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Ú V O D N Í

S L O V O

Tak nám do adventního času udeřila další postmoderně otřesná zdravotnická bomba – slušný,
hodný chlapec s velkým zájmem o obor a pacienty Petr Zelenka. Představa samotných činů je natolik otřesná a hrůzná, že téměř přebíjí děsící úvod do třetího tisíciletí s útoky na dvojčata v New Yorku.
Nebo už jsme teroristickým útokům přivykli natolik, že máme pocit, že do dnešního světa neodmyslitelně patří a sériový slušný vrah je pro nás zatím jev pouze z detektivního románu?
Co mě však zarazilo víc, byl život a vývoj tohoto případu v odrazu médií. Podotýkám, že bulvární
noviny nejsem schopná uchopit ani do ruky, natož jinak, a internetové diskuze pod články zpravodajství ze zásady nesleduji (praxi na psychiatrii mám dostatečnou z dob, kdy jsem tam pracovala).
Takže to, co jsem sledovala, se odehrávalo na půdě seriózních deníků a stanic. První informace byly
relativně nejvěcnější, protože na psychický šok to stačilo i tak. Do dvou dnů se začaly objevovat titulky „Kdo všechno za to může ?“, s jakýmsi paralelním hledáním viníka kromě vraha, který se téměř
okamžitě přiznal. Dozvěděla jsem se, že v jedné lahvičce heparinu je padesát tisíc dávek – tato informace musí nutně vnímavého čtenáře k smrti vyděsit, protože analogicky vzbuzuje představu, že pokud je v takovýchto baleních morfin, odměřuje se v nemocnicích naběračkou. Další den jsem se dočetla, že ministr vydá metodický pokyn, jak postupovat v případě podezření na závažný trestný čin
(po pravdě by vytvoření tohoto pokynu bylo jednodušší než například dotažení zdravotnické legislativy včetně zákona o ZZS), jindy zas, že ředitel napřed věděl, a pak nevěděl….. Dnes, kdy píšu tyto řádky jsem kromě vcelku seriózního náhledu psychologa v novinách našla anketu mezi českými umělkyněmi, zda se v nemocnicích bojí. Odpovědi mi přišly jak vystřižené z vtipů o blondýnách (tedy za předpokladu, že nebyly zcela vytržené z kontextu – myslím odpovědi, nikoliv blondýny nebo umělkyně).
Jenom sem tam se ozval nějaký hlas, který smekal před primářem oddělení, který se trápil ne zcela
běžným počtem komplikací a hledal příčinu nejprve v léčebných postupech a teprve pak začal přicházet na onu úděsnou pravdu, ale pouze na základě dedukcí, které vycházely z křížovky, do které
se dosadily jednotlivé střípky.
Pokud se čte detektivka nebo diagnóza od konce, je to vždycky jednoduché, problém je, jak naložit se symptomy (indiciemi) a s tím, že některé ukazují jedním směrem, druhé opačným. Další pak nutně muselo být dilema, zda závěry dotyčnému zdravotníkovi nekřivdí – vždy to celé byla čistá fantasmagorie. Pokud jste někdy zažili vcelku banální řešení podezření z pití na pracovišti v roli nadřízeného,
pak víte, jakými pochybnostmi se člověk trápí – je to pravda? – není? – nejsou to jen pomluvy? – jak
to prokázat? – a nutit k léčení, nebo rovnou dát výpově? Zde v těchto úvahách leželo na jedné straně obludné obvinění z vražd a na druhé riziko pro další pacienty. Primář se rozhodl aktivně jednat,
i s vědomím, jak obrovský dopad to může mít na pověst celé nemocnice, jeho oddělení, i jeho samotného. Přesto v úvahách některých novinářů figuruje jako člověk, který „za to také může…“
Scénáře však mohly být i zcela odlišné: nějaký jiný primář by se třeba vůbec nad zvýšeným počtem krvácivých komplikací nemusel zamýšlet. Nebo by jiný pojal podezření, ale pracovní poměr
s dotyčným pracovníkem by byl ukončen dohodou, bez trestního oznámení na policii, všichni by hráli mrtvého brouka, vždy takové podezření se tak komplikovaně prokazuje!
Jaké z toho plyne poučení ? Chraňme se slušných hochů, zažraných do své profese. Neberme
manažerské funkce, můžeme pak za všechno. A když už se něco – možná – stane, tak hrajme mrtvé,
slepé a hluché brouky???
Letošní advent je skutečně prapodivný. Z okna vidím na zahradu, kde kvetou růže, po sněhu ani
památky a místo vánočních kýčů nám noviny servírují podrobnosti o vrahovi v bílém. O vrahovi, jehož
činy budou dlouhé týdny a měsíce napravovat všichni, co v nemocnicích, ambulancích i záchranných službách pracují jak nejlépe dovedou, nikdy profesně ani lidsky neselhali, jsou si vědomi své odpovědnosti vůči pacientům a práce je těší, aniž by měli potřebu si skrz ni dokazovat cokoliv jiného,
a převahu už vůbec ne.
Hodně energie a vytrvalosti do takovéto páce Vám do roku 2007 přeje
Jana Šeblová
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Koncepce Modulu hromadného netìstí ZZS HMP  ÚSZS
Renata Hokovská, Jaroslav Valáek, Zdenìk Schwarz
Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy

Abstrakt
Krajská ZZS se také mimo zabezpeèení rychlých a kvalitních reakcích na tísòové výzvy musí dùkladnì pøipravovat na mimoøádné události
s hromadným postiením zdraví osob. Pøípravy teoretické a praktické také doprovází materiální vybavení pro pøipravenost na zásahy
s hromadným postiením zdraví. ZZS HMP  ÚSZS dle retrospektivních analýz mimoøádných událostí sestavila koncept Modulu
hromadného netìstí (HN), který i poté vytvoøila. Díky takovémuto modulu se k místu zásahu dostane v krátkém èase ve potøebné, co
záchranáøi pro kvalitní zásah potøebují. Tedy prostøedky pro komunikaci, zázemí pro personál, dostateènou zásobu lékù, zdravotnického
materiálu, pomùcek a pøístrojù, ale také potøebu tepla, svìtla a pøívodu energii a O2. Tvorba modulu byla také doprovázena sestavením Atlasu
operativních karet rizikových objektù na území hl.m.Prahy a pøípravou tras k nim.
Klíèová slova: hromadné postiení zdraví  hromadné netìstí  materiální vybavení ZZS
Abstract
Regional EMS has also to  besides rapid and high-quality emergency response  ensure disaster preparedness for major incidents and
multiple victim casualties. Theoretical and practical preparations are accompanied by logistic preparedness. Emergency Medical Service of
the Capital Prague has designed and created a disaster module which brings everything the rescuers need for successful managing the disaster
 including communication aids, medicaments, medical material and devices, but also lights, heating and energy and oxygen supplies. The
operational cards of objects at risk in the Capital Prague and maps how to reach them has also been prepared.
Key words: major incident  multiple victim casualty  material and logistics of the EMS

Koncepce Modulu HN
Bìhem posledních deseti let dolo u nás i ve svìtì k nárùstu
mimoøádných událostí a krizových situací s hromadným postiením zdraví osob. K mimoøádným událostem pøírodního charakteru se stále více pøidávají události spojené s èinností èlovìka, tzv.
antropogenní události. A ji se jedná o havárie v dopravì èi prùmyslu, teroristické èiny nebo rùzné negativní jevy ve spoleènosti
(demonstrace èi jiné sociální nepokoje). Na tyto události je tedy
nezbytné reagovat odpovídajícím vybavením a pøipraveností
vech záchranných sloek.
Proto také do koncepce krajské ZZS dnes vedle zabezpeèení
rychlé a kvalitní reakce na tísòové výzvy také neodmyslitelnì
patøí i dùkladná pøíprava na mimoøádné události s hromadným
postiením zdraví osob. Tato pøipravenost by mìla sledovat ana-

lýzu rizik pøísluného regionu. Vedle pøípravy v podobì
Traumatologických plánù, neustálého vzdìlávání výjezdových
skupin a praktického cvièení zásahù pøi takovýchto událostech se
tak klade i dùraz na materiální pøipravenost s technologickou
a logistickou podporou.
Z retrospektivních analýz mimoøádných událostí i cvièení za
poslední desetiletí ve velkých mìstech u nás i ve svìtì vyplývá
potøeba nejen dostat na místo události v krátkém èasovém horizontu síly a prostøedky, ale i vytvoøit zde optimální podmínky
pro øízení zásahu. Tedy prostøedky pro komunikaci, zázemí pro
personál, dostateènou zásobu lékù, zdravotnického materiálu,
pomùcek a pøístrojù. Dále je pøi zásahu také potøeba zastøeeného, vytápìného a osvìtleného pracovitì s pøívodem energie
a O 2.
Jako pøíklad událostí kde bylo vhodné modul HN vyuít lze
jmenovat: poár hotelu Olympik v roce 1995, dopravní nehoda
linkového autobusu u Støedokluk v roce 1999 nebo zdravotnická
asistence pøi likvidaci následkù výbuchu plynu v obytném domì

Obr.1: Rozkládací kamion

Obr. 2: Rozkládací kamion ze zadu
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Obr. 3: Rozkládací kamion

v tomto roce. Jednotným znakem doprovázejícím tyto události je
pøedevím dlouhé trvání zásahu (a nìkolik hodin) bìhem nìj
jsou postiení v rùzných intervalech vyproováni, pøedáváni do
péèe ZZS a po té oetøováni a dle monosti co nejrychleji transportováni do zdravotnických zaøízení.
Mezi dalí události, kde by bylo vhodné a efektivní pouít
modul HN, patøí bezesporu také povodnì (2002), kdy výjezdové skupiny ZZS vykonávaly dlouhodobé asistence pøi evakuaci osob z postiených oblastí napø. v Karlínì. Dále pak napøíklad nepokoje pøi zasedání Mezinárodního mìnového fondu a Svìtové banky v Praze roku 2000 èi bìhem zasedání
NATO.

-
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Obr. 5: Proces rozkladu kamionu trvající cca 7 min

teroristických útocích, ale také pøi zcela bìných spoleèenských
akcích s velkou koncentrací osob, napø.:
l megakoncerty, hromadné oslavy, sportovní utkání.
Na základì výsledkù analýz a zkueností s pouíváním pøedchozího modulu HN (v podobì pøívìsù) sestavila ZZS HMP
 ÚSZS koncept Modulu hromadného netìstí. Tvorba modulu
byla také doprovázena sestavením Atlasu operativních karet rizikových objektù na území hl.m.Prahy a pøípravou tras k nim.
l

Z pøíkladù vyplývá, e modul HN je mono vyuít pro kvalitnìjí zásah nejen pøi:
l prùmyslových haváriích  napø.:
 únik nebezpeèných látek a plynù z prùmyslových objektù
 poáry, výbuch èi zhroucení obytných domù nebo veøejných
objektù (hypermarketù, stadionù, výstavních hal èi sportovních a kulturních zaøízení),
l dopravních haváriích, napø. :
 prostøedkù Mìstské hromadné dopravy,
 eleznièní havárie,
 havárie v letecké dopravì,
l pøi pøírodních katastrofách (povodnì),

Modul HN v podobì kamionu
Tento modul neplní tedy funkci polní nemocnice s operaèními sály nebo jiného pojízdného zdravotnického zaøízení, jak
by se na první pohled mohlo zdát. Hlavním úèelem tohoto modulu je poskytnutí nezbytného zázemí záchranáøùm pøi zásahu
u hromadného netìstí.
Kamion obsluhuje pouze 1 osoba; ta je okamitì schopna vyjet na místo urèení, kde je modul bìhem nìkolika minut rozloen
a pøipraven k plnìní úkolù. Modul je schopen okamitì a najednou pøivézt na místo události ve, co k zásahu a likvidaci zdravotnických následkù mimoøádné události záchranáøi potøebují.
Cvièné jízdy ke vem vytypovaným rizikovým objektùm v hl.
mìstì (více ne 70) na které byly zpracovány Operativní karty
ukazují velmi dobrou dostupnost i reálný èas dojezdu v Praze
a okolí cca 15  30 minut a s moností rozloení modulu do plné funkènosti jednoèlennou posádkou do 10 minut.

Obr. 4: Dispeèerské pracovitì

Obr. 6: tábní pracovitì
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Obr. 7: Tøídicí pracovitì

Obr. 9: Úloný prostor

Èásti modulu HN
Dispeèerské pracovitì
Dispeèerské pracovitì, které je umístìno ve výsuvné èásti na
støee, je vybaveno komunikaèní a výpoèetní technikou a pro tøi
pracovníky. Ti mají na starosti øízení provozu na místì, koordinaci posádek a sanitek pøi tøídìní a odsunu ranìných, komunikaci se
zdravotnickými zaøízeními (kam jsou ranìní transportováni), koordinaci zásahu s centrálním zdravotnickým operaèním støediskem na základnì èi s ostatními slokami Integrovaného záchranného systému atd. Tento prostor umoòuje dokonalý výhled do
terénu v plném úhlu 360°.

sah. Tento prostor je vybaven informaèní technikou. Dále pak dvìmi
toaletami, sprchou nebo také moností pøípravy jídla a dostatkem tekutin jak pro záchranáøe, tak i pro ranìné.

tábní pracovitì
Konferenèní místnost uvnitø modulu je prvotnì urèena jako pracovitì krizového tábu sloeného ze zástupcù sloek Integrovaného
záchranného systému a zástupcù dotèených oblastí, kde pøi delích
zásazích dle potøeby mùe zasedat. V tomto prostoru pak vyhodnocují stávající situaci, koordinaci spolupráce a plánují dalí prùbìh
úèinného zásahu. Dále je mono tento prostor také vyuít jako relaxaèní místnost pro krátké zotavení záchranáøù pro dalí úèinný zá-

Tøídicí pracovitì
Po rozloení modulu vzniknou pod hydraulicky zdvihatelnými
boènicemi dvì oddìlená místa, která jsou krytá, vytápìná (èi klimatizovaná) pro zásahy v nepøíznivém poèasí. Dále jsou pak vybavena 15 pøípojnými místy k rozvodu medicinálního O2 pøímo
k jednotlivým lùkovým místùm, stoleèky se zdravotnickým materiálem èi lékaøskými pøístroji, dráky na infúzní roztoky, pøípojkami o napìtí 220 V/12 V a osvìtlením. Tento prostor pak
slouí jako tøídicí pracovitì a pro oetøení postiených. Dále je
také mono ho vyuít pro lehce ranìné jako seøaditì, kde budou
moci vyèkat na transport po odsunu tìce ranìných. Lehce ranìným je pak zde poskytnuta základní hygiena, dodání tekutin, spoèinutí v teple a nebo je také poskytnuta psychoterapie pro psychicky postiené jedince.
Jedním z hlavních problémù pøi velkých zásazích je nedostateèné osvìtlení místa netìstí, zvlátì pak kdy zásah probíhá
v noèních hodinách mimo osvìtlené prostory, napøíklad na silnicích pøi dopravních nehodách automobilù èi na tìko dostupných
eleznièních tratích napø. pøi vykolejení vlaku. Proto je modul vybaven nejenom vnitøním osvìtlením, ale také i halogenovými reflektory umístìnými na støee návìsu.
Úloný prostor
V úloném prostoru záchranáøi mají k dispozici kontejnery se
zdravotnickým materiálem, lékaøské kufry vybavené léky a pomùckami k urgentním výkonùm.

