu), jeho limitující technické vlastnosti; napøíklad v reimu
skupinové komunikace není moný paging (vyzvánìní) stanice, systém nedokáe provést pøechod z buòky na buòku (handover) bez ztráty spojení, v LZS je vyuitelný pouze pøímý reim bez dostupnosti pokroèilých slueb sítì (o chybìjící certifikaci pro letecký provoz nemluvì); velká váha pøístroje v kontrastu s nízkou výdrí baterií a podobnì. Z hlediska integrace
do dalích komunikaèních a informaèních technologií pøedstavuje navíc systém pro ZZS èernou skøíòku uzavøenou jakémukoliv pøístupu zvenèí.
MATRA má také pomìrnì malou kapacitu pro skupinový provoz (napø. ZZS HMP má nyní k dispozici 6 kanálù, v MATØE
je k dispozici 1 kanál).
Systém je z hlediska datových pøenosù beznadìjnì zastaralý, technologie je za souèasných mìøítek pomìrnì pomalá.
Navíc (jakkoliv je systém technicky jednotný) neexistuje ádná metodika pro navázání vzájemného spojení, take v praxi
není komunikace mezi jednotlivými slokami IZS a dalími institucemi stejnì reálná.
Datové spojení
K nedostatkùm datového spojení v krizové komunikaci patøí opìt pøedevím neexistující metodika. Vechna operaèní
støediska vech sloek jsou sice propojena ISDN linkami
v rámci projektu TCTV 112, nikde vak ji není stanoveno,
kdy a jak vlastnì budou sloky pomocí tìchto linek komunikovat a jaká data mají pøenáet. Nedoøeen je i zpùsob financování (zejména na ZZS).
Komunikace v praxi
Z pohledu ZZS jsou vyuívány pøi øízení v IZS následující
komunikaèní kanály:

Vysvìtlivky:
Zasahující jednotka/y komunikují:
Mezi sebou ústnì
S vlastním ZOS: standardnì  rádio, MT, MATRA.
S velitelem zásahu ZZS: ústnì (variantnì i megafonem).
Se zasahujícími jednotkami ostatních sloek  ústnì.

15

K O N C E P C E

-

O R G A N I Z A C E

-

Ø Í Z E N Í

V rámci krajù probíhá komunikace vcelku bez problémù, pokud nejde o událost velkého ploného rozsahu  mezikrajová
spolupráce. MT mohou být nespolehlivé z dùvodu pøetíení
i vypínání sítí. Vyuití radiového spojení na úrovni kadého
èlena výjezdového týmu ZZS není reálné a z hlediska efektivity
ani ádoucí. Pøi práci zaznamenáváme problémy pøi zásahu na
cizím území  zpravidla neexistuje jednotná komunikace
s místním ZOS (zde lze vyuít systém MATRA  PEGAS)

IZS (ne vechny sloky jsou vybaveny terminály MATRA, pøípadnì je nemají v provozu). Dalí potíí je inkompatibilita komunikaèních prostøedkù a spojení mezi ZZS navzájem (jako
pøíklad uveïme rùzné ÚSZS, které mají rùzné kmitoèty pro radiový provoz a pro øízení výjezdových skupin; zde spoèívá
hlavní riziko obtíí v øeení mezikrajové spolupráce). Dalí
komplikací je fakt, e v rámci ÚSZS není monitorován (na základì platné vyhláky povinný) celostátní kanál.

Operaèní støedisko komunikuje:
S jiným ZOS: standardními cestami  vìtinou pøímými koordinaèními linkami
S vlastními výjezdovými skupinami: standardnì  rádio, MT,
MATRA
S velitelem zásahu ZZS: MT, MATRA
Se zasahujícími jednotkami ostatních sloek  není spojení
Se zasahujícími cizími výjezdovými skupinami  není spojení

Monosti øeení stávající situace
Jak tedy dále postupovat v monostech øeení komunikace
z hlediska ZZS?
Jako øeení se zde nabízí dùsledné, kompletní a celoploné
vyuití systému MATRA (co ale øeí pouze malou èást výe
zmínìných problémù). Nezbytná je ovem jasná koordinace
spojení, zejména pak v rámci ZZS.

Problematické spojení s velitelem zásahu  MT (omezená
funkènost), MATRA (ale pak nemùe velitel komunikovat
v rámci IZS  buï vyuívá kanál pøísluné sloky nebo otevøený kanál IZS).
Není spojení se spolupracujícími výjezdovými skupinami
ZZS.
Velitel zásahu komunikuje:
S vlastním ZOS: standardnì  rádio, MT, eventuelnì Matra (?)
S veliteli zásahu ostatních sloek: ústnì (!!!)
Pouze ústní komunikace se spolupracujícími veliteli => pokud
nejsou blízko sebe; NENÍ SPOJENÍ.
Monost vyuití MATRA  PEGAS; to ale znamená pøejít na
koordinaèní kanál ISZ = není spojení ve vlastní síti (!!!), nebo
musí mít 2. terminál
1) Spojení velitele zásahu ZZS s ostatními veliteli (zejména
HZS)
2) Spojení mezi velitelem zásahu a zasahujícími výj. skupinami
pøi zásahu na velké ploe
3) Spojení v relaci ZOS  > cizí skupiny ZZS
Shrnutí
Shrneme-li tedy výe uvedené komunikaèní cesty a problémy dorozumìní se, zjistíme, e ve standardních situacích je
spojení v rámci jednotlivých tísòových sloek funkèní; kadá
z nich má ale odliné komunikaèní medium.
Na taktické a operativní úrovni mají velitelé jednotlivých
sloek a operaèní støediska dán standardní zpùsob komunikace; vázne ale operativní spojení na místì události, které je
ádoucí mezi veliteli jednotlivých sloek na místì události,
pokud dojde ke spolupráci v IZS. A koneènì v systému krizového øízení není jasnì vymezen zpùsob komunikace na
jednotlivých úrovních. Vybavení krizovými mobilními telefony je teoreticky velmi dobré, avak ne vichni, komu jsou
tyto telefony urèeny, jsou nepøetritì pøipraveni je pouívat.
Systém Matra  pegas je teoreticky pøipraven pro vyuití
v KØ, ale ne vechny sloky jsou dostateènì vybaveny touto technikou; výe zmínìná absence provádìcího pøedpisu
degraduje jeho dalí vyuití.
Hlavní rizika souèasného nevyhovujícího stavu vidíme pøedevím v inkompatibilitì spojení mezi jednotlivými slokami
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Závìrem je tøeba øíci, e technicky jsou podmínky pro standardní i krizovou komunikaci v podstatì pøipraveny (s výjimkou datového spojení). Je nutné si uvìdomit fakt, e nìkterá
technická øeení a vlastnosti národního komunikaèního systému Matra  Pegas nevyhovují pro komunikaci ve vech slokách IZS (napø. ZZS) a za vech podmínek (Letecká zdravotnická záchranná sluba  LZZS). Jednoznaènì chybí provádìcí pøedpisy pro komunikaci v IZS za standardních i krizových
podmínek na úrovni strategické, taktické i operaèní.
Za standardních podmínek nejsou mezikrajové rozdíly
ve frekvencích zásadní pøekákou; osvìdèily se vlastnosti analogového radia, jednoduchost technického øeení je spíe výhodou, ne nevýhodou.
Pro krizové øízení a mezikrajskou spolupráci i pro spolupráci v rámci IZS je za souèasného stavu vìcí zøejmì jedinou
moností vyuití systému Matra  Pegas a v pøípadì potøeby
jeho transformace v dobøe fungující záloní systém.
Systém Matra  Pegas by mìl tedy být v budoucnu funkèní
jak pro spojení v rámci krizového øízení, tak i pro komunikaci
mezi jednotlivými slokami minimálnì na strategické úrovni
(velitelé a operaèní støediska). Poté by mìl fungovat samozøejmì i za standardních podmínek spolupráce v IZS a mezi kraji
v rámci jedné sloky.
Je tedy zapotøebí co nejrychleji zpracovat jak provádìcí
pøedpis (který má ji cca 6 let latenci), tak vlastní metodiku celého vyuití systému i jeho fungování na vech zmínìných
úrovních a ve vech uvedených situacích (vèetnì komunikace
se zdravotnickými zaøízeními). Zároveò je naprosto nezbytné
doøeit datová spojení mezi operaèními støedisky, co se jeví
jako moné i v prostøedí veøejných datových sítí.
MUDr. Jaroslav Valáek
Zdravotnická záchranná sluba hlavního
mìsta Prahy-Územní støedisko záchranné sluby
e-mail:
MUDr. Ondøej Franìk
Zdravotnická záchranná sluba hlavního
mìsta Prahy-Územní støedisko záchranné sluby
e-mail:
Ing. Simona Cigáková
Zdravotnická záchranná sluba hlavního
mìsta Prahy-Územní støedisko záchranné sluby
e-mail:
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Výchova odborníkù je nákladná záleitost.
Kdo, komu a kdy poskytne zdravotnickým záchranným
slubám a urgentním pøíjmùm finanèní prostøedky
pro výchovu lékaøù v oboru UK a MK ?
Milana Pokorná, Zdenìk Schwarz, Josef Vosátka, Jiøí Kubec, Petr Zajíèek, Jaroslav Valáek
Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy  ÚSZS

Abstrakt
Dle zákona è.95/2004 byl obor Urgentní medicína a medicína katastrof (UM a MK) stanoven jako obor základní a ke kadému oboru patøí
výchova vlastních specialistù.
V minulém pøíspìvku [1] jsme se zamysleli nad tím, jakým zpùsobem by mohli být lékaøi v pøípravì na atestaci v oboru UM a MK a postupnì zaèleòováni do èinností výjezdových skupin zdravotnické záchranné sluby (ZZS). (Dále lékaø v pøípravì je absolvent lékaøské fakulty, který se pøipravuje na sloení atestaèní zkouky, která je podmínkou získání specializované zpùsobilosti v oboru UM a MK.)
V tomto èlánku jsme se pokusili o rozvahu nad tím, kolik finanèních prostøedkù bude pøiblinì potøeba, pro pøedatestaèní pøípravu jednoho
lékaøe absolventa, aby získal specializaci v oboru UM a MK. Z pøedbìné kalkulace vyplývá, e pokud bude pøíprava trvat 5 let, náklady
budou èinit cca 5 778 882, Kè. Klíèovou otázkou zùstává, kdo, komu a kdy tyto finanèní prostøedky poskytne, aby mohla být pøíprava zahájena.
Klíèová slova: postgraduální vzdìlávání  urgentní medicína, financování
Abstract
Emergency and Disaster Medicine was byl the Law No 95/2004 established a basic medical specialty and each medical specialty includes
also postgraduate education. In previous part (1) we have discussed the conditions under which emergency medicine residents can participate in EMS teams practice. (Resident means graduated physician in specialty training and preparing for specialisation examination which
is the condition for independent work in emergency medicine.) We tried to define the amount of financial resources necessary for the whole residency. In case the specialty training lasts five years its cost is approximately 5 778 882 CZK. The crucial question is to whom and
when will be these financial resources available to start the postgraduate education.
Key words: postgraduate education  emergency medicine  financial resources

Úvod
Dle zákona è.95/2004 byl obor Urgentní medicína a medicína katastrof (UM a MK) stanoven jako obor základní a ke kadému oboru patøí výchova vlastních specialistù.
V minulém [1] jsme se zamysleli nad tím, jakým zpùsobem
by mohli být lékaøi v pøípravì na atestaci v oboru UM a MK
a postupnì zaèleòováni do èinností výjezdových skupin zdravotnické záchranné sluby (ZZS). (Dále lékaø v pøípravì je
absolvent lékaøské fakulty, který se pøipravuje na sloení atestaèní zkouky, která je podmínkou získání specializované zpùsobilosti v oboru UM a MK.)
V tomto èlánku jsme se pokusili o rozvahu nad tím, kolik finanèní prostøedkù bude pøiblinì potøeba, pro pøedatestaèní pøípravu jednoho lékaøe absolventa, aby získal specializaci v oboru
UM a MK. Z pøedbìné kalkulace vyplývá, e pokud bude pøíprava trvat 5 let, náklady budou èinit cca 5 778 882, Kè. Tento
rozpoèet se bude mìnit s rùstem platù lékaøù a zvyujícími se náklady na povinné odborné akce. Klíèovou otázkou zùstává, kdo,
komu a kdy tyto finanèní prostøedky poskytne, aby mohla být pøíprava zahájena.
Cíl
Udìlat pøiblinou kalkulaci nákladù na výchovu jednoho lékaøe specialisty v oboru urgentní medicína a medicína katastrof. Vycházeli jsme z pøedpokládané doby pøípravy 5 let
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006