Obr. 8: Osvìtlení tøídícího pracovitì

6

Strojovna
Souèást modulu je také strojovna s technologickým vybavením: vlastní agregát na výrobu elektøiny, naftové topení, hydraulická èerpadla, elektrorozvadìèe a hydraulické rozvadìèe,
ale také klimatizaèní jednotka a dalí potøebné technologie vè.
zásoby pohonných hmot  600 l nádr, vody (800 l nádr na
èistou vodu a 1200 l nádr na odpadní vodu) a dalích médií,
jakým je napø. kyslík. Po modulu je rozvedeno pøipojení 12 V,
24 V, 220 V a 380 V.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006
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Hydraulicky zdvihatelné boènice
Výsuvný segment na støee
Základní tìlo návìsu

Tøídící pracovitì

Sociální zázemí

Strojovna

Úloný prostor

Dispeèerské pracovitì
tábní pracovitì

4 550

9 800

-
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Technická data návìsu
Provozní hmotnost:
Rozmìry v pøepravním stavu:
délka
íøka
výka
Rozmìry v rozloeném stavu:
délka
délka s tahaèem
íøka
výka bez osvìtlení
výka osvìtlovacího stoáru od zemì

25 900 Kg
14 020 mm
2 600 mm
4 000 mm
14 020 mm
16 200 mm
9 800 mm
5 100 mm
9 500 mm

Ing. Renata Hokovská
ZZS HMP  ÚSZS, Korunní 98
110 00 Praha 10
e-mail: renata.hokovska@zzshmp.cz
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Horní pohled na návìs po rozloení

Zdravotnický kontejner na praském letiti
Ilja Chocholou1, Michal Aur2
1
2

AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Praha
MEDIPRAX CB s.r.o., Èeské Budìjovice

Abstrakt
Letitì Praha s.p. v loòském roce zakoupilo a vybavilo zdravotnický kontejner. Jeliko zdravotnické vybavení letitì potøebné pøi
hromadném netìstí není normou Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO dostateènì stanoveno, pøedcházelo výbìru kontejneru
a jeho obsahu interní formulování poadavkù na materiálnì technické zdravotnické vybavení letitì, detailnì popsané v èlánku: dostateènì
dimenzované (na 100 osob) zásoby speciálního zdravotnického materiálu (SZM), mobilita, monost rychlého vybudování a logistického
zabezpeèení, dostateèná zásoba medicinálního kyslíku, dostatek transportních prostøedkù, racionální náklady, variabilita a pøizpùsobitelnost
systému. Èlánek dále popisuje obsluhu kontejneru a jeho základní vybavení. Dopravu a kompletní pøípravu kontejneru do pohotovostního
stavu zvládne nìkolik málo lidí v krátkém èasovém okamiku, jeho obsah je koncipován tak, aby byly zabezpeèeny krizové stavy
s hromadným postiením zdraví.
Klíèová slova: zdravotnický kontejner  letecká mimoøádná událost (LMU)  hromadné netìstí  hasièská záchranná sluba (HZS)
 zdravotnická záchranná sluba (ZZS)  letitì
Abstract
Prague Airport s.p. bought a medical container last year. Sufficient medical equipment for successful management of the mass casualty
intervention is not properly adjusted by the ICAO standard, hence the internal formulation of materially technical medical requirements
preceded the container selection. The requirements described in the article: sufficient resources (per 100 persons) of special medical material
(SMM), mobility, possibility of quick construction and logistic provision, sufficient resources of medical oxygen, enough transport devices,
rational costs, variability and adaptability of the system. Furthermore, basic handling and equipment of the container are described in the
article. Transport and a complex adjustment of the container into standby state can be managed by a few persons in a short time. Its contents
is conceived to secure the crisis situations with mass health afflictions.
Key words: medical container  major aircraft incident  mass casualty  fire brigade  emergency medical service (EMS)  airport

Naprostá vìtina leteckých mimoøádných událostí (LMU) se
odehrává ve fázi vzletu nebo pøistání  tak je tomu u celých
95% vech leteckých nehod. Této skuteènosti odpovídá úroveò
technického, personálního i organizaèního zabezpeèení hasièské záchranné sluby na velkých letitích, stanovená pøedpisy
Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. Ty velmi
podrobnì popisují parametry poárních automobilù, stanovují
jejich poèet i hasivo dle jednotlivých kategorií leti. Podstatnì
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006

ménì norma upravuje potøebné zdravotnické vybavení pro
úspìné zvládnutí zásahu, u kterého je tøeba uvaovat vysoké
zdravotnické ztráty. Souèasná konstrukce letadel, jejich kontrolní systémy, ale i provedení palivových nádrí a pouívané
letecké palivo dávají dobrou anci na záchranu velkého poètu
cestujících. Nicménì je zøejmé, e znaèný poèet cestujících
a osádka havarovaného letadla bude vystavena kromì mechanického pùsobení destrukèních a deceleraèních sil také termic7
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kému pokození, resp. expozici zplodin hoøení. Pøi takovém
pøedpokladu musí být patøiènì nastavena míra zdravotnického
zabezpeèení.
Umístìní velkých leti bývá vzdálené od center mìst. S tím
souvisí èasová dostupnost pro dalí záchranné sloky, která jen
málokdy bývá kratí ne 15 minut. Bìná vozidla RZP/RLP mají
bez doplnìní zásoby speciálního zdravotnického materiálu (SZM)
zpravidla pro poskytnutí oetøení 5 osobám. Disponována mohou
být za chodu, bez monosti na základnì naloit záloní materiál pro hromadné netìstí. Ne vdy je i uspokojivý poèet skupin RLP/RZP, které by mohly být k likvidaci povolány.
Logickým závìrem bylo interní formulování poadavkù na
materiálnì technické zdravotnické vybavení HN letitì, v tomto pøípadì Letitì Praha s.p. Platí ovem zcela obecnì vude,
kde je pøedpoklad kumulovaných zdravotnických ztrát.
1) Dostateènì dimenzované (na 100 osob) zásoby SZM, léèiv a prostøedkù zdravotnické techniky odpovídající poètùm
osob na palubì letadla typu pro danou kategorii letitì musí
být dislokovány pøímo v místì nejvyího pøedpokladu jejich vyuití, tzn. na letiti, na jejich vyvezení z vìtí vzdálenosti nebude èas.
2) Zdravotnické vybavení jako celek musí být mobilní, snadno
dopravitelné i mimo zpevnìné komunikace, v místì rozvinutí zdravotnických etap musí umonit manipulaci s minimálním poèetním stavem.
3) Musí umonit rychlé vybudování a logistické zabezpeèení
zdravotnických etap, pøedevím shromaditì zasaených
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a odsunového pracovitì, a to i v noci, za nepøíznivých povìtrnostních podmínek.
4) Potøebná je i zásoba medicinálního kyslíku, s rozvody pro
oxygenoterapii vèetnì umìlé plicní ventilace u øádovì desítky osob.
5) Obsahovat musí dostatek transportních prostøedkù pro vynáení zasaených do hnízd, resp. shromaditì zasaených,
postiených bude nìkolikanásobnì více, ne nosítek v sanitních vozech.
6) Poøizovací náklady musejí být racionální, schùdné.
7) Systém musí být variabilní a pøizpùsobitelný dodateènì novým nárokùm, vzniklým v budoucnu.
Po vyhodnocení jednotlivých øeení, uplatnìných v rùzných státech Evropy (v ÈR nebylo v dobì realizace v létì
2005 ádné) bylo rozhodnuto o zdravotnickém kontejneru,
jako souèásti systému výmìnných úèelových nástaveb na
nosièi kontejnerù SCANIA. Pro svìdèila øada faktorù.
Kontejnerový nákladní automobil s rùznými kontejnery výraznì zlevòuje celý projekt vysokou mírou utilizace nosièe,
variabilitou v nasazení, ale i nií nutnou poøizovací cenou
úèelové nástavby danou ji existencí vozidla samotného.
Pro ZZS není úèelné takový dopravní prostøedek poøizovat,
stále èastìji vak na tento systém pøecházejí HZS. Tam, kde
je kontejnerový systém pouíván, bývají nosièe zálohovány
 tzn. e je vyøeen i soubìh poadavku na vyvezení hasièského a zdravotnického kontejneru souèasnì. Nehledì na
skuteènost, e zdravotnický kontejner je pøi HN souèástí pr-
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vosledového výjezdu na rozdíl od druhosledových kontejnerù HZS.
Dalím zásadnì ekonomizujícím prvkem je skuteènost, e
ivotnost kontejneru více ne 2x pøesahuje pøedpokládanou ivotnost nosièe. Svojí univerzální koncepcí a zachovanou následnou variabilitou, spolu s pouitými materiály (nerezavìjící
ocel, hliník, lehké kovy) minimalizuje morální i faktické opotøebení.
Jeden øidiè je schopen dopravit veliký technický a logistický potenciál pro likvidaci zdravotních následkù HN nejen po
silnici, ale i polních a lesních cestách, resp. únosným terénem,
vzhledem k pohonu vech tøí náprav a konstrukci podvozku.
Rozvinutí zdravotnického kontejneru je cvièeno s nasazením
celkem 3 osob. Øidiè-strojník HZS sloí kontejner z nosièe
v místì urèeném velitelem zásahu. Rozsvítí pracovní záøivkové osvìtlení uvnitø kontejneru, nastartuje elektrocentrálu a výsuvným stoárem s dvìmi tisíciwattovými reflektory nasvítí
místo zásahu (je-li potøeba). Mezitím dvouèlenná osádka vozu
RZP otevírá prachu a vodotìsné rolety jednotlivých sekcí,
uvolòuje upevòovací prvky, vysunuje pojezdy s uloenými
soupravami s vybavením v aluboxech. Následuje spoleèné vyvezení nafukovacího stanu, uloeného ve vozíku. Jeho konstrukce umoòuje pøesun i mimo zpevnìné plochy. Postavení
stanu je úkolem pøísluníka HZS, osádka RZP pomocí tzv.
rùdlu pøeváí hliníkové boxy s materiálem do stanu (èervená
kategorie) a do prostoru mezi stan a kontejner (lutá kategorie). Opakovanými nácviky bylo potvrzeno, e tyto èinnosti do
fáze moného pøíjmu prvního pacienta lze zvládnout do 12 minut od dosaení místa rozvinutí kontejnerovým automobilem.

l

ODBORNÉ TÉMA LÉKAØSKÉ

Od této doby má ZZS na místì zásahu k dispozici pøedevím
osvìtlený, nezávislým tepelným agregátem zateplený stan
o ploe 42 m2, s rozvodem kyslíku se 16 odbìrními místy,
vèetnì UPV.
Ze zadní výklopným víkem chránìné èásti kontejneru je vybavení zdravotnických etap doplòováno o 14 lékaøských kufrù,
s paletou ampulí pro akutní medikaci, infúzemi, dýchacím vakem a odsávaèkou, prostøedky pro OTI.
Pro vynáení zasaených je nosièùm z øad HZS a dalích
sloek IZS k dispozici 10 zádových desek, 10 vakuových matrací a 100 polních nosítek. V kontejneru je té 100 jednorázových pøikrývek a pro poslední pomoc 40 vakù na zemøelé.
Samotný kontejner s vybavením je o nìco více nákladný,
ne dobøe vybavený vùz RLP kategorie C dle ÈN/EN 1789.
Znamená jistotu komplexního technického a logistického zabezpeèení krizových stavù s hromadným postiením zdraví,
dlouhodobou investici velmi racionálním zpùsobem, pøièem
nasazení pøi HN není zdaleka jedinou indikací k aktivaci zdravotnického kontejnerového automobilu.
MUDr. Ilja Chocholou
AMBULANCE MEDITRANS s.r.o.
Mikuleckého 1310, 140 00 Praha 4
e-mail: Ilja.Chocholous@ambulance-meditrans.cz
Mgr. Michal Aur
MEDIPRAX CB s.r.o.
Braniovská 31, 370 05 Èeské Budìjovice
e-meil: aur@mediprax.cz

Hodnocení efektivity práce v managementu pacientù
s kardiovaskulární problematikou na oddìlení
urgentního pøíjmu
Katarína Hudáèová

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pøíspìvková organizace, Oddìlení emergency

Abstrakt
Interní pacienti tvoøí pøiblinì tøetinu vech pacientù vyetøovaných na emergency a z toho pacienti s kardiovaskulární problematikou
pøedstavuji asi polovinu. Cílem práce byl rozbor managementu pacientù s kardiovaskulární problematikou a zjitìní, zda efektivitu práce
ovlivòuje zaøazení lékaøe specialisty s kardiologickým zamìøením do týmu na emergency .
Metody a výsledky: Retrospektivní analýzou byly vytvoøeny dva soubory pacientù ze dvou období vývoje oddìlení, které se liily právì
sloením lékaøù  v druhém období byl kardiolog. V prvním souboru bylo 2015 a v druhém 1964 pacientù, vichni starí 18 let, vyetøovaní
pro primárnì udávané symptomy nebo nemoci kardiovaskulární. Porovnávala se diagnostika, léèba, délka pobytu, poèet odeslaných
k hospitalizaci. V druhém souboru se rozíøila diagnostika a léèba, statisticky významnì se sníila vyetøovací doba (medián 140 minut
versus 120) a statisticky významnì se sníil poèet pacientù odeslaných k hospitalizaci jak vech interních (48% z 3897 versus 39% z 4030,
p 0,0000) tak i kardiovaskulárnich (47 % z 952 versus 33 % z 656, p 0,0000). Závìr: Lze øíci, e zaøazení lékaøe specialisty s delí praxí
a kardiologickým zamìøením do práce na emergency se jeví z hlediska efektivity výhodnìjí i pøi souèasné redukci poètu lékaøù.
Klíèová slova: Emergency  kardiovaskulární nemoci  lékaø specialista kardiolog  efektivita práce.

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006

9

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

Abstract
About one third of all patiens being examined in the Emergency departement are internal ones and out of them about one half are patients
with a cardiovascular problem. The aim of the study is to analyse management of patients with a cardiovascular problem and estabilish if
entry of a cardiologist into a team on emergency can influence efficiency of work. Methods end results: This is a retrospective study of two
groups of patients during two periods of development of the department, which varried in composition of the physicians- in the second period
was cardiologist. There were 2 015 patiens in the first group and 1 964 patients in the second one, all above 18 years old and were examined
for cardiovascular symptoms or diseases. In the second group there was more augmenting diagnostics, treatment and was statistically
significant reduction of examination time (median 140 versus 120) and of number of patients being sent to hospitalization, both internal
(48% z 3897 versus 39% z 4030, p 0,0000) and cardiovascular ones (47% z 952 versus 33% z 656, p 0,0000). In conclusion it is possible
to say that accepting a cardiologist into a physicians ´ team seems to be good for increasing efficiency of work even with regard to the
up-to-date process of reduction of the number of physicians.
Key words: Emergency  cardiovascular diseases  a cardiologist  efficiency of work

Oddìlení urgentního pøíjmu (OUP), známé u nás i pod názvem Centrální pøíjem, Akutní pøíjem nebo Emergency, je
v podmínkách Èeské republiky stále oddìlením relativnì novým. První urgentní pøíjem na území Èeské republiky vznikl
v roce 1989 v bývalé praské Nemocnici záchranné sluby na
Malvazinkách a dnes je jeho pøímým pokraèovatelem Oddìlení
urgentního pøíjmu dospìlých (OUPD) (4). V roce 2005 vznikla Sekce urgentních pøíjmù pøi spoleènosti Urgentní medicíny
a medicíny katastrof Èeské lékaøské spoleènosti Jana
Evangelisty Purkynì (4). Zatím nejsou pøijatá a doporuèená
ministerstvem zdravotnictví jednotná kritéria týkající se OUP
(4, 9,1,10). Jednotlivá oddìlení se lií výstavbou i strukturou,
rozsahem i charakterem práce a personálním lékaøským obsazením (9,1,14). Rùznorodost OUP je daná potøebou jednotlivých nemocnic, kterou urèuje rozsah poskytovaných slueb,
spádová oblast a ekonomické moností (1,2). Zájem o vytváøení OUP mají hlavnì velké nemocnice  fakultní nemocnice
a nemocnice s krajským pùsobením. Tento trend je dùsledkem
poadavkù na kontinuitu neodkladné péèe pøednemocnièní
a nemocnièní, stále narùstajícího poètu pacientù, kteøí vyhledávají primární oetøení v nemocnicích, organizaèní snahy nemocnice o kontinuální a souèasnì efektivnìjí poskytování
zdravotnické péèe a snahy zabezpeèit vìtí komfort pro pacienta tím, e se bude vyetøovat na jednom místì a ne posouvat po nemocnici (9, 1, 10, 14, 2, 11). Emergency se stává mís-

tem s nepøetritým provozem, kde se mùe soustøedit technika
i personál, a soustøeïují se sem vechna akutní vyetøení, slouí i pro pøíjem vìtího poètu pacientù v pøípadì hromadného
postiení a je filtrem pro pøíjem na jednotky intenzivní péèe (1).
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je nejvìtí nemocnicí v kraji a poskytuje péèi od základní a po témìø úplnou superspecializovanou (traumacentrum, kardiocentrum,
neonatologické centrum). Spádová oblast je proto kromì
mìsta Ústí nad Labem (94 228 obyvatel) a ústeckého okresu
(118 633 obyvatel) i celý Ústecký kraj (823 173 obyvatel).
Oddìlení urgentního pøíjmu dospìlých  Emergency (EM) zaèalo vznikat na pøelomu let 2003/2004. Je umístìno v hlavním
monobloku nemocnice pod vstupní halou, má spojení výtahem
s heliportem. Na stejném podlaí jsou pracovitì radiodiagnostiky, katetrizaèní sál, operaèní sály a vechny jednotky intenzivní péèe vèetnì anesteziologicko-resuscitaèního oddìlení.
Strukturou jde o vícesektorové oddìlení (10, 14). Má halu urgentního pøíjmu s recepcí, ambulance ( chirurgicko  traumatologickou, neurologicko-interní, urologickou), vyetøovnu
s ultrazvukem s moností echokardiografie, samostatnou místnost slouící jako izolace, zákrokový sál, lùkovou èást (est
expektaèních lùek a tøi akutní lùka) a prostornou spojovací
chodbu k operaèním sálùm jako kapacitní rezervu pro pøípad
hromadného postiení (10,14). Charakterem práce jde o nízkoprahový a bezprahový urgentní pøíjem multidisciplinární

Obr. 1: Akutní lùka

Obr. 2: Expektaèní lùka
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Obr. 3: Masarykova nemocnice  celkový pohled

(pøijímají se vichni dospìlí akutní pacienti jak vyadující péèi nechirurgickou, tak i chirurgicko  traumatologickou nebo
anesteziologickou) (4,1,10). Na EM jsou kontinuálnì dva lékaøi s interním zamìøením a jeden traumatolog. Druhý traumatolog, neurolog a anesteziolog vyèlenìný pro EM pøicházejí na
zavolání v pøípadì potøeby. Na ostatní odbornosti jsou dle potøeby voláni vdy urèení lékaøi konziliáøi. Lékaøi podílející se
na práci na EM jsou pøevánì zamìstnanci jiných oddìlení nemocnice a støídají se v provozu na EM.
Je známé, e pacienti s kardiovaskulárni problematikou tvoøí jednu z nejpoèetnìjích skupin pacientù vyetøovaných na
OUP (9). Zaèínají se objevovat práce, které pozitivnì hodnotí
zaèlenìní lékaøe kardiologa do týmu na EM (13,5). V podmínkách Èeské republiky jsou na rùzných OUP týmy lékaøù, které
se zabývají pacienty s interní problematikou rùznì co do délky
praxe (mladí lékaøi bez atestace a po lékaøe minimálnì s dvìma atestacemi) i zamìøení (internista, intenzivista-anesteziolog, neurolog, chirurg) a zaèínají se ji objevovat i lékaøi urgentní medícíny) (4,1,2). Cílem mé práce byl rozbor managementu pacientù s kardiovaskulární problematikou a zjitìní,
jestli a do jaké míry ovlivòuje kvalitativní zmìna týmu lékaøù
efektivitu práce.
Soubor a metodika:
Pouila jsem metodu retrospektivní analýzy zápisù z knih
registrace vyetøených pacientù z jednotlivých sektorù EM
a lékaøských nálezù pacientù vyetøených na EM v letech 2004
a 2005 ve dvou estimìsíèních obdobích, èím jsem vytvoøila
dva soubory (soubor 1 = 1. 1. 2004 a 30. 6. 2004, soubor
2 = 1. 7. 2005 a 31. 12. 2005).
Tab. 1: Kardiovaskulární nemoci a symptomy.

L É K A Ø S K É

První soubor je z období prvních 6 mìsícù po vzniku oddìlení a druhý soubor z období ke konci druhého roku fungování oddìlení. V dobì prvního souboru se o management pacientù s interní problematikou a tím i kardiovaskulární starali tøi a
ètyøi lékaøi: dva lékaøi s krátkou medicínskou praxí v interním
lékaøství (bez atestace) se supervizí lékaøem specialistou (lékaø
alespoò se dvìma atestacemi z okruhu interní medicíny), mající kontinuálnì k dispozici lékaøe intenzivistu  anesteziologa.
V období druhého souboru, kromì pøedpokládaného nárùstu
zkueností u lékaøù v èase, byly provedeny zmìny v sestavì lékaøù v prùbìhu pracovní doby (co pøedstavuje 42 hodin v týdnu z celkových 168 hodin). Intenzivista  anesteziolog byl volán jenom v pøípadì potøeby, jeden internista bez atestace na
lùkové èásti EM byl vymìnìn lékaøem specialistou v interním
lékaøství s kardiologickým zamìøením, èím se vyøeila i supervize starím internistou. Tím se poèet lékaøù zredukoval na
dva a tøi.
Kritériem zaøazení do souboru byly pacientem nebo doporuèujícím lékaøem primárnì udávané kardiovaskulární symptomy
nebo onemocnìní, pro které bylo ádané vyetøení na EM. Ze
symptomù lo o bolest na hrudníku, kolaps, dunost, otoky, palpitace. Z onemocnìní arteriální hypertenze, dysrytmie, infarkt
myokardu, chronické srdeèní selhávání, edém plicní, kardiogenní ok, plicní embolie, aortální dissekce / ruptura. Kadý pacient,
který byl zaøazen do souboru, musel mít minimálnì jeden sledovaný znak, tj. symptom nebo suspektní onemocnìní. Nìkteøí pacienti mìli i více (2  3) sledovaných znakù souèasnì. Do prvního souboru jsem zaøadila 2015 pacientù. Do druhého souboru
jsem zaøadila 1964 pacientù. Vichni pacienti v souborech jsou
staøí minimálnì 18 let  na naem EM se vyetøují jenom dospìlí
pacienti od 18 let. V prvním souboru je vìkové rozpìtí od 18 let
do 97 let (pro mue i eny) a støední hodnota vìku  medián je
66 let (u en 69 a u muù 62). V druhém souboru je vìkové rozpìtí od 18 let do 99 let (u muù do 98 let) a medián vìku 65 let
(u en 68 a u muù 61). V obou souborech je nejvíce pacientù
z vìkového rozpìtí 50  60 let a pak 70  80 let.
V kadém souboru jsem sledovala výskyt nejèastìjích kardiovaskulárních onemocnìní stanovených lékaøem na EM
(tab.1), zpùsob léèby (tab. 2), pouití konkrétní farmakoterapie
(tab. 3), vyuití vyetøovacích metod (tab. 4), místo vyetøení
na EM (tab. 5), délku pobytu na EM (tab. 5), poèet hospitalizovaných i proputìných domù a exitovaných (tab. 5). Vzhledem k cíli práce a rozsahu jsem se musela vyhnout podrobnìjímu rozboru jednotlivých výe uvedených charakteristik, které samy o sobì mohou být pøedmìtem sledování (nerozebírám
jednotlivé kardiovaskulární nemoci, vechny poruchy rytmu
jsem shrnula pod jednu skupinu dysrytmií, nerozebírám kardiopulmocerebrální resuscitace a exity). V rámci jednotlivých
charakteristik se u nìkterých pacientù vyskytlo souèasnì více
sledovaných znakù.
Tab. 2: Zpùsoby pouité léèby.
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Tab. 3: Farmakologická léèba