u lékaøe, který by po ukonèení lékaøské fakulty nastoupil na
zdravotnickou záchrannou slubu (ZZS). Zohlednili jsme skuteènost, e podmínkou pro získání specializace v oboru UM
a MK je kromì zaøazení do oboru, absolvování odborné praxe
v minimální délce 4 roky. Tyto 4 roky vak lékaø v pøípravì
pracuje mimo ZZS. Ve zbylých 12-ti mìsících je do celkových
60 mìsícù tøeba zohlednit povinné akce pøedatestaèní pøípravy.
1. Poèítáme s nástupem lékaøe po ukonèení lékaøské fakulty na
ZZS, obdobím seznámení lékaøe v pøípravì s provozem mateøského pracovitì, obdobím práce ve výjezdových skupinách pod pøímým dohledem, pøípadnì pod odborným dohledem tamté, obdobím pøedatestaèního volna a sloením atestaèní zkouky (viz dále).
2. Dále jsme zohlednili odborné stáe na akreditovaných pracovitích nemocnic (JIP, ARO, urgentní pøíjem a ostatní doporuèená pracovitì), úèast na povinném specializaèním kurzu
UM, úèast na povinném semináøi krizového managementu
a semináøi základy zdravotnické legislativy, cyklické kurzy a stáe, úèast na akcích poøádaných odbornou spoleèností
UM a MK a ÈLK, pøípadnì pracovní pobyty na vybraných
oborových pracovitích mimo pùsobení akreditované ZZS
nebo v zahranièí (viz dále). Do budoucna bychom mìli poèítat také s pracovními pobyty na vybraných oborových pracovitích v zahranièí (ty do kalkulace nebyly zaèlenìny).
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Rozvaha
1. Nástup lékaøe na ZZS. Lékaø absolvent nastoupí na ZZS
a od této chvíle bude pobírat plat, jeho pracovní zaøazení bude lékaø v pøípravì, musí být oacen, mít skøínku a místo,
kde bude pracovat.
2. Seznámení s provozem  3 mìsíce. První 3 mìsíce bude lékaø v pøípravì seznámen s provozem vèetnì pravdìpodobných rizik a úskalí nároèného provozu a bude zakolen
v bezpeènosti práce. V tomto období bude pracovat pod pøímým dohledem specialisty a bude kolen ve kolícím støedisku ve specializovaných dovednostech. Lékaø v pøípravì bude pobírat plat, ale k jeho platu musíme pøièíst odmìnu vech kolitelù, kteøí se mu budou vìnovat.
3. Období stáí na specializovaných pracovitích tzv. koleèko. Specializovaná pracovitì v dnení dobì obvykle
poadují po vysílající organizaci, aby stáistu vysílala na jejich pracovitì formou sluební cesty a to i v pøípadech, kdy
je specializované pracovitì v místì pùsobení ZZS. Lékaø
v pøípravì bude pobírat plat, ale k jeho platu musíme pøièíst
náklady na pøíkaz ke sluební cestì, poplatky které poadují specializovaná pracovitì, pøípadnì náklady na odmìnu
kolitelù specializovaných pracovi.
4. Období práce ve výjezdových skupinách pod pøímým [1]
dohledem. Lékaø v pøípravì bude pobírat plat, ale je tøeba
pøièíst odmìnu lékaøi-koliteli, který bude provádìt pøímý
tj. nepøetritý dohled.
5. Období práce pod odborným dohledem. Pokud odborná
spoleènost a MZÈR pøijme variantu odborného dohledu [1]
jako monou, v posledních dvou letech pøípravy ji lékaø
v pøípravì pøinese do organizace, ve které pracuje finanèní prostøedky za odvedenou práci. Pokud tuto formu práce
lékaøe v pøípravì nepøijmeme, stále bude tøeba pøièítat k platu lékaøe v pøípravì, nepøetritou odmìnu lékaøe kolitele.
V tomto období by se lékaø v pøípravì mìl také seznámit se
zpùsobem práce na výzkumu a vývoji a nauèit se prezentovat èinnosti ZZS formou publikací a pøednáek.
6. Pøedatestaèní pøíprava: tj. pøedatestaèní kurzy a pøedatestaèní volno.
7. Sloení zkouky. Konec pøípravy
Kalkulace
Vechny kalkulace jsme provádìli z prùmìrných platù na
naí záchranné slubì a poèítali jsme 163 hodin na mìsíc v období, kdy lékaø bude pracovat ve smìnném provozu a 174 hodin na mìsíce, kdy bude lékaø v pøípravì pracovat v jednosmìnném provozu, prùmìrný poèet pracovních dní v mìsíci
jsme poèítali 21,75 zaokrouhleno 22.
AD 1) Nástup lékaøe na ZZS
Plat vèetnì pojistného

mìsíènì Kè

35 000

za 5 let

Kè

2 100 000

Stravenky

mìsíènì Kè

1 200

za 5 let

Kè

72 000

Práce administrativy

mìsíènì Kè

2 000

za 5 let

Kè

120 000

za 5 let

(personal., mzdy atd.)
Energie a prostory

mìsíènì Kè

1 100

Kè

66 000

Oacení

jednorázovì

40 000

Kè

40 000

Skøíòka na odìvy

jednorázovì

3 000

Kè

3 000

Pracovitì s PC (hw)

jednorázovì

50 000

Kè

50 000

SW - licence (speciál.,

jednorázovì

20 000

Kè

20 000

80 000

Kè

80 000

GPS/GPRS, e-learning)
Prostøedky hlasové
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Ad 2) Seznámení s provozem  3 mìsíce z toho 1 mìsíc na
zdravotnickém operaèním støedisku (ZOS). Lékaøi v pøípravì
bìí plat. Kromì toho jeho pùsobení na ZZS bude obsahovat
dva druhy èinností.
2.1. Observace pod vedením kolitele. kolitel vykonává nìjakou èinnost, za kterou je placen, kolenec
sleduje dìní. kolitel kolenci vysvìtluje principy.
V takovém pøípadì by koliteli s vysokokolským
vzdìláním mìla náleet odmìna za rozíøení vykonávaných èinností øeknìme cca 200 Kè/hod., s odvody
na zdravotní a sociální pojitìní pak 270,-Kè/hod.
Observace je v podmínkách pøednemocnièní neodkladné péèe nároènìjí a nese více rizik ve srovnání
s observací ve zdravotnických zaøízeních. Vzhledem
k charakteru práce se mùe jeden kolitel vìnovat pouze jednomu kolenci.
2.2. Pøímá výuka: kolitel se vìnuje pouze kolenci,
nìco kolence uèí a bìhem výuky nevykonává ádnou jinou èinnost, za kterou by pobíral odmìnu.
kolitel 354 Kè / hodinu, s odvody na zdravotní
a sociální pojitìní pak 478,-Kè/hod. (Poznámka:
Èástka 354 Kè je vypoèítána tj. dle prùmìrných
platù vysokokolákù ZZSHMP v roce 2005 tj. vè.
odmìn a pøesèasové práce. Je to èástka bìná na
trhu práce napøíklad za soukromou hodinu angliètiny. Vezmeme-li v úvahu, e práce 1/hod informatika je dnes 700  1200 Kè  jsme hodnì pod cenou.)
Rozdìlíme-li tuto etapu na 2 mìsíce observace a 1 mìsíc
pøímé výuky (BOZP, spojová technika, KPR, zpracování dat
na ZZS, nácvik na modelech v ZS atd.) Je tøeba pøièíst k nákladùm na lékaøe-kolence cca:
Jeden mìsíc pøímé výuky (platy lektorù 174 hod. x 478 Kè/hod)

Kè

83 172

Dva mìsíce observace (174 hod. x 270 x 2)

Kè

93 960

Za tyto tøi mìsíce celkem

Kè

177 132

Ad 3) Období odborné praxe na specializovaných pracovitích v minimální déle 48 mìsícù (tzv. koleèko)
34 mìsícù urgentní pøíjem

poplatky

Kè

187 000

Kè

1 597 320

Kè

1 784 320

(Poplatky: tè. zdravotnická zaøízení obvykle
poadují za stáistu pauál cca 250 Kè/den
34 mìsícù je cca 34x22 = 748 pracovních dní
748x250 = Kè 187 000)
odmìny kolitelùm
Celkem Urgentní pøíjem

(Zatím specializovaná pracovitì nepoadují odmìnu pro lékaøe-kolitele, lze ale pøedpokládat, e odmìny lektorùm budou èasem poadovány. Poèítáme-li prùmìrnou délku mìsíce174 hodin a odmìnu 270 Kè/hod. èinila by èástka za odmìnu kolitelùm: 174x274x34 = 1 597 320.)
6 mìsícù ARO

poplatky

Kè

33 000

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

281 080

Kè

314 080

poplatky

Kè

11 000

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

93 960

Kè

104 960

22 dní x 250 Kè x 6mìs = Kè 33 000
174x270x6 = Kè 281 080
Celkem ARO

a nehlasové komunikace
(vlastní rdst, MATRA

2 mìsíce JIP - chirurgie

a dalí spojová technika)

22 dní x 250x2

Suma - Èisté náklady na
jednoho lékaøe v pøípravì za 5 let
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Kè

2 551 000

174x270x2 = 93 960
Celkem JIP
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1 mìsíc JIP - KJ

poplatky

Kè

5 500

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

46 980

Kè

52 480

poplatky

Kè

5 500

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

46 980

Kè

52 480

poplatky

Kè

5 500

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

46 980

Kè

52 480

poplatky

Kè

5 500

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

46 980

Kè

52 480

poplatky

Kè

5 500

odmìna kolitelùm - specialistùm

22 x 250 = 5 500
174x270 = 46 980
Celkem JIP - KJ
1 mìsíc JIP - metabol. jedn
22x250
174x270 = 46 980
Celkem JIP - metabol. jedn.

1 mìsíc - dìtské odd
22x250
174x270 = 46 980
Celkem dìtské odd.
1 mìsíc - psychiatrie
22x250
174x270 = 46 980
Celkem dìtské odd.

1 mìsíc JIP - neurologie JIP
22x250
174x270 = 46 980

Kè

46 980

Celkem JIP - neurologie

Kè

52 480

1 mìsíc - gynekologie - porodnictví poplatky

Kè

5 500

Kè

46 980

Kè

52 480

22x250
174x270 = 46 980

odmìna kolitelùm - specialistùm

Celkem gynekologie-porodnictví

Za odborné stáe 1 lékaøe v pøípravì:
poplatky

Kè

264 000

odmìny kolitelùm

Kè

2 254 240

celkem

Kè

2 518 240

Kè

44 010

Kè

44 010

Ad 4)
1 mìsíc - práce ve výjezdových skupinách pod pøímým dohledem
163x270 = 44 010 nepøetritý dohled

odmìna kolitelùm - specialistùm

Celkem práce ve výjezdových skupinách

Lékaø  rezident bude pobírat plat, ale je tøeba pøièíst odmìnu lékaøi  koliteli, který provádìt pøímý dohled tj. nepøetritì.
Ad 5) Období práce pod odborným dohledem  10 mìsícù
Pokud odborná spoleènost a MZÈR pøijme tuto variantu
v posledních dvou letech pøípravy ji lékaø  rezident pøinese
do organizace, ve které pracuje finanèní prostøedky za odvedenou práci. Pokud tuto formu práce lékaøe rezidenta nepøijmeme, stále bude tøeba pøièítat k platu lékaøe rezidenta, nepøetritou odmìnu lékaøe kolitele. (tj. Kè 326 000)
V tomto období by se lékaø  rezident mìl také zakolit ve
zpùsobu práce na výzkumu a vývoji, prezentaci èinnosti ZZS
formou publikací a pøednáek atd. K tomu budou zapotøebí mimo jiné i znalosti v oblasti informatiky a analýzy dat. Práce informatikù se zkueností s analýzou medicínských informací je
drahá a obvykle je poskytována záchranným slubám dodavatelsky.
Základní kolení v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (ICT)
Informatika v praxi kolicího pracovitì

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

15 000

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

450 000

odmìna kolitelùm - specialistùm

Kè

2 500

Kè

467 500

(20 hodin á 750 Kè/hod.)
Analytická a statistická pomoc pøi
zpracování dat pro lékaøe v pøípravì
(cca 10 hodin mìsíènì po celou dobu
pøípravy á 750 Kè/hod.)
kolení v oblasti hlasové a nehlasové
komunikace (cca 5 hodin jednorázovì
a 500 Kè/hod.)
Celkem ICT
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ad 6) Pøedatestaèní pøíprava: tj. pøedatestaèní kurzy a pøedatestaèní volno.
Pøedatestaèní pøíprava: tj. pøedatestaèní kurzy a pøedatestaèní volno
Specializaèní kurz urgentní medicína 3 týdny

Kè

5 000

Pasivní úèast na tuzemském kongresu (1x)

Kè

3 000

Aktivní úèast na tuzemském kongresu (1x)