Získané výsledky byly statisticky zpracované. Za støední
hodnotou vìku a èasu byl zvolen medián a na hodnocení statistické významnosti rozdílu hodnot vìku a èasu v souborech
byl pouit Mann-Whitney U test. Ostatní výsledky mezi soubory byly porovnávány parametrickou statistickou metodou
ANOVA (statisticky významný rozdíl je s pravdìpodobností omylu p < 0,05., statisticky nevýznamný  není signifikantní /n. s./ je rozdíl s p >0,05).
Výsledky:
Soubor: Mezi prvním a druhým souborem není statisticky
významný rozdíl v zastoupení muù a en V prvním souboru
mui 875 (43,4%) a eny 1140 (56,6 %), v druhém souboru
mui 877 (44,6 %) a eny 1087 (55,4%).
Mezi prvním a druhým souborem není statisticky významný
rozdíl ve vìku celých souborù (souèet poøadí 1: 4076519, souèet poøadí 2: 3845671, U 1914076, Z 1,811701, p 0,0700).
Statisticky významný je rozdíl ve vìku muù a en v kadém
souboru (souèet poøadí eny: 1152390, souèet poøadí mui:
779205, U 394202, Z 6,629272, p 0,0000)  v kadém souboru jsou eny starí ne mui .
Z poètu vech pacientù s interní problematikou vyetøených ve
sledovaných obdobích na EM pøedstavuje první soubor 51,7%
(z celkových 3897) a druhý soubor 48,8% (z celkových 4030).
V druhém období je pomìr pacientù statisticky významnì nií (p 0,0038). Pomìr interních pacientù ke vem pacientùm vyetøeným na EM v prvním období je 28,7% (z 13856) a v druhém období 27% (z 14861 ). V druhém období je pomìr statisticky významnì nií (p 0,0001).
Kardiovaskulární onemocnìní: V tabulce 1 je pøehled nejèastìjích kardiovaskulárních onemocnìní a symptomù, které stanovili lékaøi EM jako pøíèinu, která pøivedla pacienty
na emergency. Nejèastìjí symptom, který udávají pacienti, je
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bolest hrudníku (celkovì 983/49 % versus 880/45,7 %,
p < 0,05) a kolaps (celkovì 580/28,8 % versus 415/21,1 %,
p > 0,05). V tabulce 1 udávám i poèet bolestí hrudníku a kolapsù, u kterých se nala nekardiální pøíèina, nebo nebyla zjevná kardiální pøíèina. Jako dysrytmie se vyskytovaly supraventrikulární tachykardie (fibrilace síní a flutter byly nejèastìjí
dysrytmie v souborech), bradykardie (sinusové, atrio-ventrikulárni blokády vyího stupnì), extrasystolie, asystolie a elektromechanická disociace, komorová fibrilaci a tachykardie.
V druhém souboru je signifikantnì více arteriálnich hypertenzí a dysrytmií, hraniènì signifikantnì ménì akutních koronárnich syndromù a signifikantnì mení výskyt bolestí hrudníku
 celkovì udávaného symptomu i urèeného jako nekardiální
pøíèiny.
Zpùsob léèby: V tabulce 2 je pøehled pouitého zpùsobu léèby.
V druhém souboru je signifikantnì ménì pacientù, kteøí byli bez
léèby a signifikantnì vìtí pouití parenterální, perorálni léèby
a jejich kombinace, také se u nich zaèalo s kardioverzemi.
Farmakologická léèba: V tabulce 3 je pøehled farmakologické léèby  vechny sledované léky a lékové skupiny se
v druhém souboru pouívaly více, statisticky významnì vìtí
pouití má prvních deset poloek v tabulce. V druhém souboru se zaèaly uívat adenosin (2/0,1%), alteplasa (2/0,1%), antagonisté angiotenzinu II (5/0,3 %). V obou souborech patøí
mezi pìt nejpouívanìjích lékù: antagonisté angiotenzin-konvertujíciho enzymu (ACE- inhibitory), sedativa, analgetika, furosemid, nitráty.
Pomocné vyetøovací metody: V tabulce 4 je pøehled pouívaných vyetøovacích metod, jsou seøazeny podle frekvence
vyuívání  nejpouívanìjí je první. V druhém souboru je signifikantnì mení vyuití elektrokardiografie a nesignifikantnì
mení troponinu I. Vechny ostatní metody se pouívaly signifikantnì více.
Místo vyetøení na emergency: V tabulce 5 udávám rozdìlení pacientù podle místa vyetøení na emergency. V kadém
souboru je nejvíce pacientù vyetøeno na ambulanci a nejménì
na akutních lùkách. V druhém souboru je signifikantnì významný pokles pacientù vyetøených na ambulanci a nárùst vyetøení na expektaèních lùkách.
Délka pobytu na emergency: V tabulce 5 je uvedená minimální doba pobytu, maximální doba pobytu a medián. V obou
souborech jsou tøi nejèastìjí délky pobytu na oddìlení v nasledujícich intervalech: 100  200 minut, do 100 minut a 200
a 300 minut. V druhém souboru je statisticky významnì kratí délka pobytu celého souboru (souèet poøadí 1: 4316612, souèet poøadí 2: 3605579, U 1673984, Z 8,4362, p 0,0000) a také
muù a en samostatnì.
Tab. 5: Charakteristika souboru podle místa vyetøení,
ukonèení vyetøení a délky pobytu.

Tab. 4: Vyuití pomocných vyetøovacích metod.
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Ukonèení vyetøování: Vyetøení na emergency je ukonèeno
odesláním domù, k hospitalizaci nebo exitem. V tabulce 5 je
pøehled.
Na oddìleních Masarykovy nemocnice s interním zamìøením, kam byli odesíláni pacienti (oddìlení kardiologie, veobecné interny, gastroenterologie) bylo v prvním sledovaném
období hospitalizováno 3700 pacientù a v druhém sledovaném
období 3257. Emergency se podílela na tìchto hospitalizacích
v prvním období poètem 1871 pacientù (50,6%), z toho kardiovaskulární pacienti v poètu 952 (51%). V druhém období poètem 1565 pacientù (48 %), z toho kardiovaskulární poètem
656 (42 %). V druhém období se statisticky významnì sníil
poèet kardiovaskulárních pacientù odeslaných k hospitalizaci
(viz tab. 5) a vech interních pacientù odeslaných k hospitalizaci (48% z 3897 versus 39%, z 4030, p 0,0000), èím statisticky významnì (p 0,0063) klesl i podíl interních pacientù
a podíl kardiovaskulárních pacientù (p 0,0000) na hospitalizacích.
Diskuse:
Ukazuje se, e kardiovaskulární pacienti pøedstavují na naem EM asi polovinu vyetøovaných interních pacientù a ta
pøedstavuje asi tøetinu vech vyetøených pacientù (12). V druhém sledovaném období je pomìr kardiovaskulárních pacientù
k interním pacientùm mení a mení je i pomìr interních pacientù ke vem vyetøeným pacientùm pøi souèasném nárùstu interních i celkovì vech pacientù. Objem kardiovaskulárních
pacientù pøicházejících na EM je v èase stabilní, mùe to být
dáno pøevaujícím akutním charakterem jejich potíí. Nárùst
ostatních pacientù mùe být odrazem výraznì redukované lékaøské sluby první pomoci a preferování pacientù primárniho
vyetøení v nemocnici pøed vyetøením v spádových ambulancích, ale bylo by nutné sledování v delím èasovém úseku. Za
rok 2005 bylo na EM vyetøených celkovì 29 355 pacientù (na
lùkové èásti 7 313, na neurologicko -interní ambulanci 6 454
a na chirurgicko  traumatologické ambulanci 15 588, kolem
22% pacientù pøiváí záchranná sluba ) (14, 12). Interních pacientù bylo kolem 9000 a kardiovaskulárních kolem 4000.
Zastoupení jednotlivých medicínských oborù na práci na EM
v nai nemocnici mùeme rozdìlit podle poètu vyetøení realizovaných pøímo na EM následovnì: 37% internista, 35% traumatolog, 12 % veobecný chirurg, 8,4 % neurolog, 5,6 % urolog, 0,6% anesteziolog, 0,4% neurochirug a 1% je rozdìleno
mezi stomatologii, oèní, krèní, hrudní chirurgii, gynekologii,
koní a psychiatrii.
Nejèastìjí kardiovaskulární symptom, který pøivádí pacienty na EM, je bolest hrudníku a druhý nejèastìjí je kolaps
(1, 12, 3, 6, 8, 7) Zmìny ve výskytu poètu onemocnìní mezi
soubory nemusí být jenom vlivem kvalitativní zmìny lékaøù,
pøíèin mùe být více a nemusejí mít souvislost s emergency
 bylo by nutné delí a samostatné sledování problematiky.
Na hranièním poklesu akutních infarktù myokardu s elevací
ST úseku se mùe napøíklad podílet i pøesun infarktù záchrannou slubou pøímo na katetrizaèní sál .
Vliv kvalitativní zmìny ve sloení lékaøù mùeme vidìt
v následujících závìrech: v druhém souboru byly více vyuívány zobrazovací vyetøovací metody a monitorování. V druhém souboru bylo více pacientù léèených a bylo irí pouití
léèby parenterální i perorální, zaèala se pouívat kardioverze
u supravetrikulárních tachykardií pøímo na EM (7). V druhém
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souboru stoupl poèet pacientù vyetøovaných na expektaèních
lùkach .
I pøes výe zmínìné rozíøení vyetøování a intervence je patrné v druhém souboru zlepení efektivity práce. Statisticky
významnì se zkrátila doba pobytu na oddìlení. Statisticky významnì se sníil poèet pacientù odeslaných k hospitalizaci
 interních i kardiovaskulárních. Statisticky významnì klesl
podíl kardiovaskulárních pacientù na vech interních pacientech odeslaných k hospitalizaci. Ukazuje se, e EM se podílí
skoro polovinou na vech hospitalizacích na interních oddìleních, z toho je významný podíl kardiovaskulárnich pacientù
(10, 14, 12).
Výsledku bylo dosaeno kvalitativní zmìnou sloení lékaøù
pøi souèasné redukci poètu lékaøù o jednoho a to pøevánì jenom v prùbìhu pracovní doby, co èiní 42 hodin ze 168 hodin
v týdnu.
Závìr: Vzhledem k poètu interních a kardiovaskulárních
pacientù, kteøí pøicházejí na emergency, se jeví z hlediska
efektivity práce výhodnìjí obsazování emergency lékaøi
s vìtí klinickou praxí ve vnitøním lékaøství nebo lékaøem
kardiologem.
Seznam pouitých zkratek:
ACE  inhibitory  antagonisté angiotenzin  konvertujíciho
enzymu
EM  emergency
n. s.  není signifikantní
OUP  oddìlení urgentního pøíjmu
OUPD  oddìlení urgentního pøíjmu dospìlých
P  pravdìpodobnost omylu
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Patrick Janicadis1, Jaroslav Kratochvíl2,3, Jiøí Koskuba1, Jiøí Zika3
Jednotka intenzivní péèe, 2. interní oddìlení, FN Na Bulovce, Praha
Jednotka intenzivní metabolické péèe, FN Motol, Praha
3
Oddìlení urgentního pøíjmu dospìlých, FN Motol, Praha
1
2

Abstrakt
Na základì naich zkueností jsme pøesvìdèeni o nezastupitelnosti elektrokardiografie (EKG) jako levné a rychlé metody v diferenciální
diagnostice kardiálních i nekardiálních patologií v první linii péèe o pacienta.
V tomto shrnujícím pøehledu prezentujeme EKG obrazy alespoò doplòkovì patognomické pro nìkterá ménì èastá kardiální i nekardiální
onemocnìní jako je perikarditida; diabetická ketoacidóza; uremická acidóza s hyperkalemií; hypotermie; T cerebrale u cévních mozkových
pøíhod.
Znalost elektrokardiografických projevù tìchto onemocnìní mùe dle naeho pøesvìdèení zásadnì ovlivnit smìøování dalích diagnostických
a terapeutických úvah a tím i prognózu pacientù oetøených na urgentních pøíjmech èi posádkami záchranné sluby.
Klíèová slova: elektrokardiografie  diagnostika  urgentní pøíjem  zdravotnická záchranná sluba
Abstract
Authors present electrocardiographic findings, which can be recorded in some rare cardiac and noncardiac conditions (for example
pericarditis, diabetic ketoacidosis, uremic acidosis, hypothermia, CVA).
Key words: electrocardiography  diagnostics  emergency department  emergency medical service

Elektrokardiografie je v dnení dobì naprosto rutinnì zvládnutá, iroce rozíøená a levná vyetøovací metoda. Její primární
význam tkví naprosto jednoznaènì v diagnostice irokého spektra kardiálních patologií a ji ischemické èi arytmické etiologie.
Ostatní kardiální pøíèiny jsou ménì èasté a senzitivita i specifita
jejich záchytu elektrokardiografickou køivkou je nií.
Kromì diferenciální diagnostiky výe zmínìných kardioischemických èi arytmogenních patologií, kde je nenahraditelnost EKG vyetøení bez vyjímky pøijata, jsme na základì naich praktických zkueností pøesvìdèení o nezanedbatelném
pøínosu elektrokardiografie jako pomocné urgentní diagnostické modalitì u pacientù s nìkterými dalími kardiálními èi nekardiálními onemocnìními. Z naí praxe i z literatury zde proto prezentujeme nìkteré vybrané EKG obrazy, které povaujeme za urèité míry patognomické pro nìkteré ménì èasté kardiální i nekardiální patologie.
14

Zmìny EKG køivky u jednotlivých patologií se velmi èasto
projevují v oblasti elektrokardiografického záznamu repolarizace (tedy ST-T segmentu EKG komplexu). Repolarizaèní
zmìny se objevují obvykle u diabetické ketoacidozy pøi které
nejèastìji dominují EKG zmìny typické pro hyperkalemii, která
diabetickou ketoacidózu vìtinou provází (obr.1). Diabetická
ketoacidóza jako komplexní odpovìï organismu na aktuální
nedostatek inzulínu (respektive zmìnu pomìru inzulín/glukagon v portální krvi) se projevuje kromì hyperglykémie a dalích metabolických zmìn hlavnì acidózou zpùsobenou vystupòovanou jaterní ketogenezí. Vliv celkové kaliové deplece s hyperkalemií, hyperglykemie, hypoinzulinemie a ketoacidózy
vede mimo jiné k ovlivnìní iontových pomìrù na biomembránách, co se velmi øídce mùe manifestovat elektrokardiografickými zmìnami imitujícími akutní myokardiální infarkt s ST
elevacemi (STEMI)  (obr 2). Pro tyto zmìny EKG køivky je
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typická jejich predilekèní manifestace nad pøední stìnou LK.
Klinický význam tìchto EKG zmìn imitujících akutní STEMI
pøední stìny tkví v riziku provedení neindikované urgentní koronarografie (èi trombolýzy) u pacienta v diabetickém ketoacidotickém komatu bez kardioischemického inzultu.
Obdobné zmìny elektrokardiografické køivky jako pøi diabetické ketoacidóze raritnì bývají pøi uremické hyperkalemické acidóze. Opìt se jedná repolarizaèní zmìny charakteru
ST elevací nad pøední stìnou, které mohou napodobovat akutní infarkt pøední stìny. Pro tyto EKG zmìny, v literatuøe popisované jako dialyzable currents of injury, je naprosto typická jejich kompletní úprava akutní dialýzou, co svìdèí pro jejich metabolický pùvod.
Repolarizaèními zmìnami charakteru ST elevací se pomìrnì èasto (kromì klinického obrazu febrilního onemocnìní s perikardiálním tøecím elestem a bolestí levého hemithoraxu)
manifestuje iniciální fáze perikarditidy. Jedná se o onemocnìní perikardu vyvolávané celou øadou pøíèin, mezi které nejèastìji patøí etiologie virová, parainfekèní, kardioischemická,
paraneoplastická, metabolická a mnohé dalí. Na elektrokardiografickém záznamu se objevují proximálnì konkávní elevace
ST segmentu ve vech svodech, které mohou být doplnìny depresí PR úseku (obr. 3). Následná exsudativní fáze perikarditidy je charakterizována ústupem bolestí s tvorbou perikardiálního výpotku, který se elektrokardiograficky projeví difuzním
sníením voltáe v EKG záznamu (obr.4).
V praxi se velmi èasto mùeme setkat s juvenilní køivkou
 syndrom èasné repolarizace, který bývá zachycen u mladých muù s jinak normálním srdcem. Èasná repolarizace se
projevuje konkávními elevacemi ST segmentu (zejména
v hrudních svodech), které mizí pøi fyzické zátìi a které mohou být doprovázeny vyími vlnami T a inkompletní blokádou pravého raménka Tawarova (obr. 5). Diferenciálnì dia-
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Obr. 2

gnosticky mùe být napøíklad podobná køivka jedním z nespecifických projevù plicní embolie.
Hyperkalemie je metabolická dysbalance charakterizována
zvýenou hladinou kalia v séru (obvykle nad 5,5 mmol/l).
Nejèastìjí pøíèina vzniku hyperkalemie bývá renální insuficience, dále také metabolická acidóza, hemolýza, a dalí.
Kalemie nad 6,5 mmol/l je indikaci k akutní dialýze (s pøihlédnutím ke klinickému obrazu pacienta a dynamice zmìn).
Vysoké hladiny kalia v séru (nad 8 mmol/l) ji ohroují pacienta moným vznikem letální arytmie. Pro hyperkalemii jsou
v EKG obrazu patognomické vysoké hrotnaté vlny T (nejlépe
patrné ve V2-4, více ne 10 mm) a zkrácení QT intervalu (obr. 1).
Pøi hladinách kalia nad 7 mmol/l mùeme pozorovat rozíøení
QRS komplexu, sníenou voltá, prodlouení PQ intervalu a
AV blokádu. Progredující hyperkalemie dále mùe zpùsobit
komorovou fibrilaci èi asystolii.
Také pøi podchlazení tìlesného jádra dochází k eletrokardiografické manifestaci metabolických zmìn. Charakteristickým EKG
obrazem hypotermie jsou Osbornovy (J) vlny (obr. 6). Jedná se
o vlnu mezi QRS komplexem a proximální èástí ST segmentu, její amplituda a délka trvání jsou nepøímo úmìrné tìlesné teplotì
pacienta. Dále pøi postupující hypotermii mùeme zaznamenat
prodlouení pøevodních intervalù a bradykardii. Velmi èasto se také vyskytují EKG artefakty zpùsobené svalovým tøesem. Pøi teplotì klesající pod 32°C je bìným nálezem fibrilace síní, po které
se pøi dalím poklesu teploty mùe objevit fibrilace komor. V této
souvislosti stojí za pøipomenutí resuscitaèní pouèka NOT DEAD
UNTIL WARM AND DEAD.
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negativní T vlny (T cerebrale) mùe imitovat akutní fázi koronární ischemie (obr. 8), od které není eletrokardiograficky odliitelná. Tato EKG manifestace cerebrálního pokození, nìkdy
sdruená s prodlouením QT intervalu, se nejèastìji vyskytuje pøi subarachnoideální hemoragii, podobné nálezy jsou vak
ojedinìle popsány i u ischemických a hemoragických CMP,
akutní meningitidy èi expansivnì rostoucího intrakraniálního
tumoru. EKG zmìny pøi pokození mozku bývají vysvìtlovány projevem akutní ischemie myokardu, která se zdá být zpùsobena protrahovaným spasmem intaktních koronárních tepen
pøi sympatikotonii v terénu nadmìrné endogenní katecholaminové náloe nasedající na endotelovou dysfunkci. Tyto EKG
zmìny jsou obvykle pøechodné.

Obr. 3

Za pomìrnì zajímavé povaujeme EKG zobrazení u kompletního levostranného pneumothoraxu s oèekávatelným projevem nízké voltáe pøevánì v hrudních svodech. (obr. 7).
Dosud neuspokojivì vysvìtlená, øídce se vyskytující eletrokardiografická abnormalita u pokození CNS v podobì ostøe

Závìr:
V pøehledu jsme prezentovali vybrané elektrokardiografické
nálezy, které jsou do urèité míry patognomické pro nìkteré
kardiální i nekardiální patologie.
I pøesto, e schopnost precizního hodnocení EKG je v dnení dobì oèekávána pouze od internistù a kardiologù, se domníváme, e znalost výe uvedených základních elektrokardiografických obrazù by mìla patøit do základní odborné výbavy lékaøù prvního kontaktu, co by mohlo pozitivnì ovlivnit diferenciálnì diagnostický a eventuálnì i terapeutický pøístup k pacientùm oetøovaným na urgentních pøíjmech èi posádkami záchranné sluby v terénu a tím i zlepit prognózu tìchto pacientù.
Na závìr naeho sdìlení pøipomínáme omezenou senzitivitu
a specifitu EKG vyetøení u výe popsaných onemocnìní, je
proto dùleité kadý jednotlivý pøípad posuzovat v individuálním kontextu.
Popisy obrázkù:
1. Hyperkalemie  vysoké hrotnaté vlny T (nejlépe patrné ve
V2-4 více ne 10 mm) a zkrácení QT intervalu (54-letý pacient s postrenálním selháním ledvin pøi útlaku ureteru tumorem kolon, kalemie 8,1 mmol/l.)
2. Diabetická ketoacidóza  ST elevace pøední stìny (V1-4)
charakteristické pro akutní ischemické transmurální poko-

Obr. 4
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Obr. 6

Obr. 8

Obr. 7
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zení pøední stìny LK, které je v tomto pøípadì vyvolané
komplexní metabolickou dysbalancí v rámci diabetické ketoacidozy s absencí ischemického substrátu (35 letý diabetik
I.typu)
3. Perikarditida  suchá fáze: proximálnì konkávní elevace ST
segmentu ve vech svodech, které mohou být doplnìny depresí PR segmentu
4. Perikarditida  exsudativní fáze: difuzní sníení voltáe pøi perikardiálním výpotku (50-letý pacient s virovou perikarditidou
a hemodynamicky významným perikardiálním výpotkem)
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5. Syndrom èasné repolarizace  naprosto zdravý pacient (jeden z autorù ve 23 letech vìku)
6. Hypotermie  Osbornovy (J) vlny  vlny mezi QRS komplexem a proximální èástí ST segmentu, její amplituda a délka trvání jsou nepøímo úmìrné tìlesné teplotì pacienta. (pøevzato
z http://www.staff.vu.edu.au/CriticalCare/Critical%20Care/ther
mal.htm)
7. Pneumothorax  kompletní levostranný pneumothorax s difuzním sníením voltáe EKG záznamu s akcentací v hrudních svodech (24-letá pacientka s kompletním traumatickým
pneumothoraxem vlevo)
8. T cerebrale  invertované vlny T zejména v hrudních svodech. (85-letý pacient, nalezen po dvou dnech leící doma
s poruchou vìdomí pøi hemoragické cévní mozkové pøíhodì
s pozièním traumatem).
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Ne zcela bìné pøíèiny arytmií v pøednemocnièní péèi
 kazuistiky
Jana eblová

Územní støedisko záchranné sluby støedoèeského kraje
Abstrakt
V pøíspìvku jsou uvedeny dvì kazuistiky arytmií, a obtínou diferenciální diagnostikou v pøednemocnièní fázi. V prvním pøípadì se jednalo o opakované výboje implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) pøi rekurentních tachyarytmiích. Pøíèinou bradyarytmie u druhého
popisovaného pøípadu byla hyperkalémie pøi renálním selhání u pacienta, který byl léèen pro bronchopneumonii nefrotoxickým antibiotikem a vedoucím subjektivním pøíznakem byla dunost.
Klíèová slova: arytmie  implantabilní kardioverter-defibrilátor  hyperkalémie  pøednemocnièní neodkladná péèe
Abstract
Two case reports of dysrhytmias causing difficult differential diagnostics in the prehospital emergency care are presented in this paper. The
first patient had repeated defibrillations provided by implantable cardioverter-defibrillator (ICD) for persistent wide-complex tachycardia.
The cause of bradycardia of the second patient was hyperkalemia in renal failure after therapy with nephrotoxic antibiotic drug for
bronchopneumonia and the leading complaint of the patient was dyspnea.
Key words: dysrhytmia  implantable cardioverter-defibrillator  hyperkalemia  prehospital emergency care

Úvod
Diferenciální diagnostika s omezeným mnostvím informací, nìkdy i zkreslení vstupu samotnými pacienty nebo jejich okolím je pro práci v terénu charakteristická. O to více je
dùleité, aby lékaøi mìli iroký zábìr znalostí, vèetnì sledování nových trendù léèby a terapie.
Pøíbìh první: Nefungující kardiostimulátor
Výzva na tísòovou linku kolem pùl osmé ráno: V pøíkopì
nedaleko obce leí starí ena, kardiaèka, má kardiostimulátor,
asi jí probíjí. Operátorka vysílá posádku RLP, ale tìsnì pøed
18

dojezdem výjezd stornován, nìkdo prý pacientku odvezl do nemocnice. Vzápìtí vak na operaèní støedisko volají z nedaleké
nemocnice následné péèe, e tam dovezli paní, které asi nefunguje kardiostimulátor, a ádají vyslání týmu ZZS, tým RLP
je tedy okamitì pøesmìrován, je zøejmé, e se jedná o stejnou
pacientku.
Na ambulanci nemocnice je 73-letá pacientka, bledá, opocená, vydìená, s tachyarytmií, na natoèeném 12 svodovém záznamu v.s overdrive stimulace (obr. è. 1). TK 140/80, tachykardie kolem 160, pøi frekvenci kolem 180 aplikován výboj implantovaného kardioverteru  defibrilátoru  opakovanì, dle
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Obr. 3

Obr. 1

pacientky celkem prý pøes 10 výbojù. Výboj byl vdy úèinný,
se zruením tachyarytmie, nicménì vìtinou se po výboji na
monitoru objevila buï komorová bigeminie nebo stimulovaný
rytmus, který se dlouho neudrel a dolo opìt ke zrychlování
srdeèní akce a do aplikace nového výboje (obr.è. 2, 3). Na ambulanci nemocnice pacientka dostala od diazepam (Apaurin
inj.) 10 mg i.m. a tramadol (Tramal inj.) 50 mg i.m. Posádkou
ZZS zajitìny 2 íly, medikace fentanyl (Fentanyl inj.) 0,1 mg
i.v., bolus amiodarone (Cordarone) 150 mg i.v. + 150 mg
v infuzi. Operaèní støedisko se mezitím spojilo s koronární
jednotkou nemocnice, odkud byla pacientka proputìna asi
pøed 14 dny, a bylo potvrzeno, e pacientka je nositelkou ICD.
Po konzultaci s kardiology z pøijímající nemocnice vzhledem
k uspokojivým hodnotám TK jetì aplikován metoprolol
(Betaloc) 3 mg i.v. a 2 g magnesium sulphuricum do infuze.
Pøechodnì dolo k poklesu tlaku na 80/60 pravdìpodobnì po
odeznìní sympatikotonie vlivem stresu a bolesti soubìnì
s aplikací betablokátoru, bìhem transportu TK 120 110/70
a tepová frekvence se postupnì upravila na 96/min., sinusový
rytmus. Po terapii se ji výboj neobjevil. Sama pacientka pociovala bìhem opakovaných výbojù znaèný dyskomfort a stres.
Byla pøedána ve stabilizovaném stavu na koronární jednotku,
pøijímající lékaøka hodnotila stav jako arytmickou bouøi.
Nefarmakologické pøístupy k terapii arytmií se stále roziøují a jejich význam v prevenci náhlé srdeèní smrti vzrùstá, pøibývá i nositelù implantabilních defibrilátorù. Center, které tyto
pøístroje po schválení celostátní indikaèní komisí implantují, je

Obr. 2
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v Èeské republice v souèasné dobì deset, roènì je implantováno zhruba 550 ICD, tedy 55/1 milion obyvatel. Cena je stále
vysoká, 800 tisíc a 1 milion korun. Díky pouití nových technologií jsou pøístroje mení, jsou implantované do subklavikulární oblasti a mají vìtí rozsah funkcí  pøi detekci komorové
tachykardie nebo komorové fibrilace tuto maligní arytmii zruí výbojem vìtinou o energii 20 J, ale pro pøípadnou následnou bradykardii se mùe uplatnit i funkce kardiostimulátoru.
Nové generace ICD mají zabudovaný i antitachykardický
program s rychlou (overdrive) stimulací, která by mìla zruit
arytmii, defibrilaèní výboj by byl aplikován a pøi neúspìchu
této stimulace. Dnení pøístroje jsou ji bifázické.
Indikací k implantaci je jedna nebo více epizod symptomatické udrující se komorové tachykardie nebo fibrilace komor
nebo synkopa nejasné etiologie s vyvolatelnou komorovou tachykardií nebo fibrilací komor pøi programované stimulaci komor, a souèasnì neúspìná antiarytmická terapie nebo neúspìná ablaèní nebo chirurgická léèba. I u nás jsou ji schválené profylaktické implantace ICD u pacientù, u nich je vysoké
riziko náhlé arytmické smrti, vìtinou jde o pacienty se závanou dysfunkcí levé komory, pro tyto pacienty bývá charakteristická vysoká frekvence závaných arytmií, a tedy i èasté
aplikace výbojù. Signifikantní sníení rizika náhlého úmrtí na
arytmii u pacientù s neischemickou dilataèní kardiomyopatií
a sníenou ejekèní frakcí pøi implantovaném ICD prokázala
studie DEFINITE (Kadish et al.).
Pøíbìh druhý: Dunost po proputìní z plicního oddìlení
V den tísòové výzvy byl 62-letý pacient proputìn z plicní
léèebny, kde byl hospitalizován pro bronchopneumonii, komplikovanou empyémem, který byl drenován, jizva po drenái
ve skapulární èáøe vlevo, klidná, hojící se. Pacient si stìuje na
narùstající dunost, bolesti na hrudi neguje. Pacient sám oddaloval volání na tísòovou linku (nakonec volala snacha), obával
se rehospitalizace.
Je neklidný, pøi vìdomí, spolupráce omezená, obìhovì je
kompenzován, TK 130/90, poklep nad plícemi plný, jasný, dýchání oboustrannì èisté do periferie, saturace hranièní  89
a 90 %. Po pøipojení na monitor zjiujeme bradykardii (viz
obr. è. 4), frekvence kolísá mezi 35 a 50/min. Zajitìna ilní
linka, podán atropin 2 x 0,5 mg, bez efektu, pøetrvává bradykardie 40  50/min., inhalace O2 maskou. Bìhem transportu se
prohlubuje neklid pacienta a dochází k poklesu periferní saturace kyslíku na 78%. Po úvodu do celkové anestezie pøi pouití
midazolamu (Dormicum inj.) 5 mg, etomidatu (Hypnomidate
inj.) 10 mg, sukcinylcholinjodidu 50 mg intubace a pøipojení
na umìlou plicní ventilaci, dlouhodobá relaxace postupnì pi-