Kè

3 000

Spolupráce jiných úsekù na pøípravì semináøù a prezentací posterù

Kè

10 000

Celkem kursy a kongresy

Kè

21 000

Sloení zkouky. Konec pøípravy
Náklady celkem

Kè 5 778 882

Diskuse:
Výchova mladých odborníkù je velmi nároèná a zodpovìdná
èinnost. Vzdìlaný personál je nejvìtí hodnotou, jakou mùe organizace a obor urgentní medicína disponovat. Chceme-li mít
vynikající mladé odborníky, musí je kolit lékaøi zkuení a vzdìlaní. Pokud mají po mnoho mìsícù lékaøe v pøípravì kolit zkuení odborníci, musí mít na kolení zájem, mìli by za to, jak kolence prokolili, být zodpovìdní a proto musí být za tuto èinnost
odmìnìni. Plat, èi odmìnu vnímáme jako dvoustranný akt.
Pokud je kolitel odmìnìn, jedná se o dohodu, e za tu èi onu
èástku je ochoten své zkuenosti pøedat. A pokud kolenci, èi organizaci zpùsob výuky daného kolitele pøestane vyhovovat,
mùe navázat smluvní vztah s jiným kolitelem. A je logické, e
ádaný kolitel bude mít vyí cenu, ne kolitel neádaný. Odmìna mùe sehrát významnou úlohu v zájmu kolitelù,
vìnovat se kolenci a nìco mladého lékaøe nauèit.
Pro sníení nákladù by bylo výhodné kolit více ne jednoho lékaøe v pøípravì v jedné, akreditované organizaci. Pøi pøedbìné rozvaze jsme doli k závìru, e nae záchranná sluba
má v souèasné dobì intelektuální, provozní a prostorové kapacity na zodpovìdnou pøípravu 4 lékaøù soubìnì. Pokud budou
lékaøi v pøípravì rozèlenìni do rùzných stupòù vzdìlávacího
procesu jsme schopni kolit 6  8 lékaøù.
Je nutné zváit, zda a kdy bude moné lékaøe v pøípravì zaèlenit do èásteènì samostatné èinnosti (pod odborným dohledem) výjezdových skupin ZZS pøed dokonèením specializace. V naem
èlánku v minulém èísle jsme stanovili èasový limit po dokonèení
tøí let pøípravy, ale je moné to pozmìnit na poslední rok pøípravy.
Domníváme se, e je to dostateènì dlouhá doba, aby byl lékaø
schopen samostatné práce pøi monosti konzultace s lékaøem kolitelem, který bude pro lékaøe v pøípravì nepøetritì dostupný.
Také zastáváme názor, e lékaø musí být schopen samostatné práce jetì pøed dokonèením specializované zpùsobilosti.
Je tøeba brát v úvahu, e pokud akreditované pracovitì ZZS
nebude mít dostupná vechna specializovaná pracovitì v místì pùsobení, bude muset vysílat lékaøe v pøípravì na tato pracovitì formou sluební cesty a tím náklady také vzrostou o cestovní náklady a diety. V pøípadì ZZSHMP navýení tìchto nákladù není nutné.
Také rozvaha nad tím, kdy bude lékaø v pøípravì pracovat
v jednosmìnném a kdy ve smìnné provozu je pouhým odhadem. Bude-li i èást odborné praxe absolvovat ve smìnném provozu, náklady stoupnou.
Závìr
Urgentní medicína se stala v roce 2004 samostatným lékaøským oborem a ke kadému oboru patøí výchova vlastních specialistù. Skonèila doba, kdy bylo moné sahat do cizího hnízda a nìkomu vybírat mladé nabízením vyího platu èi jiných
výhod. [2]
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Výchova mladých odborníkù je velmi nároèná a zodpovìdná èinnost. Vzdìlaný personál je nejvìtí hodnotou, jakou mùe organizace a obor urgentní medicína disponovat. Chceme-li
mít vynikající mladé odborníky, musí je kolit lékaøi zkuení
a vzdìlaní. Pokud mají po mnoho mìsícù lékaøe v pøípravì
kolit zkuení odborníci, musí mít na kolení zájem, mìli by za
to, jak kolence prokolili, být zodpovìdní a proto musí být za
tuto èinnost odmìnìni.
Know-how je u komerèních spoleèností nejlépe placené
a nejvíce støeené zboí. Není moné, aby v komerèní spoleènosti, ve které ijeme, zkuení kolitelé (lékaøi a jiní odborníci) a specializovaná pracovitì pøedávali to nejcennìjí co
mají zdarma nebo pod cenou.
Pøedpokládané náklady na jednoho specialistu v oboru UM
a MK, dle souèasné koncepce a souèasných právních pøedpisù,
budou èinit pøi pìtileté pøípravì minimálnì cca. 5 778 882 Kè.
Tato pøedpokládaná èástka byla vypoètena z hrubé mzdy lékaøù ZZSHMP v roce 2005 a je tøeba poèítat nejen s rùstem
mezd, ale také ostatních nákladù. Pokud bychom náklady vypoèetli z platù lékaøù v EU, byly by mnohem vyí. Moná
vám náklady na výchovu jednoho odborníka pøipadají vysoké,
ale taková je realita.
Nae zdravotnická záchranná sluba podnikla vechny potøebné kroky k tomu, abychom mohli zahájit pøípravu mladých
specialistù v oboru UM a MK ji v tomto roce. Pokud získáme
finanèní prostøedky, jsme personálnì i organizaènì pøipraveni
pøijmout ji letoní absolventy lékaøské fakulty. Poèet lékaøù
zpùsobilých pracovat v neodkladné pøednemocnièní péèi stále
klesá a za nìkolik let mùe být pokles kritický. Vìøíme, e
MZÈR je protagonistou evropské koncepce PNP tj. koncepce
s lékaøem pracujícím na ZZS a e situaci zaène neprodlenì øeit.
Klíèovou otázkou je zda, kdo a komu poskytne finanèní prostøedky pro výchovu lékaøù oboru UM a MK. Pøipadá nám logické, e finanèní prostøedky pro pøípravu lékaøù na specializovanou zpùsobilost v oboru UM a MK by mìlo akreditované-
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mu pracoviti ZZS poskytnout MZ ÈR. Jistì existují i jiné
monosti napø. ZZS vychová lékaøe na vlastní náklady, pak je
logické, e bude po lékaøi v pøípravìs poadovat napø. podpis o úhradì nákladù, pokud lékaø odejde v prùbìhu pøípravy,
èi v pøípadì, ukonèí-li pracovní pomìr se ZZS, která jej vykolila døíve, ne za 10 let po sloení specializaèní zkouky.
Toto jsou otázky, které je mono pro tuto chvíli odloit. Nikoli
vak na dlouho...
Literatura

1. Pokorná M.: Kde a kdo bude vychovávat lékaøe v oboru UM
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Záchrana zranìného dítìte v podvìsu
vrtulníku
Anatolij Truhláø, Martin Honzík, David Tuèek
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje
Øeditel: MUDr. Ladislav abka, Ph. D.

Pohled ze skalní vyhlídky Lokomotiva,
kde dolo k uklouznutí dítìte

V èísle 3/2005 jsme ètenáøe èasopisu Urgentní medicína seznámili s novou metodikou vyuívání lanových technik na vrtulníku letecké záchranné sluby (LZS) Hradec Králové. Zanedlouho po vydání
èasopisu byla záchrana s pouitím podvìsu vyuita naostro pøi primárním zásahu v obtínì pøístupném terénu. Postup posádky vrtulníku bychom vám chtìli pøiblíit v následující kazuistice.
Dne 8. srpna 2005 v 10:37 (T=0:00) pøijalo operaèní støedisko
Zdravotnické záchranné sluby Královéhradeckého kraje tísòové
volání z oblasti Teplických skal (okres Náchod), které informovalo o pádu dítìte ze skalní vyhlídky, pøiblinì 30 metrù vysoké. Po
vyhodnocení výzvy byl operátorem aktivován doporuèený postup
pro souèinnost LZS s hasièským záchranným sborem (HZS) a vyádán pøíjezd leteckého záchranáøe HZS na základnový heliport.
20

V 10:38 obdrela cestou pagerové sítì posádka LZS akutní výzvu (prealarm) a po upøesnìní informací definitivní výzvu k primárnímu zásahu s pøedpokladem pouití podvìsu (10:40,
T=0:03). Po pøíjezdu hasièe s vybavením k vrtulníku se v 10:44
(T=0:07) uskuteènil vzlet. Souèasnì s posádkou LZS byla aktivována nejblií posádka rychlé lékaøské pomoci (RLP) z výjezdového stanovitì v Broumovì, skalní záchranná sluba Chránìné
krajinné oblasti Broumovsko a místnì pøísluné operaèní støedisko HZS.
Po pøíletu vrtulníku na místo zásahu byla provedena rekognoskace terénu a po ovìøení nemonosti pøistání v blízkosti pádu bylo rozhodnuto o provedení záchrany v podvìsu. Vrtulník v 11:07
(T=0:30) pøistál na parkoviti v Teplicích nad Metují ve vzdáleURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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Místo zásahu od parkovitì v Teplicích nad Metují

Pøístupová cesta po zemi: strmý svah, kameny, koøeny stromù...

Start vrtulníku Eurocopter EC  135 s podvìskem

Pacient po operaci na jednotce intezivní péèe

nosti pøiblinì 2,5 km od pádu dítìte. Podle secvièeného algoritmu byl po pøípravì 50-ti metrového podvìsu (11:17, T=0:40) dopraven k postienému v doprovodu hasièe diplomovaný zdravotnický záchranáø LZS (11:21, T=0:44). Po zhodnocení stavu pacienta si bezprostøednì vyádal k pacientovi lékaøe. Pøi prvotním
vyetøení chlapce byla zjitìna otevøená dislokovaná zlomenina
horní konèetiny a konstatováno podezøení na poranìní hrudní nebo bederní páteøe bez neurologického deficitu. Zajitìní dítìte
probìhlo v èase 11:21 a 11:40: fixace C páteøe, krytí ran, zajitìní periferního ilního vstupu, analgézie sufentanilem v dávce 10 µg
IV, infúze R1/1 500 ml, fixace horní konèetiny a celotìlová imobilizace vakuovou matrací. V 11:44 (T=1:07) startuje vrtulník pro
pacienta a vzhledem k omezenému mnoství paliva transportuje
z místa pádu zpìt na parkovitì v podvìsu kompletní zdravotnickou posádku s hasièem a leícím pacientem. Bezprostøednì po
pøistání (11:52, T=1:15) a naloení nemocného do vrtulníku se
uskuteènil odlet na urgentní pøíjem traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové (pøedání 12:11,
T=1:34). Po komplexní diagnostice a operaèním výkonu byl pacient pøijat na jednotku
intenzivní péèe Dìtské
kliniky s následujícími
diagnózami: zlomeniny obratlových tìl Th
3 a Th 6, otevøené zlomeniny loketní a vøeTøicetimetrová dráha pádu

tenní kosti vlevo, mnohoèetné povrchové rány hlavy a trupu.
Hasiè s vybavením byl zpìt do Hradce Králové dopraven vozidlem HZS.
S odstupem nìkolika dní po úspìném zásahu byla za pouití
výhradnì pozemních prostøedkù ZZS provedena ve stejném místì rekonstrukce akce s následující analýzou èasových údajù: dojezd posádky RLP Broumov od pøijetí tísòové výzvy na pøístupovou komunikaci (15 minut), pìí pøesun posádky s vybavením na
místo pádu (40 minut), zajitìní pacienta a jeho pøíprava k transportu (15 minut), transport postieného v obtíném terénu zpìt
k vozu RLP (50 minut). Po dvou hodinách by byl ale pacient stále v Teplicích nad Metují a zbýval pozemní transport do dìtského
traumacentra ve vzdálenosti 75 km (60 minut). V pøípadì nepøíznivých podmínek (sníh, dé) by reálné èasy zásahu byly s vysokou pravdìpodobností podstatnì delí.
Popsaný pøípad ukazuje potøebu pøipravenosti posádek LZS na
zásahy v obtínì pøístupném terénu, které patøí mezi absolutní indikace k zásahu vrtulníku. Právì v tìchto situacích by mìly být plnì vyuity vechny pøednosti záchrany, které reálnì pouívaný typ
vrtulníku umoòuje. Tato okrajová a velmi specifická èinnost LZS
pøedstavuje výhody, které mohou v urèitých situacích znamenat
pro pacienty významné zvýení kvality poskytované péèe, zmírnìní jejich utrpení a minimalizování trvalých následkù. Jsme velmi potìeni, e obnovený výcvik naich zdravotnických posádek
ji v krátké dobì pøinesl oèekávaný výsledek.

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje
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Ventilace bìhem KPR: pøístrojová, asynchronní.
Vliv rùzných technik náhrady obìhu na minutovou ventilaci.
Milana Pokorná1, Michal Andrlík2, Jaroslav Kratochvíl1,3, Roman Skøipský1,4
1/ Zdravotnická záchranná sluba hl. mìsta Prahy, územní støedisko záchranné sluby.
2/ Univerzita Karlova v Praze, 1. lékaøská fakulta, Ústav patologické fyziologie.
3/ FN Motol, Praha, Interní klinika  jednotka intenzivní metabolické péèe.
4/ Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Klinika anesteziologie a resuscitace.
Abstrakt
Autoøi èlánku se zabývají aspekty pouití nesynchronizované pøístrojové ventilace pøi KPR, popisují výskyt komplikací této doporuèenými
postupy schválené techniky, hodnotí zmìny minutové ventilace pøi KPR v závislosti na pouité technice náhrady obìhu.
Klíèová slova: Synchronizovaná ventilace  asynchronní ventilace  simultánní ventilace  kardiopulmonální resuscitace  interponované
abdominální komprese  aktivní komprese  dekomprese  minutová ventilace.
Abstract
This article deals with asynchronous ventilation during CPR. Authors represent complicatons rate of this method and assess changes in minute
ventilation during CPR using asynchronous ventilation and different techniques for maintaining circulation in the time of cardiac arrest.
Key words:

Úvod
Z øad nìkterých lékaøù slýcháme pøipomínky a námitky proti pouití asynchronní pøístrojové ventilace pøi KPR. Argumentem je èasto sníení ilního návratu a vysoké inspiraèní tlaky pøi pouití této metodiky. Jen velmi málo prací se ale ventilací pøi KPR zabývalo (4). Proto jsme zorganizovali jednoduchý pokus s mechanickým resuscitaèním modelem.
Paralelnì probíhá sledování výskytu komplikací (barotrauma) u takto resuscitovaných pacientù v reálných klinických situacích  studie CAPR (Capnography And Prehospital Resuscitation Research), podporovaná Interní grantovou agenturou
Ministerstva zdravotnictví ÈR (NR 7970-3/2004).

2. Asynchronní ventilace: experimentální posouzení inspiraèních tlakù a velikosti zmìny minutové ventilace pøi pouití
rùzných technik náhrady obìhu.

Základní pojmy
Synchronizovaná ventilace: ventilace se støídá s kompresemi v doporuèeném pomìru, 30 kompresí následují 2 vdechy
(resp. 15:2 dle starích doporuèení), ventilace se provádí samorozpínacím resuscitaèním vakem.
Asynchronní (nesynchronizovaná) ventilace: ventilace
probíhá bez pøeruení urèenou frekvencí (vìtinou za pouití
automatického ventilátoru) nezávisle na kompresích zajiujících náhradu obìhu (standardní manuální komprese hrudníku,
aktivní komprese  dekomprese za pouití kardiopumpy, interponované abdominální komprese)
Simultánní ventilace: vdech je provádìn souèasnì s kompresí
hrudníku s cílem zvýit intrathorakální tlak a tím napomoci ejekci
krve do obìhu, guidelines ERC pro KPR z roku 2000 tuto techniku (SCV  CPR) nedoporuèují pro pouití v klinické praxi.

Ad cíl 2:
Zorganizovali jsme pokus s mechanickým resuscitaèním
modelem.

Cíl
Zhodnotit výhody, míru rizika a dalí aspekty pouití nesynchronizované ventilace v pøednemocnièní KPR.
1. Sledování poètu komplikací (ve smyslu barotraumatu)
asynchronní pøístrojové ventilace ve vztahu k pouité
technice zajitìní srdeèního výdeje u reálnì resuscitovaných pacientù.
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Materiál a metody
Ad cíl 1:
V letech 2004  2006 jsme na ZZSHMP sledovali celkem 71
primárnì úspìnì a 49 neúspìnì resuscitovaných pacientù, kteøí
byli ve fázi ACLS ventilováni pøístrojem asynchronnì se srdeèní
masáí. Výskyt komplikací (barotraumatu) jsme posuzovali na základì spolupráce s lékaøi klinických a soudnì-lékaøských pracovi.

Pouitá technika
Mechanický interaktivní resuscitaèní model, Ambu MegaCode, typ 2660010000
l Ventilátor Oxylog Dräger øízený objemovì (typ pouívaný
ZZS v terénu) s vestavìným manometrem, obsahující pøetlakový pojistný ventil otevíraný tlakem 50 mmH2O.
l Anesteziologický pøístroj Aestiva 7100, monitor + spirometr
Ohmeda
l Respiraèní volumetr 44101VEB MLW Medizintechnik Leipzig (citlivost 0,05l)
l Bìný intubaèní materiál.
l Kardiopumpa, Ambu Cardio Pump (typ pouívaný ZZS v terénu)
l Metronom
l

Realizace experimentu
Orotracheálnì intubovaný resuscitaèní model byl ventilován
pøístrojem Oxylog (nastavení: RR 12/min, minutová ventilace:
6,9 l/min), na výdechový ventil byl pøipojen respiraèní voluURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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metr, tlaky a objemy byly hodnoceny na monitoru anesteziologického pøístroje. Bìhem celého experimentu bylo nastavení ventilátoru ponecháno beze zmìn. Na resuscitaèním modelu byla provedena série jednominutových srdeèních masáí s asynchronní ventilací. Byly vystøídány tyto techniky náhrady obìhu: standardní
komprese (S-CPR), aktivní komprese  dekomprese (ACD-CPR)
za pouití kardiopumpy a interponované abdominální komprese
(IAC-CPR) (2,3). Pro eliminaci pøípadných nepøesností byla série
zahrnující vechny typy masáe opakována celkem tøikrát.
Ve druhé èásti jsme provedli opìt tøi série jednominutoých
masáí, ale tentokrát se synchronizovanou ventilací samorozpínacím resuscitaèním vakem pøi zajitìní dýchacích cest tracheální intubací. Techniky náhrady obìhu jsme støídali stejnì jako
v první èásti experimentu, pomìr komprese:ventilace byl 15:2
a 30:2. Dechové objemy jsme kontrolovali respiraèním volumetrem.
Výsledky
Tabulka 1
úspìná

KPR

neúspìná

S-CPR

ACD-CPR

IAC-CPR

S-CPR

ACD-CPR

IAC-CPR

bez barotraumatu

44

25

2

21

25

3

barotrauma +

0

0

0

0

0

0

Tabulka 2
Provedení KPR

Norma

A

-1

(min )

Frekvence

Nastavená
minutová

masáe

ventilace

-1

(min )

(l/min)

ventilace % k A
(l/min)

PEEP

tlak

(cmH2O)

(cmH2O)

12

-

12

100

6,4

33

0

Oxylog asy

12

100

6,4

33

0

12

100

35

0

12

100

B2

B3

6,9

inspiraèní

S-CPR, 100/min,

prùmìr:

6,9

pièkový

Minutová

OTI, Oxylog, bez masáe

B1
Asynchronní, OTI, Oxylog

RR

100%

6,7
6,9

6,50

94%

14

2,5

33,67

ACD-CPR, 100/min,

12

100

6,5

31

0

Oxylog asy

12

100

6,5

32

0

30

0

12

100

prùmìr:

12

100

IAC-CPR, 100/min,

12

80

6,2

44

0

Oxylog asy

12

80

6,1

42

0

12

80

6,2

43

0

12

80

prùmìr:

6,5
6,9

6,5

6,9

94%

6,17

89%

31

43,00

Tabulka 3

(2000) Synchronisace, 15 : 2, vak

Provedení KPR

C1

C3

(2005) Synchronisace, 30:2, vak

D3

-1

ventilace

(min )

(l/min)

pièkový
inspiraèní

PEEP

tlak

(cmH2O)

(cmH2O)

12

100

6,5

33

0

12

100

6

29

0

12

100

6

28

0

12

100

6,17

30,00

ACD-CPR, 15:2,

12

100

7,1

35

0

AMBU vak, synchro

12

100

7,3

43

0

12

100

7,2

40

0

prùmìr:

12

100

7,20

39,33

IAC-CPR, 15:2,

8

80

5,1

37

0

AMBU vak, synchro

8

80

4,8

34

0

8

80

5,3

35

0

8

80

5,07

35,33

S-CPR, 30:2,

6

100

3,1

33

0

AMBU vak, synchro

6

100

3,8

40

0

6

100

3,6

42

0

6

100

3,50

38,33

prùmìr:
D2

(min )

masáe

S-CPR, 15:2,

prùmìr:
D1

Frekvence Minutová

-1

AMBU vak, synchro
prùmìr:

C2

RR

ACD-CPR, 30:2,

6

100

3,8

40

0

AMBU vak, synchro

6

100

3,6

43

0
0

6

100

3,9

47

prùmìr:

6

100

3,77

43,33

IAC-CPR, 30:2,

4

80

2,1

38

0

AMBU vak, synchro

4

80

2,1

36

0

4

80

2

30

0

4

80

2,07

34,67

prùmìr:
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Diskuse
Cíl 1
U ádného pacienta jsme nezaznamenali komplikaci pøednemocnièní KPR s nesynchronizovanou ventilací ve smyslu barotaumatu, a to bez ohledu na pouitou techniku náhrady obìhu.
Cíl 2
Výsledky experimentu potvrdily hypotézu, e rùzné typy náhrady obìhu rùznou mìrou kompromitují minutovou ventilaci.
Podle pøedpokladù se ukázalo, e nejvìtí vliv na minutovou
ventilaci má technika IAC-CPR, co vysvìtlujeme vyí polohou bránice ve fázi, kdy je pøi pouití ostatních metod relaxovaná a je tudí mono dosáhnout vyích dechových objemù
pøi niích inspiraèních tlacích.
Pøi vech provedených cyklech jsme dosahovali vysokých
inspiraèních tlakù, vdy byl ale pièkový inspiraèní tlak (peak
inspiratory pressure  PIP) nií ne 50 cm H2O, co je otevírací tlak pojistného ventilu.
Aèkoliv jsme pracovali v klidných experimentálních podmínkách a dechový objem jsme kontrolovali respiraèním volumetrem, nedaøilo se nám pøi synchronizované ventilaci zajistit
konstantní ventilaèní parametry.
Závìry
Výe popsaným experimentem jsme zkoumali vliv rùzných
technik zajitìní obìhu na minutovou ventilaci a inspiraèní
tlaky dosahované pøi rùzných zpùsobech ventilace. Vliv na
perfuzi myokardu èi mozku nebyl pøedmìtem naeho zájmu.
Pøi vìdomí tohoto lze vyvodit následující:
1. Vliv rùzných technik náhrady obìhu na minutovou ventilaci (pøi asynchronní pøístrojové ventilaci):
l Minutová ventilace je ovlivnìna zvolenou technikou náhrady obìhu poèas NZO.
l Ze zkoumaných technik minutovou ventilaci nejvíce kompromituje IAC-CPR, u které je minutová ventilace o 11%
nií ve srovnání s minutovou ventilací bez jakékoliv masáe.
2. Pøístrojová asynchronní ventilace pøi KPR  pro a proti:
l Je moností, kterou pøipoutìjí platné doporuèené postupy
pro KPR (1) a která etøí jednoho èlena záchranného týmu,
co je v podmínkách PNP neobyèejnì cenné.
l Moná není ideální, ale ve srovnání s pouitím synchronizované ventilace ruèním samorozpínacím resuscitaèním vakem
zajiuje konstantní ventilaci, co umoòuje kontinuální monitoraci pETCO2 a tím sledování efektivity KPR a èasnou detekci ROSC (bez nutnosti pøeruení masáe za úèelem kontroly pulsu). Z vlastní zkuenosti i z literatury víme, e KPR
se synchronizovanými kompresemi s dechy ruèním resuscitaèním vakem s sebou nese delí celkovou dobu bez masáe
(hands-off interval) a tím nií poèet kompresí (6, 7, 8).
l Je podle naich zkueností bezpeènìjí ne synchronizovaná ventilace samorozpínacím resuscitaèním vakem, protoe okruh obsahuje pojistný ventil  v pøípadì synchronizované ventilace není inspiraèní tlak nijak limitován jeho výe je závislá na zkuenosti a citlivosti ventilujícího záchranáøe.
l I pøes relativnì vysoké inspiraèní tlaky neohrouje pacienta vznikem barotraumatu, a u pouíváme jakou23
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koli uvedenou techniku náhrady obìhu (S-CPR, ACDCPR, IAC-CPR).
3. Obecné závìry
l Pøednosti a nevýhody pøístrojové asynchronní ventilace pøi
KPR oproti synchronizované ventilaci samorozpínacím resuscitaèním vakem je nutno hodnotit v kontextu úrovnì
tkáòové perfuse  zde se nabízí prostor pro dalí studie
a experimenty, jejich výsledkem by mìlo být buï plné
uznání pøístrojové asynchronní ventilace nebo konstrukce
ventilátoru schopného synchronní ventilace 30:2.
l Aèkoliv náhrada ventilace patøí do KPR stejnì jako náhrada obìhu, vìtina autorù ve svých pracech o KPR neuvádí
zpùsob jakým byly pacienti ventilováni.
Zkratky
ERC  European Resuscitation Council
NZO  Náhlá Zástava Obìhu
CPR  CardioPulmonary Resuscitation
ACD  Active Compression  Decompression
IAC  Interposed Abdominal Compression
SVC  Simultaneous Ventilation  Compression
ROSC  Restoration Of Spontaneous Circulation
ZZSHMP  ÚSZS  Zdravotnická záchranná sluba hl. mìsta
Prahy, územní støedisko záchranné sluby
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Zdravotnická záchranná sluba hl.m. Prahy  ÚSZS (ZZS HMP  ÚSZS)