Obr. 4
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pecuronuim (Arduan inj.) 2 + 2 mg i.v.. V infuzi podán dopamin (Tensamin inj.) 200 mg. Pacient pøedán na koronární jednotku.
Dalí prùbìh: zavedena doèasná stimulace, z laboratorních
hodnot pak následnì zjitìna hyperkalémie 8,5 mmol/l.
Provedena dialýza, postupná normalizace hladiny kalia, zruení doèasné stimulace, nicménì jetì dva dny pacient byl na
umìlé ventilaci pro obìhovou nestabilitu z dùvodù polyurické
fáze renálního selhání. Anamnesticky pak zjitìno, e byl na
plicním oddìlení pøeléèen pro empyém gentamycinem, bez
kontroly renálních funkcí pøed proputìním.
Fakt, e sníená i zvýená hladina draslíku zpùsobuje poruchy srdeèního rytmu, je veobecnì znám. Pøi hyperkalémii se
objevuje bradykardie, na EKG køivce hrotnaté T vlny, rozíøení QRS komplexu a hrozí zástava srdce v asystolii. V pøednemocnièní péèi vak s výjimkou glykémie není prakticky dosaitelná analýza laboratorních hodnot. Pøenosné analyzátory
iontù a hodnot acidobazické rovnováhy (pøípadnì dalích parametrù) jsou zatím stále drahé a situace, kdy by namìøené
hodnoty mohly zásadním zpùsobem ovlivnit terapii, jsou málo
èasté.
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V popisované kazuistice anamnéza v první øadì ukazovala
na postiení plic (dunost, léèba na plicním oddìlení ), nález
arytmie byl vlastnì náhodný v rámci monitorování, informace
o pøeléèení nefrotoxickým antibiotikem posádka k dispozici
nemìla. Navíc byl sanitní vùz vybaven starím typem monitoru, s nepøíli kvalitním záznamem a hodnocení tvarových zmìn
(vysoké hrotnaté T) by bylo znaènì spekulativní.
Literatura:
1. Horej J: ivot ohroující dysrytmie  postup lékaøe v pøednemocnièní péèi, Urgentní medicína, 7, 2004, 1, s.24  33.
2. Kozák M: Otevírá se pole pro dvì nové nefarmakologické metody, Lékaøské listy, 2004, 37, s. 21  22.
3. Lukl J: Srdeèní arytmie v kazuistikách  postupy podle léèebných
standardù. Praha, Grada Publishing a.s., 2006.
4. Vykypìl T. et al.: Nefarmakologická léèba arytmií  kardiostimulace a terapie ICD, Lékaøské listy 2004, 37, s. 29  30.
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Náhlé úmrtí kojence
Margita Smatanová1, Igor Dvoøáèek1, Jana Dvoøáèková2
1
2

Ústav soudního lékaøství FN Ostrava
CGB laboratoø Ostrava
Abstrakt

Pitvou dvoutýdenního kojence byla zjitìna persistující Botallova duèej s výraznými známkami mìstnání krve v pravém srdci a velkém krevním obìhu. Na podkladì tìchto zmìn byla vysvìtlována i infarzace støevních klièek pøi trombose portální íly. Dalími vyetøeními a to histologickým a pøedevím genetickým vyetøením byla prokázána geneticky podmínìná porucha srálivosti krve.
Klíèová slova: syndrom náhlého úmrtí kojence  persistující Botallova duèej  trombóza portální íly  geneticky podmínìná porucha
srálivosti krve
Abstract
The section of two week old newborn proved persistent ductus Botalli together with signs of congestive heart failure. It was supposed that
these changes are the reason for intestinal infarsation and portal vein thrombosis. Other examinations  histological and especially genetic
 proved that the cause of death was genetically based hemocoagulation disturbance.
Key words: Sudden infant death syndrome  persistent ductus Botalli  thrombosis of portal vein  hemocoagulation disturbace of genetic
origin

Náhlé úmrtí kojence mimo zdravotnické zaøízení bývá
v praxi èasto tìkým diagnostickým oøíkem nejenom pro
pracovníky RLP, kteøí na místo pøijídìjí obvykle jako první,
ale rovnì i pro pitvajícího soudního lékaøe. Velmi èasto se
pøi prohlídce tìla zemøelého kojence uvádí diagnóza syndromu náhlého úmrtí, avak jak vichni dobøe víme, pod touto
neurèitou diagnózou se èasto skrývají jiné pøíèiny úmrtí.
S jedním takovýmto pøípadem bychom Vás chtìli seznámit
právì z toho dùvodu, e ani po provedené pitvì a rutinním
mikroskopickém a toxikologickém vyetøení jsme nebyli
schopni s urèitostí stanovit základní onemocnìní dítìte.
Následovala celá kála laboratorních vyetøení. Ta rovnì nepøinesla jednoznaèné vysvìtlení. Pøi stanovování definitivní
20

pitevní diagnózy pak bylo nutné vyuít dalích dostupných
laboratorních metodik, pøedevím molekulární genetiky.
Teprve tento postup pøinesl pomìrnì ucelený pohled na náhlou smrt kojence. Navíc chceme zdùraznit, e soudní lékaø,
na rozdíl od patologa, nemá pøed pitvou k dispozici ádné základní vstupní informace o pøedchozím zdravotním stavu, ale
vychází tak zvanì z nièeho.
K pitvì byl dovezen 2 týdenní kojenec enského pohlaví.
Dítì zemøelo náhle v brzkých ranních hodinách. Pøi pøíjezdu
rychlé lékaøské pomoci ji bylo mrtvé.
Z dodateènì získané zdravotnické dokumentace bylo zjitìno, e dítì se narodilo ve 40. týdnu fyziologického tìhotenství,
spontánnì záhlavím. Váilo 4090 g, mìøilo 52 cm. Apgar skoURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006
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re bylo 9-10-10. Na sále byl velmi krátce aplikován kyslík.
Dítì bylo plnì kojené. Pøi proputìní z porodnice váilo
3750 g.
Den pøed smrtí bylo dítì prohlédnuto dìtskou lékaøkou
v kojenecké poradnì. Hmotnost dítìte byla 3150 g. Ze záznamù dìtské lékaøky kromì zapsané hmotnosti nevyplynuly
ádné alarmující pøíznaky. Takté dle matky nebyly u dítìte
patrné známky probíhajícího onemocnìní. ádná zvlátní
doporuèení nebyla v dokumentaci dìtské lékaøky zaznamenána.
Tab.1 Pokles hmotnosti dítìte od narození
Dny
Hmotnost

narození
4090 g

7.den
3750 g

12.den
3150 g

13.den
exitus letalis

Zevní prohlídkou dítìte nebyla na kùi nalezena ádná poranìní. Pozvolné vyrovnávání koní øasy po stisku mezi prsty
nasvìdèovalo pro dehydrataci. Vnitøní prohlídkou byla zjitìna infarsace klièek tenkého støeva v celé jejich délce. Játra byla zvìtená. Prostøiením portální íly byla zjitìna obturující
trombosa.

L É K A Ø S K É

Dále byla pøi pitvì zjitìna pøítomnost Botallovy duèeje, hypertrofie pravé srdeèní komory a známky venostázy v oblasti
jater, sleziny a ledvin. V dýchacích cestách dítìte se nacházel
aludeèní obsah. Obì plíce byly vzedmuté, pod poplicnicí
s drobnými teèkovitými krevními výrony.
Sekèní nález vedl k názoru, e rozhodným nálezem pro nástup smrti mohla být persistující Botallova duèej. Levopravým
zkratem v srdci byla vysvìtlována hypertrofie pravé srdeèní
komory a známky venostázy ve velkém krevním obìhu.
Venostázou pak byla zdùvodnìna trombosa portální íly s následnou infarsací klièek tenkého støeva a aspirací aludeèního
obsahu.
Obr. è. 1 Schématické znázornìní sekèního nálezu a moných patofyziologických dìjù

Bottalova
duèej

levopravý
zkrat

hypertrof
PSK

venostáza
ve velkém
k.o.

trombosa
porty

Foto è. 1 Infarzace klièek tenkého støeva, venostáza jater
infarsace
klièek
tenk. stø.

aspirace

Histologickým vyetøením byla potvrzena akutní plicní rozedma. V øezech plicní tkání byly zjitìny známky embolizace
plodové vody. Kromì epitelií v drobných cévách plic zde byla
zjitìna i pøítomnost trombù. Drobné tromby byly mikroskopickým vyetøením nalezeny i v drobných cévách portálních
polí jaterního parenchymu.
Obr. è. 3 Embolizace plodové vody v plicích
Foto è. 2 Trombóza portální íly

(Plíce HE)
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006
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Obr. è. 4 Trombotizace plicních cév
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zvyuje riziko vzniku kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnìní. Dále byla prokázána mutace 455G/A
v genu pro ß- fibrinogen (FGB) a to na jedné alele. Dítì bylo pro tuto mutaci heterozygotem. V obou pøípadech jde
o mutace asociované s poruchami srálivosti krve. Zjitìný
genotyp 4G/5G genu PAI-1 se vyskytuje pøiblinì u 50 %
bìné populace. Alela 4G je asociována se zvýenou transkripcí genu PAI-1 a tím i zvýenou hladinou plazmatického PAI-1 proteinu. PAI-1 hraje dùleitou roli v regulaci fibrinolýzy. Genotyp I/D genu pro ACE se vyskytuje pøiblinì
u 44 % bìné populace. Genotyp E3/E3 genu pro apolipoprotein E (ApoE) je nejèastìji se vyskytující genotyp (60 %
populace). Nalezené sekvenèní varianty mohou být dle literatury asociovány s poruchami srálivosti krve.
Obr. è. 2 Schématické znázornìní sekèního nálezu, výsledkù komplementárních vyetøení a patofyziologických dìjù
(Plíce HE)

Obr. è. 5 Trombotizace cév v portobiliích jater
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Váha dítìte

(Játra HE)
Byla tedy embolizace plodové vody pøíèinou respiraèní tísnì dítìte, na jejím podkladì se neuzavøela Bottalova duèej?
Mohla být trombotizace cév plic, jater a portální íly projevem
intravaskulární koagulopatie v rámci embolizace plodové vody
do plic? Jaká mohla být jiná pøíèina trombotizace cév zjitìné
mikroskopicky v plicích, v játrech a v portální íle?
Sekèní nález a mikroskopické vyetøení bylo doplnìno molekulárnì genetickou analýzou. Izolace DNA byla provedena
z parafinových bloèkù jater a srdce dítìte. Vyetøovány byly
sekvenèní varianty genu pro koagulaèní faktor V, faktor II,
MTHFR, FXIII, ß-fibrinogen (FGB), PAI-1, HPA-1, ACE,
ApoB, ApoE. lo tedy o vybrané sekvenèní varianty genù, které bývají asociovány se vznikem kardiovaskulárních onemocnìní.
Molekulárnì genetická analýza prokázala mutaci C677T
v MTHFR genu na obou alelách. Dítì tedy bylo pro tuto
mutaci homozygotem. Homozygozita pro C677T MTHFR
je asociována se zvýenou hladinou homocysteinu, který
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Bezprostøední pøíèinou smrti byla aspirace aludeèního
obsahu v dùsledku infarzace klièek støevních pøi trombose
portální íly na podkladì geneticky podmínìné poruchy
srálivosti krve a souèasné dehydratace kojence. Stav dehydratace je obvykle spojen s produkcí prostaglandinù. Jejich
vasodilataèní úèinky, kterým bylo dítì vystaveno od narození, znemonily fyziologické uzavøení Botallovy duèeje.
V závìru nezbývá ne ve struènosti zopakovat, e po provedení pitvy 2týdenního kojence jsme byli schopni stanovit
pøedbìnou pitevní diagnózu. Histologický nález nás pak
pøivedl k diagnostické rozvaze poruchy srálivosti krve.
Teprve výsledky genetického vyetøení vedly k prùkazu mutace C677T v MTHFR genu. Frekvence homozygotù pro
mutaci uvedeného genu se pohybuje v rozmezí 2  18 %
v závislosti na populaci. Pro úplnost je tøeba uvést, e molekulárnì genetická analýza byla provedena z parafinových
bloèkù tkánì jater a srdce dítìte. Z uvedeného pak vyplývá,
e i prvotní pitevní diagnóza stejnì jako následné stanovení
definitivní pitevní diagnózy mùe být velmi zdlouhavé
a tìké. Bude zapotøebí upustit od bìnì vitého názoru, e
po pitvì je vdy ve jasné. V souèasné dobì s nárùstem
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moností provedených komplementárních vyetøení pøedevím v oblasti molekulární genetiky se naskýtají i patologùm a soudním lékaøùm iroké monosti pøi stanovení definitivní pitevní diagnózy. Je dobré o tìchto monostech vìdìt, je velmi dobré je umìt vyuít a je vynikající umìt problém dotáhnout do úplného diagnostického konce a nespokojit se s polovièatým vysvìtlením. Tak jako v urgentní medicínì, tak i v soudním lékaøství se stáváme èlánky ohromného medicínského soukolí s velkými diagnostickými monostmi. V mnohém by nám mohli nai uèitelé závidìt.
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Décollement
Jiøí Franz