Abstrakt
Cílem studie je analyzovat senzitivitu zdravotnického operaèního støediska záchranné sluby v Praze v letech 2004  2005 z hlediska identifikace
stavù, které vyústí v náhlou zástavu obìhu (NZO) resp. v resuscitaci (KPCR) výjezdovou skupinou. Mìøeným parametrem bylo vyslání skupiny
rychlé lékaøské pomoci (RLP).
V letech 2004  2005 bylo v Praze posádkami ZZS HMP  ÚSZS resuscitováno celkem 977 pacientù. V 865 pøípadech (88,5 %) vyjídìla na
místo primárnì výjezdová skupina RLP. V 64 (6,5%) pøípadech byla událost ZOS vyhodnocena jako relativnì neriziková, ale bìhem kontaktu
záchranné sluby s pacientem dolo ke KPCR. Ve sledovaném období bylo skupinami RZP uskuteènìno 111.697 samostatných výjezdù. Ji
zmiòovaných 64 neoèekávaných resuscitací skupinou RZP pøedstavuje 0,06 % z nich.
Klíèová slova:
Abstract
The aim of the study was to analyze the sensitivity of potential cardiac arrest situation identification by EMS dispatecher as mesured by
sending EMS physitian (RLP) unit to the scene in the City of Prague in 2004  2005.
In 2004  2005, 977 pre-hospital CPRs were provided by EMS City o Prague. From those, in 865 cases (88,5%) the RLP unit was sent
primarilly. In 64 cases (6,5%) the situation was eveluated as a relative low-risk, the non-physitian crew (RZP) was dispatechd, but the
CPR was necessary. On the other side  in the period 111.697 of RZP runs were carried out. So the risk of unexpected CPR by RZP
crew is 0,06% of all RZP crew runs.
Key words:
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Úvod
V systému, v nìm je k dispozici více druhù výjezdových skupin, je jednou z významných funkcí zdravotnického operaèního
støediska tøídìní událostí z hlediska poadované odbornosti výjezdové skupiny.
Z hlediska operaèního øízení je samozøejmou a prioritní snahou
vysílat skupiny RLP pøedevím tam, kde hrozí bezprostøední
ohroení ivota (i kdy v dalím poøadí existuje jistì øada jiných
indikací, velmi individuálních v závislosti závislé na konkrétním
systému zdravotnictví, v nìm daná záchranná sluba pùsobí
 léèbou nìkterých stavù v terénu poèínaje a administrativnì motivovanými výkony konèe).
Typickým pøípadem zmiòovaných událostí s nejvyí prioritou
jsou ty zásahy, pøi kterých dolo k náhlé zástavì obìhu (NZO)
a následné kardiopulmocerebrální resuscitaci (KPCR) výjezdovou
skupinou záchranné sluby.
Na druhou stranu, v systému, kde skupiny RLP tvoøí pouze
meninu sil a prostøedkù záchranné sluby existuje pochopitelná
snaha maximálnì omezit jejich zbyteèné  neindikované výjezdy (pøeindikování).
Cílem naí práce bylo stanovit senzitivitu rozhodování ZOS
ZZS HMP  ÚSZS ve vztahu k takovým událostem a zjistit, zda
a s jakou pravdìpodobností dochází k podindikování  vyslání
skupiny RZP.
Materiál a metody
Jednotlivé tísòové výzvy jsou dispeèery ZOS ZZS HMP
 ÚSZS analyzovány podle pøedem stanovených kritérií.
Výstupem je tzv. klasifikace, neboli zaøazení události do jedné
z cca 150 pøeddefinovaných skupin a podskupin. Ke kadé podskupinì je pøeddefinovaná tzv. indikace, neboli to, jaká má být odbornost výjezdové skupiny a priorita dané události. V zásadì jsou
k dispozici výjezdové skupiny rychlé lékaøské pomoci (RLP) a rychlé zdravotnické pomoci (RZP), pøièem kadé z nich mùe být
pøiøazen jeden za tøí stupòù naléhavosti. Je v kompetenci dispeèera na vlastní odpovìdnost pøedurèenou indikaci zmìnit.
Výsledek klasifikace a indikace je zaznamenán do databáze
dispeèerského programu a slouí jako podklad pro rozhodování
dispeèera zajiujícího operaèní øízení provozu záchranné sluby.
V rámci programu vyhodnocování pøednemocnièních NZO na
území hl.m. Prahy jsou analyzovány vechny události, pøi kterých
dolo bìhem zásahu ZZS k náhlé zástavì obìhu.
Souèástí analýzy je mimo jiné poslech souvisejících hovorù na
tísòové lince, vyhodnocení správnosti postupu dispeèerky a navazující rozhodování o klasifikaci události a indikaci.
Výsledky
V letech 2004  2005 bylo v Praze posádkami ZZS HMP
 ÚSZS resuscitováno celkem 977 pacientù.
V 865 pøípadech (88,5%) vyjídìla na místo primárnì výjezdová skupina RLP, v dalích 112 pøípadech (11,5%) primárnì výjezdová skupina RZP. Z tìchto 112 pøípadù byla nebo mìla být situace v 48 pøípadech vyhodnocena jako indikovaná pro vyslání
RLP, ale z rùzných dùvodù byla vyslána skupina RZP. Celkovì tedy byl nebo mìl být stav vyhodnocen jako rizikový z hlediska
NZO v 93,5% událostí, kdy nakonec kdykoliv bìhem zásahu ZZS
dolo ke KPCR.
V 64 (6,5%) pøípadech byla událost ZOS vyhodnocena v souladu s protokolem pro pøíjem tísòové výzvy jako relativnì neriziková, ale bìhem kontaktu záchranné sluby s pacientem dolo ke
KPCR.
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U podskupiny 624 pacientù, kteøí byli v dobì volání v bezvìdomí, byla výjezdová skupina RLP vyslána primárnì v 617 pøípadech (98,9%).
Na druhou stranu, ve sledovaném období bylo uskuteènìno
celkem 111.697 samostatných výjezdù skupinami RZP. Ji zmiòovaných 64 neoèekávaných resuscitací skupinou RZP pøedstavuje 0,06% z nich.
Diskuze
V prostøedí ÈR nebyla otázka rozhodování mezi rùznými druhy výjezdových skupin pøíli významná v situaci, kdy témìø kadá výjezdová skupina byla vybavena lékaøem.
V posledních letech se ale tato situace mìní a zvyující se podíl
skupin RZP reagujících samostatnì na tísòové výzvy je realitou
a v nìkterých lokalitách dosahuje dokonce a 80% (napø. právì
v Praze). To klade nové a závané úkoly pøed personál operaèních
støedisek. Nejhorím øeení je pøitom systém RZP jako záloha
RLP. Ten vede ke zbyteènému plýtvání kapacitami RLP a pøedstavuje závané a nekontrolovatelné riziko neadekvátní reakce záchranného systému, nemluvì o tom, e zcela popírá úlohu kvalifikovaného dispeèera.
ZOS se ocitají pod dvojím tlakem: na jedné stranì stojí snaha
o co nejbezpeènìjí systém, motivující dispeèink k systematickému pøeindikovávání, na stranì druhé je ekonomická (ale
i odborná) realita, omezující dostupnost skupin RLP a z toho vyplývající snaha jimi etøit: Ta naopak tlaèí dispeèery do podindikování, i kdy je samozøejmé, e bezpeènost systému by
mìla být prioritou.
Je tøeba mít na zøeteli, e práce operaèního støediska je  stejnì jako jakékoliv jiná rozhodovací èinnost  zatíena urèitou
chybovostí a úspìnost identifikace vysoce rizikových stavù nikdy nedosáhne 100%. Dùvodù je celá øada: komunikaèní problémy s volajícím, volání z tøetí ruky, které èasto udávají zcela nejasné, zmatené a nepøesné informace o události (v naem
souboru tvoøila tato volání 13%), ale i vliv lidského faktoru
 nedodrení pravidel pøi vyhodnocení tísòové výzvy. Navíc
vdy zùstane urèitá èást událostí, kdy pro vznik závaného stavu nic nesvìdèí, ale nakonec dojde k NZO. I s tím je tøeba poèítat. Z hlediska velkých èísel je ale toto riziko v naem vzorku extrémnì malé  0,06 %.
Literární údaje na dané téma nejsou poèetné. Z evropského prostøedí je to zejména práce autorù Hewarda a spol. z Londýna, která hodnotila úspìnost identifikace NZO dispeèery po zavedení
formalizovaného systému pro pøíjem tísòové výzvy (AMPDS,
® Priority Dispatch Corp., USA) 1). Zde dosáhla senzitivita rozhodování ve vztahu k NZO 85%, tedy srovnatelné hodnoty, míra
pøípadného pøeindikování vak není hodnocena.
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Výsledky pøednemocnièní KPCR v Praze v roce 2005
Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluba hl.m. Prahy  ÚSZS (ZZS HMP  ÚSZS)
Abstrakt
V tomto sdìlení struènì prezentujeme výsledky pøednemocnièní KPCR v roce 2005 sledované v souladu s doporuèením Utsteinského protokolu
a dále dlouhodobý vývoj vèetnì srovnání s prùmìrnými daty získanými analýzou obdobných studií provedených v posledních letech v Evropì.
Klíèová slova:
Abstract
In this communication, we present results of pre-hospital CPR provided by EMS City of Prage in 2005. The data were collected by
Utstein-style template. Long-term trend from 2002  2005 is also presented, including relation to average values based on evaluation of
similar studies published in Europe in last years.
Key words:

Úvod
Výsledky NZO patøí k základním, by ne jediným ukazatelùm kvality fungování záchranného systému na daném
území. V hlavním mìstì Praze jsou tyto výsledky sledovány a publikovány od roku 2002, od roku 2003 potom vèetnì
monitorování dlouhodobého pøeití pacientù.
V tomto sdìlení struènì prezentujeme výsledky pøednemocnièní KPCR v roce 2005 sledované v souladu s doporuèením Utsteinského protokolu1,2,3) a dále dlouhodobý vývoj
vèetnì srovnání se souhrnnými daty ze studií, provedených
v posledních letech v Evropì4).
Výsledky pøednemocnièní KPCR v Praze v roce 2005
Základní výsledky v roce 2005 shrnuje tabulka 1
Vichni resuscitovaní

FiK jako první rytmus

n

457

138

Prùmìrný vìk (roky)

62,8

62,9

Prùmìrný reakèní èas (minuty:sekundy)
Podíl pac. s FiK jako prvním rytmem (%)
Exitus na místì nebo pøi transportu
Primární úspìnost - pøeití pøíhody (%)

8:52

8:39

30,19%

100,00

274

61

183 (40,04%)

77 (55,70%)

78 (17,70%)

47 (34,06%)

Sekundární úspìnost - CPC 1 - 2 (%)

Dìlení zástav podle charakteru vyvolávající pøíèiny je v tabulce 4
Zástavy podle charakteru
vyvolávající pøíèiny

FiK

138 (30,2 %)

47 (34,1 %)

BK

44 (9,6 %)

9 (20,5 %)

52 (11,4 %)

9 (17,3 %)

222 (48,6 %)

13 (5,9 %)

EMD
IEL

1 (3,0%)

Poèet zástav
(podíl v %)

Místa zástavy

Úspìná KPCR
(sek. úspìnost)

Doma

270 (59,0%)

32 (11,9%)

Na veøejném místì

180 (39,4%)

44 (24,4%)

7 (1,6%)

1 (14,3%)

Zdrav. zaøízení

Incidence pøednemocnièních NZO na území hl.m. Prahy
byla v roce 2005 32,6 NZO na 100.000 obyvatel a rok.
Dlouhodobý trend 2002  2005
Úspìnost pøednemocnièní KPCR v Praze
Dlouhodobé kvalitní přežití, ZZS HMP – ÚSZS 2002 – 2005
Všechny rytmy

40,00

procent

30,00

Úspìná KPCR
(sek. úspìnost)

77 (18,2%)

33 (7,2%)

Struktura míst, kde dolo k zástavám obìhu, je zøejmá z tabulky 5.

35,00

Poèet pacientù s rytmem
(podíl z celku)

424 (92,8%)

Trauma vè. intoxikací

CPC = Cerebral Performance Category

První EKG rytmus

Úspìná KPCR
(sek. úspìnost)

Onemocnìní

FiK = fibrilace komor / tachykardie bez pulsu

Podrobnìjí pohled na strukturu vstupních EKG rytmù a úspìnost resuscitací pacientù v závislosti na nich pøináí tabulka 2

Poèet
(procento z celku)

Fibrilace komor

Průměr Evropy – publikované studie *)

34,06

Všechny rytmy Fibrilace komor
10,70%
21,20%

29,34
23,36

25,00
20,00
15,00

17,07
10,50

11,57

11,54

10,00
5,00
0,00
2002

2003

2004

2005

1,37 studií z let 1980 – 2004 zdroj Artwood Ch et al. Incidence of EMS-treated out-of-hospital arrest in Europe Resuscitation. Vol. 67 Oct. 2005 75 – 80

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

Struktura dominujících potíí v dobì volání na tísòovou linku a úspìnost resuscitací v závislosti na dominujících potíích je v tabulce 3
Dominující stav v dobì volání
Bezvìdomí
Dunost
Kardiální potíe (bolesti na hrudi,
poruchy rytmu)
Jiný a neznámý
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Poèet
(procento z celku)

Úspìná KPCR
(sek. úspìnost)

300 (65,6 %)

49 (16,3 %)

77 (16,8 %)

12 (15,6 %)

24 (5,2 %)

9 (37,5 %)

56 (12,2 %)

8 (14,3 %)

Diskuze
V roce 2005 bylo skupinami záchranné sluby v Praze
oivováno celkem 457 pacientù, z nich se plných 78 podaøilo vrátit zpìt do bìného ivota, k jejich rodinám, pøíbuzným a známým.
I v roce 2005 tedy potvrdila ZZS HMP  ÚSZS svoje
pièkové postavení v domácím i svìtovém mìøítku. Dá se
øíci, e jak v celkových výsledcích, tak v resuscitacích specifické skupiny pacientù stiených maligní arytmií (co je
nejèastìjí bezprostøední pøíèina náhlého úmrtí) je nadìje na
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006
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pøeití klinické smrti pacientù na území hl.m. Prahy zhruba
dvakrát vyí, ne èiní prùmìr vyspìlých zemích svìta
a zhruba o 70 % vyí, ne je prùmìr studií provádìných
v zemích západní Evropy.
Z hlediska trendu posledních let mají výsledky resuscitací stoupající tendenci. Jde jistì o multifaktoriální výsledek.
Bylo zavedeno pravidelné, ploné, periodické kolení èlenù
výjezdových skupin zmìøené cílenì na metodiku KPCR, na
operaèním støedisku byla zavedena a osvojena metodika telefonické asistence pøi neodkladné resuscitaci a v neposlední øadì cílová zdravotnická zaøízení jsou stále èastìji
schopna poskytnout péèi zahrnující i nejmodernìjí doporuèené postupy, jako je napøíklad cílené chlazení pacientù
po KPCR.
Pøesto vìøíme, e monosti systému PNP v Praze jetì nejsou vyèerpány a výsledky v letoním roce budou znamenat
dalí posun v kvalitì poskytované péèe.
Literatura:
1) Metodické doporuèení ÈLS JEP  spol. UM a MK è. 2  Neodkladná resuscitace, 1996, aktualizace 2004, www.urgmed.cz
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2) Common statemet of AHA, ERC, HSFC, ARC. Recomended Guidelines from Uniform Reporting of Data
From Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The Utstein Style,
Circulation, 1991, 84: 960-975
3) A Statement for Healthcare Professionals From Task
Force of the ILCOR  Cardiac Arrest and Cardiopulmonary resuscitation Outcome Reports: Update and
simplification of the Utstein Templates for Resuscitation
Registres, Circulation, 2004;110:3385  3397.
4) Atwood Ch et al. Incidence of EMS-treated out-of-hospital cardiac arrest in Europe. Resuscitation. Vol. 67,
Oct. 2005; 75  80
5) Franìk O. Sledování úspìnosti pøednemocnièní KPCR
v Praze v roce 2004. Urgentní medicína. 2005, 1;18-22
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Alkoholická deliria
Jiøí Franz

ÚSZS SK  OS ZS Kolín  Nymburk
Abstrakt
Akutní psychiatrie komplikací alkoholové závislosti je stabilní souèástí pøednemocnièní neodkladné péèe. Pøechod od kodlivého uívání
alkoholu k závislosti probíhá témìø vdy pozvolna, nenápadnì. Dramaticky se mìní tolerance vùèi etanolu a zdravotník prvního kontaktu
se zhusta setkává se závanými somatickými komplikacemi nevyléèitelného pijáctví. Právì somatický odvykací stav a jeho pøíznaky, pøedevím alkoholické delirium, je jedna z forem ji pokroèilé závislosti. Jedná se o závaný, nìkdy ivot ohroující stav s relativnì vysokou
mortalitou. Progreduje zhusta a ke zhroucení elektrolytové rovnováhy, k metabolickému rozvratu s nutností okamité stabilizace vitálních
funkcí, monitoringu a transportu nevyléèitelnì nemocného pijáka na intenzivní lùko.
Klíèová slova: abúzus  alkoholizmus  craving  delirium  gateway theory  závislost
Abstract
Acute psychiatric complications of alcohol dependency are a stable part of EMS prehospital care. Developement from alcohol abuse to
dependency is usually slow and inconspicuous. The dramatic change of alcohol tolerance occurs and the EMS professional faces serious
somatic complications of alcohol dependency. Dellirium tremens is one of symptoms of serious dependency. It is a severe, sometimes lifethreatening condition with quite high mortality rate. The progression includes electrolyte dysbalance, metabolic disorders with the need of
immediate stabilisation of vital functions, monitoring and transport to ICU.
Key words: abuse  alcohol dependency  craving  dellirium  gateway theory  dependency

Introdukce
Pijáctví je v naich zemích historicky tradièní a legitimní záleitostí. Èesko patøí dlouhodobì v celosvìtových statistikách
mezi státy s nejvyí spotøebou alkoholických nápojù. V pøepoètu na 100% alkohol je prùmìrná spotøeba deset litrù na jednoho obyvatele za rok, nebo 160 litrù piva èi 8,3 litrù destilátù. Alkohol je bez obtíí dostupný vem vìkovým skupinám
a dnes je v Èeské republice zcela nepochopitelnì lacinìjí ne
nealkoholické nápoje. Pro PNP je zásadní skuteènost vzestup
akutních otrav alkoholem. Na jedné stranì u mladých nevyzrálých jedincù, kteøí s poitím alkoholu experimentují, na druhé
stranì velmi závané intoxikace zkuených pijákù, kteøí jsou
na tom ji ale po letitém abúzu nedobøe psychicky i somaticky
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a mají vyèerpanou detoxikaèní kapacitu. O tom, kdo je pouze
normální legitimní konzument a kdo ji moná dávno psychicky i somaticky závislý nevyléèitelný alkoholik, se vedou
stále nekoneèné, hrubì nezasvìcené a iluzorní spory plné racionalizace a obèas i strachu z kruté pravdy. Ani mnozí zkuení
zdravotníci prvního kontaktu se ne vdy dokáí jakkoli odbornì èi zasvìcenì postavit k diagnóze závislosti a pøedevím nechtìjí pochopit, e alkoholizmus je nevyléèitelná choroba. Postiený má pouze monost se uzdravit, nikoli vyléèit.
Diagnóza závislosti na alkoholu
Vlastní zodpovìdné a odborné posouzení skuteèné závislosti není nikdy jednoduchá. Není mým úkolem zabývat se
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sociálním aspektem této problematiky, ji proto, e pro dalí dlouhodobé léèení závislosti je tøeba náhled nemocného,
jeho rodiny, zamìstnavatele èi pøátel a pøíbuzných. Tam je
nejèastìji kámen úrazu v rovinì fatální neznalosti a snahy
ji nebezpeènì a zjevnì rozvinuté pøíznaky závislosti bagatelizovat, racionalizovat nebo dokonce agresívnì odmítat.
Vlastní správná diagnóza ale bývá pøedevím  dle zahranièních pramenù a z 50 % !!  pøehlíena a podcenìna lùkovými a pøednemocnièními zdravotníky. Úøednì se nabízí
pro posouzení závislosti zhruba tento model: závislým lze
oznaèit nemocného, u kterého se v prùbìhu jednoho roku,
kontinuálnì alespoò jeden mìsíc, vyskytují alespoò 3 ze 6
pøíznakù  1/ craving  touha, puzení, dychtìní konzumovat
alkohol, které nelze ovládnout , 2/ nedostateèné sebeovládání a kontrola mnoství pøi konzumaci alkoholu , 3/ somatický odvykací stav pøi nucené abstinenci èi neplánovaném
ukonèení konzumace. Právì zde je nejzávanìjím projevem
pøedmìt tohoto sdìlení  alkoholické delirium!, 4/ rùst tolerance s nutností zachovat si hladinku, tzv. ranní douky
s konzumací záhy po probuzení. Pokroèilý piják je rùznì
dlouhé období schopen aktivizovat specifické enzymy, které
urychlují biodegradaci etanolu a navozují potøebu pít prakticky nepøetritì. Køivka tolerance je právì oním neznámým,
individuálnì nevypoèitatelným faktorem zlomu od kdy se
náhle alkoholik dostává do fáze, kdy je mu zle s alkoholem
i bez nìho. Tento anamnestický údaj je jedním ze zásadních
èlánkù úspìné diagnózy!, 5/ zanedbávání jiných zájmù následkem stále zvyujícího se èasu potøebného k získání alkoholu, vymizení schopnosti kontrolované konzumace , 6/ znovu a znovu zahajování konzumace, pøes zjevnou kodlivost,
která je patrná ji i nemocnému  rovnì velmi opomíjený
a do poslední chvíle utajovaný pøíznak.
Patofyziologické poznámky
Není bez zajímavosti, e odborná literatura povauje za
centrální popisnou charakteristiku syndromu závislosti zmínìný craving. Ten je na morfologické úrovni vykládán jako
pøevaha podkorového limbického systému nad kontrolní
èinností mozkové kùry. Touha po alkoholu vzniká zvýenou
excitabilitou neuronù po náhlém vysazení jeho pøíjmu. Je to
adaptaèní mechanizmus, pøi kterém se sníí vliv kyseliny
gama  aminomáselné a zesílí excitaèní vliv glutamátu
a kalciových iontù. Mezi nejspecifiètìjí bichemické testy
pøi abúzu alkoholu patøí elevace CDT  karbohydrát deficient transferin. Jedná se o plasmatický protein transportující
elezo. Nìkteré léèebné ústavy monitorují CDT s cílem
kontroly dodrování abstinence.
Struèná klinika delirií pro PNP
Nezbytné je zmínit ménì známý pojem palimpsest, neboli okno. Alkoholik má akutní amnézii, nepamatuje si
prakticky nic, co probìhlo v prùbìhu intoxikace. Zásadní
pro pochopení zákeønosti alkoholové závislosti je trend tolerance na etanol. Mnoho zdravotníkù, ale i samotných alkoholikù se v tìchto kalných vodách pochopení tohoto
onemocnìní pak obtínì orientuje. Pro toleranci je zcela typické, jak spoleènì s plíivým vývojem závislosti, zpoèátku
stoupá! Alkoholik je schopen dennì vypít obrovské mno-
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ství alkoholu a chová se navenek jako normální èlovìk.
Toto je typické pøedevím u závislých z øad bìných i vyích sociálních vrstev. Je tøeba jednou provdy vìdìt, e ne
kadý alkoholik se povaluje v pøíkopu nebo motá na ulici
a blábolí. Ke sníení uvedené tolerance vak dochází neoèekávanì, nepøedvídatelnì, individuálnì a náhle  zhusta
jakoby ze dne na den .
Pak  oproti èasùm nedávno minulým  dochází k patické
ebrietì ji po nìkolika doucích jakékoli lihoviny èi piva.
Ukonèení nebo pøeruení konzumace  a ji z jakéhokoli
dùvodu  je nutno pracovnì a lege artis nazývat stavem odvykacím  nìkdy té  spí u toxikomanù  syndromem z odnìtí. V ji zmínìné akutní, tolik nebezpeèné, variantì dochází ke køeèím typu grand mal a koneènì a k deliriu. Pøíznaky
jsou dramatické: poruchy vìdomí, vysoké horeèky, halucinace, paranoidní bludy, neklid, tachykardie, pocení, hrubý zjevný tøes  odtud delirium tremens  / tremens = tøesoucí se /.
Maximum potíí vzniká v noci, pøi spánkové inverzi, zhusta
náhle  k úasu a strachu pøíbuzných. Ji v této fázi je tøeba
pøedpokládat hypoglykémii, poruchy rovnováhy iontù, metabolický rozvrat, moné poruchy vitálních funkcí pøi souèasné
komorbiditì, bezvìdomí, aspiraci, samozøejmì i smrt. Mimoøádnì závaným a zákeøným jevem je tzv. intoxikaèní delirium, které se u závislého náhle objeví pøi bìném spoleèenském pijáckém excesu.
Z vlastních zdrojù si dovoluji nabídnout k pozornosti pøedevím vysokou horeèku, výrazné pocení a tøes  ne jen rukou! Opakovanì jsem vyetøoval nemocné, kteøí takový stav
pøièítali  vèetnì vydìených pøíbuzných  obyèejné viróze.
Takový nemocný ani nemusí jevit známky poití alkoholu,
nemusí mít na stole láhev. A jen zevrubnìjí vyetøení a poctivìjí anamnéza mne pøivedla k mylence na rozvíjející se
delirium tremens a nemocného kestydlivé informaci o abùzu, trvajícím u nìkolik desítek let. Také halucinace bílých
myek je spí ojedinìlá rarita a bonmot. Halucinovat lze cokoli  nejèastìji to, na èem ustrnul pijákùv duevní vývoj
 Køemílka a Vochomùrku, neoblíbeného profesora fyziky
z gymnázia, sousedova psa Hafuu apod.
Terapeutická doporuèení
Pøístup k delirantním stavùm je v pøednemocnièní fázi pøedevím symptomatický, jen okrajovì profylaktický. Z dostupných preparátù lze delirium úspìnì ovlivnit antikonvulzivy  /
benzodiazepin, carbamazepin, mephenytoin / a neuroleptiky
 / tiaprid, haloperidol /. Ménì známým a vyuívaným v PNP
je clomethiazol  preparát Heminevrin, vyrábìný ji i v injekèní podobì  8 mg ampulka l ml v malé infuzi pøi rychlosti
50  60 kapek za minutu. ilní linka, glukometrie, monitorování základních funkcí a trvalé hodnocení obìhových a dechových funkcí je pøi alkoholických deliriích naprostou samozøejmostí a ji vynuceným postupem lege artis!
Posádky záchranných slueb se mohou ocitnout v rámci rozlièných mimoøádnì dramaticky probíhajících projevù alkoholických delirií nezøídka i v podmínkách aktivní interpretace
BLS s následnou UPV a nezbytností umístit nemocného  bez
ohledu na jeho sociální profil èi absenci zdravotního pojitìní
 na intenzivním lùku.

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2006

O D B O R N É

T É M A

Epilog
Dnení doba  v èeských zemích  pøináí zatím obtínì odstranitelný faktor abúzu alkoholu a to ve vech vìkových skupinách. Mnohé epidemiologické studie toti poukazují na souvislost mezi uíváním nelegálních drog v adolescenci a raným
zaèátkem poívání alkoholu. Platná je dnes ji známá sekvenèní teorie / gateway theory /, která hlásá existenci jakýchsi vývojových stadií, pøedcházející a podmiòující pak stadium / sekvenci / následující: zkuenost s alkoholem a nikotinem, následuje zkuenost s marihuanou, následuje uívání jiných ilegálních drog a na konci øady abuzus psychofarmak, hypnotik a sedativ. Mláde, která naduívá alkohol, zaèíná s opilostí
v prùmìru døíve ne bìní konzumenti. I tak lze vysvìtlit e
v ÈR nadmìrnì a pravidelnì konzumuje alkohol 25% muské
populace! Budeme se stále èastìji setkávat s komplikacemi pijáctví, od kardiomyopatií, pracovních úrazù, pøes dopravní nehody a po tìká, ivot ohroující deliria a køeèové kaskády.
Svìtová zdravotnická organizace povauje alkoholizmus za
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medicínský problém úøednì teprve od roku 1951 a je nepochybnì otázkou èasu, kdy se akutní psychiatrie závislostí stane
sledovaným podoborem urgentní medicíny, pokud tomu tak ji
neúøednì dávno není.
Literatura:
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Akutní stavy v dermatologii
Michaela Wichová1, Hana Komrsová2
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Abstrakt
Èlánek se zabývá okrajovým tématem urgentních stavù, a to dermatologií. Kromì alergických reakcí jsou zmiòovány i dalí onemocnìní
s výraznými koními projevy, jejich znalost mùe urychlit zapoèetí léèby na specializovaném pracoviti.
Klíèová slova: kùe  koní projevy-morfologie  Lyellùv syndrom
Abstract
The article deals with unfrequent problematics in emergency medicine, with acute deramtological states. The symptoms of allergic reactions
as well as other diseases with characteristic dermatological signs are described and knowledge of these symptoms can help in timely treatment at specialised department.
Key words: skin  dermatological symptoms  Leyll´s syndrome

Kùe je nejvìtím orgánem lidského tìla. Pokrývá cca 1,8 m2.
Vìtina koních onemocnìní má s ohledem na ivot nemocného benigní prùbìh. Akutní stavy s koními projevy nepøedstavují vysoké procento výjezdù ZS, ale jejich rozpoznání mùe
mít význam pro dalí ivot nemocného, obdobnì jako je dùleité vèasné rozpoznání infarktu myokardu.
Jednotlivé eflorescence jako hlavní pøíznak:
1. primární
l makula (skvrna) je ohranièená zmìna barvy úrovni kùe
l papula (uzlík): nestlaèitelné vyvýení kùe od velikosti
pendlíkové hlavièky do velikosti hrachu  napø. bradavice
l nodus (hrbol): hmatatelné zmnoení tkánì v hlubích vrstvách  napø. lipom, atherom
l tumor je rozsáhlejí bujení tkánì
l utrika (kopøivkový pupen): ploné, prchavé, svìdící vyvýení kùe  èasto lokální alergická reakce po bodnutí hmyzem
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vesikula a bula: (puchýøek a puchýø) tekutinou vyplnìná
dutina  herpes, popáleniny II. stupnì
l pustula: povrchní, hnisem naplnìná dutina
l