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje  oblast Kolín  Nymburk

Abstrakt
Odtrení kùe od spodiny a mìkkých struktur v podkoí i hlubích vrstvách  pøedevím tupé a zpoèátku bez výraznìjích známek
otevøeného pokození koního krytu  se nazývá décollement (décollement traumatique). Tato avulzní poranìní hlavnì v oblasti trupu, hýdí
nebo dolních konèetin jsou mimoøádnì závaná, pøedevím pro následné ischemizující nekrotizující zmìny a hrozící anaerobní komplikace.
I v naich podmínkách rozhodnì neubývá valivých, kompresních, rolujících, vleèných a stlaèujících mechanizmù závaných úrazù. Zpoèátku
chudá symptomatologie tohoto zákeøného poranìní má i pøi dnením stupni poznání a adekvátní intenzivní péèi vysoce nepøíznivou
prognózu  pro trvalé následky ale i ad vitam.
Klíèová slova: décollement  avulzní poranìní  crush syndrom
Abstract
Avulsion of skin from soft tissues  in the beginning without damage of skin covrerage  is called décollement (traumatic décollement).
These avulsions are very serious especially if located in thorax, lower limb or glutei due to later ischaemic and necrotic changes and
anaerobic complications. It is necessary to think of this type of trauma if the injury mechanism is compressive, rolling or pushing. The
symptoms are inconspicious in the beginning and even with up-to-date diagnostic and therapeutic possibilities and intensive care the
prognosis is highly unfavourable.
Key words: décollement  avulsion trauma  crush syndrome

Úvod
Ji staøí chirurgové dobøe vìdìli, jak nebezpeèná jsou tupá poranìní, kdy pøi ikmém, tangenciálním nebo valivém
násilí mùe ve znaèném rozsahu dojít k a nìkolikacentimetrovému posunu kùe proti topograficky hlubím podkoním strukturám. Jsou pro následnou péèi vdy svízelná,
i kdy se obèas jedná jen o izolované rukavicové poranìní kùe na horních konèetinách nebo prostou skalpaci.
Decollement znají dùvìrnì konèetinoví traumatologové pøi
kombinovaných drtivých i otevøených zlomeninách bérce,
kde se avulzní pokození za nepøíznivých okolností pøímo
nabízí. Èasto se pak stává vìtím problémem ne definitivní oetøení a vyhojení tøeba vlastní komplikované zlomeniny. V historii se tato postiení nazývala  skoro romanticky
 koèárovým traumatem, nebo se vdy pøedpokládal násilný kodlivý vliv pøevrácení vozidla, mení èi vìtí stupeò
následného taení tìla po pevné ploe a tím dokonalé podmínky k doslova odervání kùe a podkoí od bohatì pro-
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krvených, inervovaných a mízními cévami zásobených vazivových a svalových struktur. Zpoèátku ménì nápadné poranìní, jetì bez vyvinutých zjevných hematomù, mùe být
i prvním kontaktu podcenìno, aèkoli ji v prvních desítkách
minut po násilí zhusta dochází k manifestnímu oku. Je jisté, jak zásadní roli hraje décollement traumatique i v dneních èasech. A to ne vdy jen u road  traffic accidents,
ale i v rovinì následkù eskalujících teroristických útokù,
spojených s dlouhodobìjím zavalením a úzkým partnerstvím se vemi formami crush èi blast syndromù.
Patogenetické poznámky
Décollement je de facto neádoucí oddìlení dvou èi více
fyziologicky a funkènì srostlých struktur. Nejzávanìjí je
vdy oblast trupu  záda, hýdì, hruï èi bøicho. Není bez zajímavosti e k lehèímu posunu a avulzi dochází lépe tam, kde
je v podkoí výraznìjí vrstva tuku. Dle rozsahu a lokalizace
se ihned vytváøí podkoní krevní výron, který jakkoli zjevnì
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fluktuuje  tedy je nìjak exaktnì vyetøitelný  mnohdy a po
nìkolika hodinách. V poèáteèním poúrazovém období jetì
nijak pøíli nebolí a mùe pøi pouze zbìném vyetøení uniknout jakékoli pozornosti. Pøi odtrení kùe a podkoí od
hlubích vrstev vzniká nìkdy pøekvapivì rozsáhlá dutina vyplnìná krevními koaguly a zhmodìným tukem. Jetì nikdo
dosud úøednì nezakázal mechanistickou teorii vzniku tukové
embolie a tak i tato tak obávaná oddálená komplikace se pøímo nabízí.
Po tìchto poranìních jsou zcela ponièeny fyziologické
podmínky nutrièního prokrvení kùe, její fyziologická
funkce a poadovaná termoregulace. Rozsáhlé décollement
i jako izolované monotrauma  tedy i bez fraktur èi dutinových poranìní  je nálapným terénem pro rychlý rozvoj
infekèních  pohøíchu anaerobních  tím i toxických a okových zmìn v celém známém rozsahu. I zpoèátku jen
mírnì odøená kùe se stává chladnou, jeví zjevné poruchy
èití, rozvíjí se nápadné mramorování a ani pøidruené koní
ranky èi odìrky skoro vùbec nekrvácejí. V této fázi se dostavuje i výrazná trvalá okující bolest. Pøedpokládat probìhlé décollement je nezbytné i ve fázi prvotního oetøení
dlouhodobì zavalených èi zasypaných.

Závìr
A pøekvapivì dìsivý a destruující obraz následkù tìchto poranìní potvrzují operaèní i  el  pitevní protokoly. Intenzivisté
potvrzují svízelnost komplexního léèení tìchto traumat, nutnost
aktivního vyuití extrakorporálních eliminaèních metod, opakované operaèní revize, nefrektomie a preventivní i aktivní boj s monými projevy anaerobních infektù, vèetnì imunizace, antibiotik
a hyperbaroxie. Alespoò základní znalost a povìdomí o monostech tìchto závaných inzultù  a to i bez dalích skeletárních èi
orgánových traumat  je nutno povaovat za souèást pozornosti
vech lékaøù také prvního neodkladného terénního kontaktu.
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Psychosociální pomoc v situacích mimoøádných událostí:
Souèasný stav v Èeské republice
tìpán Vymìtal

Ministerstvo vnitra ÈR, Oddìlení psychologie a sociologie OPe

Abstrakt
S nárùstem poètu a rozsahu mimoøádných událostí (povodnì, dopravní nehody s vìtím poètem obìtí, poáry a destrukce budov) a vzhledem k potenciálním hrozbám (teroristické útoky, pøírodní a prùmyslové katastrofy), dochází v posledních letech v Èeské republice ke zvyování poadavkù na poskytování psychosociální pomoci zasaeným lidem. Èlánek pøedstavuje hlavní principy, stádia a formy psychosociální
pomoci; rozvoj této oblasti v ÈR (napø. pod Ministerstvem vnitra, nestátními neziskovými organizacemi, ÈSA); psychologii v krizovém managementu a úkoly psychosociální pomoci ve vztahu k novým hrozbám.
Klíèová slova: psychosociální pomocmimoøádné události  teroristický útok  psychologie v krizovém øízení  Integrovaný záchranný
systém
Abstract
With the increasing number and extent of actual emergencies (floods, traffic accidents with a large number of casualties, fires and building
destructions) and in view of potential threats (terrorist attacks, natural and industrial accidents), the Czech Republic has seen growing
demands on providing psychosocial help to affected people in the last few years. The article presents main principles, stages and forms of
psychosocial assistance; development of psychosocial assistance in the Czech Republic (e.g. under the Ministry of the Interior, NGOs, the
Czech Airlines); Psychology in Crisis Management and objectives of psychosocial assistance in the Czech Republic in view of new threats.
Key words: psychosocial support  major incidents  terrorist atack  psychology in crisis management  Integrated Rescue System

V posledních letech dochází v ÈR i v zahranièí k nárùstu poètu
mimoøádných událostí, které mají bezprostøední dopad na obèany
Èeské republiky. V rozvinutých zemích (vèetnì ÈR) dochází
k prudkému rozvoji systémù, postupù a opatøení, které mají za cíl
podporovat duevní zdraví lidí, kteøí byli mimoøádnými událostmi
zasaeni. V této souvislosti hovoøíme o psychosociální pomoci,
její podstatou jsou intervence ve vztahu k jednotlivci, profesním
skupinám i komunitì.
24

1. Hlavní zásady, fáze a formy psychosociální pomoci
Psychosociální pomoc má základní východisko, e reakce lidí v prùbìhu a po skonèení mimoøádné události jsou normálními reakcemi èlovìka v nenormální situaci.
Mezi lidi zasaené mimoøádnou událostí øadíme: 1) pøímé
obìti a pozùstalé, 2) osoby pøihlíející, 3) rodinné pøísluníky
a kolegy zasaených osob, 4) profesionály, kteøí se podíleli na zá-
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chranných a likvidaèních pracích, 5) dobrovolné pracovníky. Tyto
skupiny bývají nìkdy oznaèovány také jako obìti nebo pøeiví.
Na jednu pøímou obì se pøitom poèítá s deseti osobami z jejího
okolí, které jsou událostí zasaeny sekundárnì.
Psychosociální pomoc je taková pomoc, která sytí materiální i duevní potøeby lidí zasaených mimoøádnou událostí (základní tìlesné potøeby, potøeba bezpeèí, jistoty, informací, spojení
s rodinou, psychologická podpora, podpora a doprovázení pøi jednání s úøady a institucemi, rozlouèení se zamøelým, truchlení,
pietní akty, výroèní pøipomenutí apod.).
Psychosociální pomoc je mezioborová, obvykle ji koordinují
odborníci na duevní zdraví (psychologové, psychiatøi) a dále se
na ní podílejí sociální pracovníci, duchovní, zdravotníci, policisté,
hasièi, vojáci, zamìstnanci dalích organizací a dobrovolníci.
Dùleité je, aby byli vichni tito pracovníci ke své èinnosti speciálnì vykoleni a vycvièeni (Critical Incident Stress Management, krizová intervence apod.), dùleitá je také jejich schopnost
týmové práce.
Psychosociální pomoc musí být kulturnì senzitivní, tzn. respektovat kulturní a etnické odlinosti v potøebách zasaených lidí. Musí dále respektovat vìk, sociální zázemí a pohlaví zasaených osob. Mezi osoby mimoøádnou událostí zvlátì zranitelné patøí napø.: pozùstalí, lidé s tìlesným nebo duevním postiením, osamìlí lidé, dìti, cizinci a pøistìhovalci.
Psychosociální pomoc zajiovaná organizacemi pro své pracovníky by mìla být kontinuální. Tato pomoc, zajiovaná státní
správou ve vztahu k obèanovi se zamìøuje zejména na urgentní fázi mimoøádné události, následnì by ji mìla pøebírat a kontinuum
zajiovat místní komunita a nestátní organizace.
Psychosociální pomoc má aktivnì vyhledávat potøebné lidi,
zjiovat a naplòovat jejich individuální potøeby, které vznikly v souvislosti s mimoøádnou událostí, ale pøitom zasaené lidi
a komunity aktivizovat a posilovat ve vlastních schopnostech
øeit problémy.
FÁZE PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI:
1) fáze pøípravy obyvatel a záchranáøù na mimoøádnou událost
(u událostí s postupným zaèátkem typu povodeò/
epidemie a v rámci prevence a zvyování odolnosti obyvatel);
2) fáze urgentní  v prùbìhu události (období záchranných
a evakuaèních prací, zvl. u události s náhlým zaèátkem typu
dopravní nehoda/teroristický útok/zemìtøesení  hodiny,
dny, týdny);
3) fáze likvidaèních prací a nápravy (pøechodná fáze: dny, týdny, mìsíce);
4) fáze dlouhodobá, kdy se zasaení vyrovnávají s traumatizující
zkueností (mìsíce, roky).