2. sekundární
l upina
l krusta  zaschlý sekret, krev, hnis
l ulcus  koní defekt zasahující pod epidermis
l eroze  exkoriace
l jizva
l nekrosa
Uspoøádání výe uvedených eflorescencí je buï difuzní (postiení vìtích koních oblastí), diseminované (dochází k postiení
celého tìla  napø. pøi spalnièkách nebo netovicích), skupinové
(typicky u herpes) nebo anulární (se zvýraznìným okrajem).
Dále je vhodné popsat velikost, ohranièení (ostré, neostré)
a konfiguraci (obloukovité, oválné, kruhovité).
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Dìlení koních projevù podle patogeneze
1. Alergické reakce
Patofyziologicky lze rozdìlit na anafylaktické a anafylaktoidní. Klinicky se projevují stejnì. Nejdùleitìjí je urèení stupnì reakce a okamité zahájení terapie.
A. Lokální reakce  vìtinou jde o lokalizované svìdící zarudnutí, kde vystaèíme jen s lokální terapií v podobì gelu a antihistaminik.
B. Generalizovaná koní reakce  koní exantem, nejèastìji lokalizovaný v oblasti trupu, èasto splývavý, mùe pøecházet i na
konèetiny. K dalím projevùm patøí otoky, bronchokonstrikce,
mohou být i projevy GIT (køeèe v bøie). Je doporuèeno intravenózní podání kalcia, antihistaminika intramuskulárnì nebo
perorálnì. Je na zváení lékaøe a na vývoji stavu, zda-li je nutné pacienta transportovat do nemocnièního zaøízení. Pøi poklesu krevního tlaku neváháme s podáním adrenalinu. Tato forma
alergické reakce mùe èasto pøejít v reakci okovou.
C. oková  tachykardie, pokles krevního tlaku, bronchokonstrikce, celková alterace stavu. Pøi nezahájení léèby konèí
letálnì. Transport pacienta smìøujeme v tomto pøípadì na
jednotku intenzivní péèe nebo na anesteziologicko  resuscitaèní oddìlení.
D. Náhlá smrt
2. Infekèní onemocnìní s koními projevy
Patøí se dìtská infekèní onemocnìní s koními projevy
 spála, spalnièky, plané netovice, zardìnky. Nejèastìji se setkáváme s planými netovicemi, pro nì jsou charakteristické
makulo-papulo-vezikulo-pustulozní eflorescence, které jsou
po celém tìle a zasychají v krusty.Ty odpadávají bìhem jednoho a tøí týdnù. Koní projevy nalezneme i ve vlasaté èásti hlavy. V dìtství tato virová infekce probíhá vìtinou mírnì, mohou být subfebrilie, lokálnì svìdìní. V dospìlosti je prùbìh
vìtinou dramatický, febrilie, gastrointestinální pøíznaky, alterace stavu. Není výjimkou, e dospìlí pacienti bývají hospitalizováni na infekèním oddìlení.
Nejzávanìjí z infekèních onemocnìní s koními projevy
je meningokoková meningitida.
Pùvodcem je Neisseria meningitis, jedná se o ivot ohroující onemocnìní, s mortalitou okolo 10%. Onemocnìní vzniká
náhle, vìtinou u zdravých jedincù. Zpoèátku je klinický obraz
necharakteristický (chøipkové pøíznaky, teplota, únava, nìkdy
bolesti kloubù). Diagnosticky dùleité jsou petechie a sufuze.
K rozliení od jiných exantemù slouí tzv. sklíèková metoda.
Exantem pøi tlaku pod sklem vybledne, petechie pøetrvávají.
Standard pøi invazivním meningokovém onemocnìní k nalezení na:
http://www.urgmed.cz/postupy/meningokok_v_pnp_brezen_2006.doc.
Erysipel je masivní streptokoková, výjimeènì stafylokoková
infekce. Zavèas nepodchycená je ivot ohroujícím stavem.
Branou vstupu bývá drobná koní leze. Ke klinickým projevùm patøí otok, bolesti, horeèka, ostøe ohranièené ohnivì rudé
zabarvení, zduøení mízních uzlin. Progreduje v septický ok.
Herpetické onemocnìní je u kojencù a malých dìtí ivot
ohroujícím stavem, nutná je léèba acyklovirem a je nutná hospitalizace. Herpes simplex je velmi rozíøená virová infekce
kùe. Klinickým obrazem je nejèastìji loisko svìdìní nebo
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pálení, kde se bìhem nìkolika hodin vytvoøí na zarudlé edematosní kùi skupinka tìsnì seskupených puchýøkù. U herpes
zoster je nejèastìjí lokalizací prùbìh jednoho periferního nervu, v generalizované formì se vyskytuje vzácnì. V místì pozdìjí erupce pociuje pacient svìdìní, pálení, nìkdy bolest.
Do 48 hodin se pak objeví typický projev  erupce exanthemu,
pozdìji pupenù, na nich se tvoøí puchýøky.
Koní projevy se u boreliové infekce mohou objevit a za tøi
týdny. Vdy se jedná o kulovitý erytém rùzné sytosti, velikosti od 3 cm. U koní formy je terapie ambulantní, nejedná se
o akutní stav, i kdy vzhledem k mediální kampani tak pacienti usuzují.
Nekrotizující fascitida je koní zánìt, íøící se z kùe po
podkoí a na fascii. Postihuje pøevánì celkovì oslabené nemocné, pøíèinou jsou nejèastìji streptokoky typu A. Prùbìh je
rychlý a mortalita vysoká. Pøi podezøení (pøítomnost palpaèní
bolesti, krepitace) je nutný transport pacienta na chirurgické
oddìlení nemocnice vyího typu.
3. Ekzémy
Velmi èasté onemocnìní, které postihuje asi 5  10 % populace. Jedná se o neinfekèní povrchní zánìt kùe se zmìnami hlavnì v epidermis. Nepatøí mezi vyslovenì ivot
ohroující stavy, ale mùeme se setkat s generalizovanou
exacerbací pod obrazem erytrodermie (zarudnutí celého tìla). V rámci první pomoci lze aplikovat kortikoidy a antihistaminika. Ke klinickému obrazu patøí erytém, edematosní prosáknutí, èasto jsou pøítomny puchýøky, nacházíme exkoriace ze krábání.
4. Systémová onemocnìní
Styènou oblast mezi dermatologií a interní medicínou
pøedstavují systémová autoimunitní onemocnìní lupus erythematosus (SLE), který je závaným multisystémovým onemocnìním s pestrou symptomatologií (artritis, myalgie, pleuritidy, výpotky, teploty). K typickému konímu projevu
patøí motýlovitý exantém v oblièeji. Transport postieného
se smìøuje na interní oddìlení a léèba v pøednemocninèí fázi pouze symptomatická.
5. Vedlejí úèinky lékù
Lyellùv syndrom (syndrom opaøené kùe), jeho pøíèinou
bývají èasto léky, mezi nejobvyklejí vyvolávající farmaka patøí bakteriální chemoterapeutika (sulfonamidy, PNC, antiflogistika, antiepileptika), ale onemocnìní mùe být vyvoláno i mikrobiální infekcí.
Klinický obraz je charakterizován generalizovaným exantémem s výsevem papulopustul a s následným cárovitým odluèováním kùe. Stav spojen s febriliemi a bolestí (bolest jako
u popálenin), progreduje v okový stav. Pacienta transportujeme na jednotku intenzivní péèe, nejlépe na kliniku popálenin.
V terénu aplikujeme intravenóznì krystaloidy k doplnìní volumu, kortikoidy a analgetika.
U Stevens-Johnsnova syndromu se jedná nejen o postiení kùe, ale i sliznic, opatøení jsou stejná jako u Lyellova syndromu.
Vechny výe popsané patologie mùete najít na níe uvedené internetové adrese, kde je ke shlédnutí mnoho fotografií
k jednotlivým koním diagnózám:
http://atlases.muni.cz/atl_cz/aul-jedl-cz.html
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Kasuistika
Na chirurgickou ambulanci pøichází 56-tiletý mu, subjektivnì udává bolest pravého bérce, do kterého se pøed dvìma
dny udeøil. Z anamnézy: pacient je po náhradì srdeèní chlopnì, warfarinizován.
Objektivní stav pacienta. pøi vìdomí, patnì artikuluje, chùze nejistá. Zpoèátku budí podezøení na ebrietu. TK 155/80,
Tf 120/min., koní teplota v axille 39,7 C, eupnoe, dýchání bilaterálnì sklípkové bez vánìjích patologických fenomenù.
Lokálnì: edematosnì prosáklý bérec, likvidní, palpaènì bolestivý, Homans negativní, pulsace a. dorsalis pedis dobøe hmatná, kapilární návrat na periferii do 2s.
Pomocná vyetøení: RTG bez traumatu skeletu.
Stav hodnocen jako flegmona bérce komplikovaná septickým stavem. Pacient odeslán ZS na urgentní pøíjem FN Motol
se zajitìnou ilní linkou, infuze FR 1/1.
K pøíjmu pacienta (dle telefonického zjitìní) byl pøivolán
dermatolog, který stav hodnotí jako erysipel a pacient následnì odeslán k hospitalizaci na koní kliniku FN Bulovka.
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Konference Medicína katastrof Brno 2006
Vlasta Nekvapilová

Informaèní støedisko medicíny katastrof
Úrazová nemocnice v Brnì a Informaèní støedisko medicíny
katastrof MZ ÈR, které pøi této nemocnici pracuje u tøináctý
rok, poøádaly dne 9. 2. 2006 konferenci Medicína katastrof.
Medicína katastrof je vìda zabývající se øeením hromadných
netìstí a katastrof z hlediska hromadného výskytu poranìných
a postiených. Zamìøuje se tedy nejen na zpùsob péèe o pacienty v mimoøádné situaci z hlediska medicínského, ale také na
organizaci této péèe, která by ve sloitých podmínkách mìla
pomoci splnit cíl pomoci dostupnými prostøedky co nejvíce lidem v co nejkratím èase.
Na konferenci se tedy seli nejen lékaøi, sestry a záchranáøi
z nemocnic a ze záchranné sluby, ale také hygienici, pracovníci krajských a mìstských úøadù, hasièi, vojentí zdravotníci
a dalí odborníci. Ohlas na akci byl znaèný, ukázalo se, e øeení mimoøádných situací u není na okraji zájmu, ale e tuto problematiku odborná veøejnost povauje za závaný problém.
Svìdèí o tom i úèast vedoucích pracovníkù, øeditelù nemocnic,
územních støedisek ZS i krajských pracovi hygienické sluby.
Byla to první akce tohoto druhu poøádaná v rámci civilního
zdravotnictví a mìli jsme proto snahu ukázat v celé íøi, èeho
veho se tato problematika dotýká. Úèastníci si vyslechli pøedstavy øeditelky odboru krizové pøipravenosti MZ ÈR, MUDr. Dany
Hlaváèkové, o budoucí koncepci oboru. Je dùleité pøistupovat
k øeení systémovì, doplnit mezery v legislativì a jasnì stanovit úkoly, které je nutno doøeit. Významným pokrokem je zájem vedoucích pøedstavitelù státu problematiku øeit a brát
zdravotnictví vè. nemocnic jako nepominutelnou souèást celého systému.
V pøednáce ing. Buriana, øeditele Zdravotnického zabezpeèení krizových stavù, byli posluchaèi informováni, co ve skladuje MZ ÈR a Správa státních hmotných rezerv pro mimoøádné situace (vybavení nemocnic, stany, léky pro pøípad chøipko-
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vé epidemie, ochranné vybavení pøi biologickém ohroení aj.).
Dr. Valáek z praské záchranné sluby upozornil na problémy
spojení v rámci IZS. Doc. Drábková z FN Motol zajímavým
zpùsobem informovala o zkuenostech získaných pøi cvièení
v této nejvìtí nemocnici v ÈR.
Dalí pøednáky se zabývaly reakcí nemocnic na moné chemické ohroení i pøípravami na pandemii chøipky. Zkuenosti
ze cvièení Podzim 2005 sdìlil øeditel praské ZZS dr.Schwarz
a prim. eblová z ÚSZS Støedoèeského kraje.
Celý blok byl vìnován misím naich civilních i vojenských
zdravotníkù i hasièských záchranáøù v zahranièí. Zajímavé bylo i téma zamìøené na mezinárodní zkuenosti pøi øeení následkù teroristických útokù. Závìr konference byl vìnován
monému bezpeènostnímu ohroení státu a vzdìlávání zdravotníkù v oboru krizové øízení.
Zábìr konference byl iroký, ale domníváme se, e se podaøilo pøedat øadu zkueností a podchytit zájem odborníkù z celé
republiky, kteøí se pøes nepøízeò poèasí seli. Na tìchto setkáních je cenný nejen odborný obsah akce, ale i vlastní setkání lidí, navázání kontaktù. Konference byla v poèátcích pøipravovaná bývalým øeditelem Úrazové nemocnice v Brnì dr. Zelníèkem, který se bohuel jejího uskuteènìní nedoèkal. Obor medicína katastrof byl jeho velkým zájmem, udìlal mnoho pro jeho rozvoj u nás a pracoval také v mezinárodních organizacích
zabývajících se touto problematikou. Proto bychom rádi poøádali tuto konferenci napøítì jako Zelníèkùv den Medicína katastrof.
ing. Vlasta Neklapilová
Informaèní støedisko medicíny katastrof
Úrazová nemocnice v Brnì
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz
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Zdravotnická záchranná sluba v Izraeli
Jiøí Havlovic

zranìní vak jsou pøi bombových útocích doslova otøesné.
Jde vpravdì o váleèná zranìní. Tìlo samotného útoèníka a tìla nejblíe stojících obìtí bývají roztrhána. Druhy zranìní
jsou mnohdy kuriózní. Jako støely byly v tìle obìtí identifikovány napø.úlomky kostí agresora v plicích a v bøiních orgánech. Byl nám prezentován úraz, kdy v krku obìti byl zástøel náramkovými hodinkami teroristy. Èasto mení mnoství výbuniny útoèníci doplòují kovovými pøedmìty, høebíky, broky, rouby, matkami. Mnohoèetné zástøely pak postihují èásti tìla od kalvy po konèetiny. Jejich detekce a vynìtí
je na hranicích moností moderní medicíny a èasto dokonce
nemoné. Mortalita pøi bombových útocích èiní 15,8 %
v uzavøeném prostoru, 20% v autobuse, 6% v otevøeném prostoru. Celý hrùzný dojem z teroristických útokù je umocnìn
vìdomím, e mladí lidé zabíjejí mladé lidi. Je smutné chodit
kolem pomníèkù plných seznamu jmen tìchto obìtí.

Tel Aviv-sanitky, notebook

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péèe Èeské republiky se stal spolupoøadatelem II. mise èeského zdravotnictví
do Izraele. Shodou okolností se mi dostalo té cti stát se jedním
z úèastníkù této akce z velké èásti zamìøené na oblast urgentní medicíny a medicíny katastrof. V Izraeli jsme navtívili ministerstvo zdravotnictví v Jeruzalémì, zdravotnickou záchrannou slubu (Magen David Adom  MDA) a krevní banku v Tel Avivu, univerzitní nemocnici Hadassah West v Ein
Karem, oddìlení mimoøádných situací ministerstva zdravotnictví v Tel Avivu, nemocnici Soroka ve mìstì Be´er Sheva
a universitní kliniku Rambam v Haifì. Ve ví skromnosti bych
se zde chtìl podìlit o své záitky. Cílem mého èlánku rozhodnì není podat ucelený obraz izraelského zdravotnictví èi záchranného systému. Jsem pøesvìdèen, e v epoe informací
a internetu by to stejnì bylo noení sov do Athén. Pøedkládám
jenom své postøehy, poznatky a pocity z týdenního pobytu
v této úchvatné zemi plné kontrastù. Pøedkládám pár kamínkù do mozaiky èervené esticípé Davidovy hvìzdy, která je
symbolem izraelských záchranáøù.
1. Opakované útoky proti civilnímu obyvatelstvu Izraelce
mnohé nauèily. Preventivní protiteroristická opatøení
v Izraeli jsou opravdu dùsledná. Je to znát na kadém kroku,
na letiti, v hotelu, v obchodech, na autobusových zastávkách. Snad i proto statistika netìstí je sice dramatická, nikoli vak zcela zdrcující. Od roku 2000 pøi teroristických útocích bylo 7633 osob zranìno, z toho 1084 zabito, z toho zabito 761 civilistù. Neúprosnì vyznívá fakt, e více jak polovina mrtvých jsou dìti a eny. Poèty zranìných a zabitých
vzdálenì navozují paralelu s naí silnièní dopravou. Druhy
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2. Pozoruhodná pøi øeení následkù terorismu je urgentní distribuce krve a krevních derivátù. Pro tyto úèely pøi záchranné slubì funguje krevní banka, která centrálnì koordinuje a øídí dárcovství krve, vìnuje se krevním odbìrùm,
rozdìlování krve do nemocnic i pro armádu a výchovì
k bezplatnému dárcovství (to má od roku 1955 rostoucí
trend). Celonárodní evidence krevních zásob je prùbìnì
aktualizována a projde jí kadý odbìr. Národní referenèní
laboratoø krevních skupin má pøehled témìø dokonalý a pøístupný v kadém okamiku. Po teroristickém útoku k prv-
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ním odbìrùm a vyetøením krevních skupin dochází ji na
místì hromadného netìstí. Tak sanitkou putuje z místa pokození pacient do nemocnice, kde je pro nìj ji pøipravená
potøebná krev. Byly nám citovány pøípady, kdy vzácná
krevní skupina byla urgentnì dovezena ze vzdálených míst
zemì, dokonce i ze zahranièí. Výchova k bezplatnému dárcovství krve je zamìøena pøedevím na koly a podniky.
Dárcù je dostatek. Prioritu mají mobilní transfúzní stanice
(je jich 90 %), které dojedou za dárci, kam je tøeba. Takové
akèní odbìry jsou psychologicky efektivnìjí. Dárcovství
patøí k samozøejmým projevùm vlastenectví mladých i starích Izraelcù.
3. Pøi likvidaci následkù teroristických útokù se izraeltí zdravotníci øídi tøemi zásadami. 1. Mít plán a vìdìt, co
chci. 2. Mít jasný a struèný návod, jak postupovat. 3. Drilovat. Kadý záchranáø ví, kde je jeho místo a co se od nìho oèekává. Jsou pøesnì stanoveny poèty lùek, které klinika okamitì uvolní pro potøeby likvidace hromadného
netìstí (zpravidla 20 % kapacity). Izraelská záchranná
sluba je kapacitnì naddimenzována na dvojnásobek, a to
i personálnì. Jinak by nebyla schopna následky teroristických útokù zvládnout. Pøesné protokoly jak postupovat
mají k dispozici záchranáøi na vech úrovních (napø. pro
dobrovolníka: Kdy je krvácení, tlaète, kdy to stále krvácí, tlaète víc). Opakování znalostí a nácvik dovedností
se provádí èasto v prùbìhu roku pomocí poèítaèové simu-
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lace, multimediálních programù a filmù. Cvièení tak zvanì
naostro se provádí jednou roènì (video zábìry z takového
cvièení jsou k nerozeznání od skuteèné záchranné akce).
Pro potøeby zastupitelnosti a pro rychlou orientaci zdravotníkù jsou sanitky i trauma lùka vybaveny identicky a podobají se jako vejce vejci. Zranìní se evidují podle rodného èísla, v pøípadì bezvìdomí se provádí fotografování oblièeje a totonost se zjiuje pomocí celonárodní databáze.
Nejen pro tyto úèely kadá sanitka je vybavena poèítaèem
a propojením pøes internet. Velká péèe je vìnována prùbìnému informování rodin postiených a médií. Zpravidla na
pøíjmu kliniky jsou zøízeny telefonní linky, kam volají pøíbuzní pro informace o zranìných. Kromì jiného se tak brání rùstu napìtí, chaosu a vzniku sekundárních reakcí veøejnosti. Postieným i pøíbuzným je masivnì poskytována
akutní psychologická pomoc.
4. Záchranný systém v Izraeli je koncipován obdobnì jako u nás. Èlení se na sedm oblastí a je øízen celostátnì z úrovnì ministerstva. Velitelem záchranné akce na místì se stává
policista. Zdravotnická záchranná sluba (tísòová linka je
101) se opírá o desetitisícovou armádu dobrovolníkù z øad
prokolených obèanù ve vìku od 15 do 85 let. Jedním z prvních pøíkazù v pøípadì útoku je postupovat podle kuchaøky(jejich pøehlednost, struènost a obsahovou efektivnost
jsem skoro závidìl). Napøíklad instrukce pro paramedika na
místì teroristického útoku jsou na jedné kartièce, trauma plán
pro sestru emergency oddìlení kliniky, která uvede do pohotovosti celou nemocnici a stovky zdravotníkù, se vejde na nìkolik málo stránek. V supermoderní nemocnici Sambram
v Haifì jsme zhlédli videozáznam ze záchranné akce po teroristickém útoku, kdy do ètyø minut od prvního telefonátu byla celá nemocnice v pohotovosti, kadý na svém místì. Ve 14.
minutì ji pøijímali prvního pacienta s polytraumatem. Ne
dorazily dalí sanitky se zranìnými, byli na místì ji i lékaøi,
sestry a obsluný personál pøivolaný pagery a mobily ze
svých domovù.
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 teroristu nelze zastavit, pouze minimalizovat dopady jeho útoku
 kadý pøípad je dosti jedineèný, ve nelze pøedvídat
 po první explozi mùe následovat dalí
 drilovat a myslet na ve, i na ebøík do prvního patra, co
není jednoduché, to se nesmí stát
 jsme souèástí systému, máme za sebou nemocnice, ministerstvo
 nezapomeò na závìreèné zhodnocení, pouè se z chyb
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5. Izraeltí lékaøi a záchranáøi ji mnoho zaili a vidìli jistì hrùzy nám neznámé. Je jim to vidìt na oèích a cítíte to
z jejich gest. A také z nìkolika zásad, kterými se øídí:
 buïte pøipraveni, nikdy nevíte, kdy se stane nìco vám
 pøijmìte kadou pomoc, i nedostateèná je lepí ne ádná
 spolupracujte se vemi ochotnými
 informaci o nastalém netìstí berte vdy vánì a neztrácejte èas provìøováním
 zalarmujte ve a vechny, vdy je lepí pøicházející pomoc odvolat ne se jí pozdì dovolávat
 svoji èinnost trvale a prùbìnì monitorujte a kontrolujte
 velitel na místì zásahu nech chodí mezi záchranáøi
a urèuje, kdo kam pùjde, kdo u svou práci skonèil, kdo
ji není potøebný
 bezpeènost záchranáøù pøedevím, jejich ochranu nech
zajiuje policie, která také z místa netìstí nekompromisnì vykáe vechny, kteøí tam nemají ji co dìlat
(pravda je, e disciplinovanost obèanù Izraele je v tomto ohledu pozoruhodná)
 poèítejte i s útoky na posádky záchranné sluby, není
vzácností i støelba teroristù na sanitky, pøes 90 jich bylo
takto znièeno
 princip dobøe organizovaného chaosu uetøí mnoho
èasu, pacient je pøímo z místa rychle transportován do
nemocnice, zpravidla se neorganizují centrální shromaditì zranìných
 nejnároènìjí péèe musí být do hodiny poskytnuta jen
skuteènì potøebným pacientùm, proto je tøeba provádìt
nìkolikanásobné tøídìní jak na místì zásahu, tak v prùbìhu transportu, pøed vstupem do nemocnice i na samotném urgentním pøíjmu
 prùbìnì sledujte vytíenost volné kapacity zdravotnického zaøízení, pøi pøekroèení maximálního limitu, je nezbytné dalí pøíchozí pacienty pøesmìrovat na jinou nemocnici.
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6. Nakonec trochu statistiky. V roce 2004 prokázal MDA
svou obdivuhodnou operaèní schopnost pøi 429 586 výjezdech (v prùmìru 1 174 dennì). Z toho základní ivot zachraòující vozidla (standardní ambulance) mìla 291 390 výjezdù
a vozidla s rozíøeným vybavením 138 196 výjezdù. Posádky
MDA byly volány k zásahùm v iroké kále pøípadù od obìtí násilných èinù (pobodání, støelné rány, teroristické útoky),
pøes silnièní havárie, chronicky nemocné pacienty, srdeèní
pøíhody, pracovní úrazy, a po porody a dalí pøípady (utonutí a sebevraedné pokusy). V roce 2004 posádky MDA zasahovaly u 54 vìtích autohavárií (s poètem více ne 10 obìtí),
oetøily 946 obìtí; u dvou vìtích poárù evakuovaly 48 obìtí; zasahovaly u dvou nouzových pøistání; pomáhaly 6105 rodièkám a pøivedly na svìt 394 dìtí. Vzhledem k násilným
konfliktùm v roce 2004 operaèní schopnosti MDA byly tvrdì
provìøeny a dostalo se jim i svìtového uznání za profesionalitu a kvalitu slueb.
MUDr. Jiøí Havlovic
e-mail:
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Národní kongres Dopravní úrazy Brno 2006
se koná ve dnech 7. a 8. 9. 2006 v kongresovém centru hotelu Voronì I., Brno, Køíkovského 47
Pøes zlepující se trendy jsou dopravní Hlavní témata kongresu:
Bezpeènost silnièního provozu
l bezpeènost komunikací
úrazy v Èeské republice bolestným problél pasivní bezpeènost dopravních
mem a jsou pøíèinou smrti nebo závaného Prevence  vzdìlávání
pokození zdraví tisícù lidí. Oproti vyspì- l dopravní výchova ve kolách
prostøedkù
l mìsto  komunální politika
lým evropským zemím je poèet zemøelých l autokoly
l komunikaèní systémy
na silnicích v ÈR v pøepoètu na 100 tis. l bezpeènostní kampanì
l aktivity pojioven
obyv. stále více ne dvojnásobný.
Základní mylenkou naeho kongresu
Organizace dopravy
bylo uspoøádat setkání odborníkù iroké pa- Dopravní úrazovost
l organizace provozu
l dopravní úrazy jako pøíèina kod na
lety profesí, které se dopravními nehodami
l eliminace rizikových skupin
zabývají, upozornit na problémy z rùzných l zdraví
l rychlostní komunikace
pøednemocnièní péèe  integrovaný
hledisek, umonit výmìnu názorù a zkuezáchranný systém
ností.
Více informací najdete
l mimoøádné situace, hromadné havárie
Pøislíbená zátita kongresu ze strany vý- l sbìr dat, trauma registr
na www.dopravniurazy.cz
znamných pøedstavitelù resortu dopravy,
vnitra, kolství, zdravotnictví vè. èeské kanceláøe WHO i hejtmana Jihomoravského kraje ukazuje, e probleDne 6. 5. 2006 probìhne den záchranáøù v Podìbradech. Jedná se o iroké ukázky z èinnosmatika dopravních úrazù je brána
ti vech sloek integrovaného záchranného systému, jako je Zdravotnická záchranná sluba,
vánì a kadá pomoc pøi jejím øeení
Policie Èeské republiky, Hasièský záchranný sbor, ale i a dalí instituce, které se podílejí na
je vítána.
Vìøíme, e kongres pøinese úèastochranì ivota, zdraví, majetku a ivotního prostøedí pøi mimoøádných událostech. Návtìvníci
níkùm dalí poznatky a øadu nových
se bìhem dne blíe seznámí s nároènou prací záchranáøù a s jejich technickým vybavením.
kontaktù, které budou pøínosem pro
Slavnostní zahájení probìhne 6. 5. v 10 hodin na Námìstí krále Jiøího v Podìbradech.
jejich práci. Bylo by potìující, kdyPo celý den je pøipraven na více ne tøiceti stanovitích zajímavý program z ukázek èinnosby tím zároveò pomohl ke zlepení
ti jednotlivých poøadatelù a výstava techniky od historické po nejmodernìjí.
smutné bilance na naich silnicích.
Jde o akci celostátního významu, která probíhá pod zátitou generálního øeditele HZS ÈR
Tìíme se na Vás, na Vae názoa námìstka ministra vnitra ÈR genmjr. Ing. Miroslava tìpána.
ry a zkuenosti.

Den záchranáøù v ÈR

Pokyny pro autory
Rukopisy pøíspìvkù pro uveøejnìní v èasopise Urgentní medicína se pøijímají v èetinì nebo sloventinì. Prosíme o zaslání textu pøíspìvku, textu souhrnu a pøípadné obrazové dokumentace na samostatných listech
a pøesnì odpovídající elektronické verzi na
disketì. Obrazová dokumentace musí být
pùvodní.
Pod názvem pøípìvku jsou uvedeni autoøi
a jejich pracovitì. Prosíme uvést i kontaktní
adresu na jednoho z autorù vèetnì elektronické adresy, kontaktní adresa bude uveøejnìna
na konci èlánku.
Poadavky na rukopis:
Standardní text, dvojité øádkování, velikost
fontù 12, 30 øádkù o 60 úhozech na jedné stranì. Prosíme nepouívat rùzné typy písma,
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Technické parametry
pro pøíjem elektronických podkladù:
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adresy uvedené v tirái nebo potou,
v tomto pøípadì jak titìný text, tak disketu s elektronickou verzí pøíspìvku.
Textové podklady pøijímáme v programech
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Obrazovou dokumentaci pøijímáme i jako fotografie, diapozitivy nebo jako titìnou
pøedlohu.
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