2. Rozvoj psychosociální pomoci v ÈR
S nárùstem poètu i rozsahu reálných mimoøádných událostí
(povodnì, dopravní nehody s vìtím poètem obìtí, poáry
a destrukce budov) i s ohledem na potenciální hrozby (teroristické útoky, pøírodní a technické katastrofy), dochází v ÈR v posledních letech ke zvyování poadavkù na zajiování psychosociální pomoci zasaeným lidem.
Systematicky se psychosociální pomoc zaèala rozvíjet nejprve
v resortu Ministerstva vnitra ÈR (MV). Od r. 1998 zde byl vytváøen systém posttraumatické intervenèní péèe pro policisty,
který vstoupil do praxe v r. 2001, stejný model byl pøenesen do
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Hasièského záchranného sboru (HZS), kde funguje od r. 2003.
Vyuita je pøitom sí resortních psychologù i speciálnì vycvièených kolegù. Policejní interventi jsou primárnì urèeni na pomoc
policistùm, v pøípadì HZS plní interventi úkoly jak ve vztahu
k hasièùm, tak ve vztahu k zasaeným obèanùm. V pøípadì rozsáhlých netìstí nebo katastrof v zahranièí je vyuívána psychologická sluba MV (Policie ÈR a HZS) jako celek na pomoc èeským obèanùm.
Soubìnì pøitom dochází k rozvoji této oblasti také v rámci nestátních neziskových organizací. Ve spolupráci resortu vnitra
a Nadace ADRA se od r. 1999 vytváøí a cvièí Psychosociální intervenèní tým ÈR, který tvoøí dobrovolníci. Tento tým má zastoupení v regionech ÈR, kde poskytuje terénní krizovou práci.
Dalí více nebo ménì ojedinìlé aktivity podobného typu se objevují také v dalích organizacích (Terénní výjezdní tým Charity
Plzeò, Mobilní psychosociální tým magistrátu hl. mìsta Prahy,
Èeské sdruení obìtí dopravních nehod, Èeský èervený køí).
K rozvoji této oblasti ve vztahu ke klientùm nebo zamìstnancùm
dochází také v nìkterých komerèních organizacích (ÈSA, banky,
obchodní øetìzce apod.). Èeské aerolinie zøídily Tým psychologické asistence (5 osob), který drí pohotovost a v pøípadì potøeby vyjídí pracovat s personálem a klienty na místo letecké nehody. Dále organizují Tým krizových asistentù, který je sloen
z cca 100 prokolených dobrovolníkù/zamìstnancù ÈSA, kteøí
jsou urèeni pro pomoc pøeivím a rodinám obìtí. Krizový intervenèní tým urèený pro kolegiální pomoc pilotùm a palubnímu
personálu tvoøí 12 dobrovolníkù. Ministerstvo zdravotnictví ÈR
(MZd.) pøipravuje Návrh výsledné koncepce krizové pøipravenosti zdravotnictví v ÈR, který bude pøedloen koncem roku
2006. Do této koncepèní a metodické práce zahrnuje také problematiku duevního zdraví. V oblasti krizové pøipravenosti a duevního zdraví rozvíjí spolupráci také s WHO. Dvoustranná spolupráce v resortu zdravotnictví aktuálnì probíhá se slovenskými
partnery (biologická ochrana, virulentní nákazy, pandemie).
Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR od r. 2006 obligatornì zavádí do pøedvýjezdové pøípravy svých pracovníkù kurz
Psychologie mimoøádných událostí, cílem kurzu je osvojit si zásady psychosociální pomoci zasaeným lidem i pravidla podpory
vlastního duevního zdraví pracovníkù.
V r. 2004 MV  GØ HZS ve spolupráci s Nadací ADRA poøádalo konferenci s mezinárodní úèastí s názvem Psychoso
ciální pomoc v situacích mimoøádných událostí, s podtitulem
Víme o sobì?. Konference se úèastnili zástupci státního i neziskového sektoru a výstupem byla tvorba sítì, navázání dalích kontaktù a spolupráce mezi subjekty, které se psychosociální pomocí
v ÈR zabývají. Od r. 2004 se informovanost o èinnostech a spolupráce mezi organizacemi a subjekty v ÈR podstatnì zlepila. Druhý roèník této konference se konal na podzim 2006 a tentokrát mìl podtitul Víme o sobì!, který ji nese informaci o prosíování poskytovatelù psychosociální pomoci. Ze zkueností
z mimoøádných událostí vìtího rozsahu (Povodnì 2002, nehoda
autobusu u Naidel), katastrof a terorismu v zahranièí (Únos èeských novináøù v Iráku 2004, Cunami 2004, teroristický útok
v Egyptì 2005) se v urgentní fázi netìstí osvìdèuje centrální
systém øízení psychosociální pomoci (zajiovala psychologická
sluba resortu MV). V pøípadì regionálních netìstí se osvìdèuje
spolupráce krajského psychologa HZS s Psychosociálními intervenèními týmy a dalími místními poskytovateli tohoto typu pomoci. Psychologická sluba resortu MV zaèala být vyuívána ta-
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ké v rámci simulací IZS (Podzim 2005  cvièení likvidace následkù bombového teroristického útoku v praském metru a na
vlakové dráze ve Støedoèeském kraji, Krize 2005  simulace teroristického únosu letadla, Ochrana 2006  simulace bombového teroristického útoku na vlak v Chabaøovicích a chemického útoku
na obchodní centrum v Brnì, Letadlo 2006  simulace leteckého netìstí).
V resortu MV jsou profesionálové na duevní zdraví cvièeni zejména v metodách Critical Incident Stress Management (CISM)
a v krizové intervenci (vèetnì telefonické). V metodách CISM
a kolegiální podpoøe jsou v poslední dobì trénováni také profesionálové z Armády ÈR a zástupci Zdravotnické záchranné sluby (ZZS), kde nejvìtí perspektivu bude pravdìpodobnì mít
systém kolegiální podpory profesionálù. V ZZS probìhl výzkumu
zátìe profesionálù a postupnì dochází k zavádìní preventivních
psychologických programù (ZZS Støedoèeského kraje).
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
v Hradci Králové zaèala od r. 2005 organizovat meziresortní
konference Psychosociální aspekty pøi zásahu záchranných
sloek, které jsou dobrou pøíleitostí pro výmìnu zkueností mezi kolegy z resortù obrany, vnitra a zdravotnictví. Resort obrany
zajiuje psychosociální pomoc vojákùm a jejich rodinným pøísluníkùm prostøednictvím armádních psychologù a duchovenské
sluby Armády ÈR (AÈR). Psycholog je rovnì souèástí
Záchranného praporu AÈR a dalích speciálních útvarù.
V r. 2006 vznikly meziresortní pracovní skupiny pod MZd.
(skupina pro tvorbu koncepce k øeení následkù teroristických
útokù zdravotnickými zaøízeními), GØ HZS (skupina pro
tvorbu procedurálních standardù psychosociální péèe a skupina k analýze potøeby vzniku asistenèního centra pro obìti mimoøádných událostí).
Základy mezinárodní sítì pro výmìnu zkueností a spolupráci
byly poloeny na bázi Stálé komise pro psychologii krizí a netìstí, pod Evropskou federací psychologických asociací
 http://www.efpa.be/, ve které má ÈR svého zástupce. Tato skupina m.j. vytvoøila evropské obsahové standardy pro poskytování psychosociální pomoci a návrhy Radì Evropy v dané oblasti. Dalím zdrojem mezinárodní spolupráce a výmìny zkueností je èlenství v psychosociální pracovní skupinì Svìtové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof  http://wadem.medicine.wisc.edu/, spolupráce s Izraelskou Trauma
Koalicí, která zastøeuje pøes 40 organizací, které se danou problematikou v Izraeli zabývají  http://www.traumaweb.org/,
http://www.jewznewz.com/trauma_coalition.phtml, nebo s nizozemskou Nadací IMPACT (Evropský projekt k budování odolnosti obèanù proti terorismu)  http://www.impact-kenniscentrum.nl/ .
Uvedenou spolupráci zajiuje psychologické pracovitì MV.

3. Psychologie v krizovém øízení
Psychologové mohou pøed vznikem mimoøádné události pøispívat v oblasti prevence negativních dopadù, zajiovat opatøení
v prùbìhu odstraòování následkù události a po jejím skonèení (ve
smyslu pøedcházení rozvoje posttraumatických potíí obyvatel
i èlenù integrovaného záchranného systému). Pøestoe se vìtina
lidí dovede s následky mimoøádných událostí sama vyrovnat, psychologové v nìkterých pøípadech poskytují dlouhodobou léèbu
posttraumatické stresové poruchy a jiných obtíí.
Preventivní psychologická opatøení spoèívají v odborných
analýzách dopadù mimoøádných událostí (zejm. teroristických
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aktù) na obyvatelstvo a odvracení tìchto dopadù, dále ve spoluúèasti na pøípravì krizových plánù a v rámci pøípravy obyvatelstva
a specifických profesních skupin (sloky Integrovaného záchranného systému/IZS, zástupci sdìlovacích prostøedkù a dalí profesionálové) na zvládání mimoøádných událostí a krizových stavù.
Pøedkrizová psychologická pøíprava je zamìøena na èleny
IZS pøed konkrétní akcí a jejich podporu (zvládání extrémního
stresu pøi zásahu, který je èeká). Dalí úkoly zaèala psychologická sluba MV od r. 2005 plnit v rámci cvièení IZS (viz výe).
Psychologická podpora øízení zásahu spoèívá v monitoringu
situace na místì a v doporuèení vhodných opatøení a postupù, které eliminují panické reakce, výbunost situace, davové fenomény
atd. Úlohou psychologa mùe být také spolupráce s tiskovým odborem pøi poskytování informací sdìlovacím prostøedkùm.
Osvìdèila se také spolupráce psychologù MV s posádkou pøi
asistenci evakuaèních a humanitárních letù (pøíprava posádky,
práce s evakuovanými a s novináøi).
Psychologická první pomoc je urèena tìm lidem, kteøí jsou
událostí akutnì zasaeni (obèané i èlenové IZS) a spoèívá v krizové intervenci s jednotlivci pøímo na místì nebo pøi transportu.
Jedná se o okamitou reakci na základní psychosociální potøeby
èlovìka pøi mimoøádné události, kterými jsou zejm. zajitìní:
bezpeèí, tepla, tekutin, tiení, strukturovaných informací a kontaktu s blízkými. Jejím cílem je psychická stabilizace zasaeného
èlovìka.
Pozásahová psychologická opatøení jsou zamìøena na dekontaminaci stresu u zasahujících. Dùvodem je fakt, e záchranáøi se s traumatizujícím záitkem musí vypoøádat rychleji ne
ostatní, vzhledem k potøebì dobrého fungování pøi dalích úkolech. Hovoøíme zde o èasné psychologické intervenci, pøi které
vyuíváme nìkolik základních technik: Demobilizace je setkání
s týmem záchranáøù s cílem informovat, uvolnit a zprostøedkovat
návazné sluby. Bezprostøednì po události se provádí také tzv. defusing, který má za cíl zmírnìní pøíznakù pozásahového stresu
a je urèen malým skupinám profesionálù do 12 hodin po události.
Psychologický debriefing se aplikuje 1. den a 4 týdny po události, cílem je zde uzavøení události, zmírnìní pøíznakù a pøíp. pøedání do následné péèe. Jeho podkladem je strukturovaný rozhovor
ve skupinì lidí, kteøí proli stejnou událostí. Psychologický debriefing je vyuitelný výhradnì v profesních skupinách, jejich èlenové se znají. Jeho vyuití u obyvatel a nesourodých skupin vak
nelze doporuèit. Dalí moností je instruktá pro zvládání stresu, individuální krizová intervence a psychologické poradenství. Vìtinu uvedených technik a postupù je moné vyuít také
k prevenci posttraumatických problémù u obyvatel.
Dlouhodobá psychologická péèe a pomoc nastupuje tam, kde
psychické potíe pøetrvávají týdny, mìsíce a roky po skonèení mimoøádné události. Øadíme sem zejm. terapii traumatu, která je
zamìøena na léèbu posttraumatické stresové poruchy. Dále také
léèbu depresí, poruch osobnosti, fobií, alkoholismu a jiných
závislostí, které mohly mít jednu ze svých pøíèin v traumatizujících záitcích.
Cílem psychologických opatøení pøi (a po) mimoøádných
událostech je jednak usnadnìní prùbìhu záchranných a likvidaèních prací, jednak oetøení duevních zranìní a prevence
rozvoje posttraumatických obtíí, které mohou podstatnì sniovat kvalitu budoucího ivota (vèetnì jejich vlivu na tìlesné zdraví). V pøípadì èlenù IZS jde tedy o to, aby dopad mimoøádné
události neovlivnil jejich souèasný ani budoucí pracovní výkon
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a kvalitu jejich ivota. Tato psychologická opatøení jsou uplatòována v rámci psychosociální pomoci, kde spoleènì s dalími praktickými postupy vedou ke zpracování záitku a nalezení rovnováhy, zaèlenìní se do svého sociálního prostøedí (obnovì mezilidských vztahù) a otevøení se budoucnosti.

4. Profesní skupiny a extrémní stres
Schopnost vyrovnat se s extrémním záitkem je individuální.
Z podstaty profesí, které se zabývají nehodami, katastrofami a kriminalitou, vyplývá zvýené vystavení nároèným traumatickým situacím. Kromì policistù a hasièù do této skupiny patøí napø.
vojáci, zdravotníci a urnalisté. Kumulovaný extrémní stres pak
mùe zvyovat riziko nemocí z povolání, sebevraedného jednání, rozvodovosti, závislosti na alkoholu, syndromu vyhoøení a fluktuace. Èlovìk, který se pøi plnìní svého zamìstnání dostal do extrémní èi exponované akce má právo èerpat od svého zamìstnavatele bezplatnì a rychle kvalifikovanou a diskrétní pomoc. Tato skuteènost byla zohlednìna pøi tvorbì Zákona
361/2003 Sb., o sluebním pomìru pøísluníkù bezpeènostních sborù, ve kterém je psychologická péèe zahrnuta mezi
podmínky øádného a bezpeèného výkonu sluby a povinnosti v oblasti péèe o pøísluníky. U policie je jednou z moností
konzultace s psychologem krajské správy Policie ÈR, který je
kvalifikován m.j. k poskytování poradenství a krizové intervence.
Psychologové jsou v takových situacích vázáni mlèenlivostí, která má charakter lékaøského tajemství. Tuto slubu zajiuje
v regionech cca 50 policejních psychologù. Psychologická sluba
se u policie koncepènì rozvíjí 25 let. Poadavky praxe dál vedly
k vytvoøení Systému posttraumatické intervenèní péèe v rámci Policie ÈR. Tento systém je upraven Závazným pokynem policejního prezidenta z r. 2001. Výcvikem zde prolo cca 120 interventù (policejních psychologù, policistù a duchovních).
Soubìnì se systémem posttraumatické intervenèní péèe zaèala
v r. 2002 v resortu MV fungovat Anonymní telefonní linka pomoci v krizi, která je profesní linkou dùvìry. Je upravena rozkazem policejního prezidenta. Vechny tyto sluby byly pozdìji pøeneseny také do Hasièského záchranného sboru ÈR. Psychologická sluba HZS je tvoøena 14 krajskými psychology a dvìma psychology na GØ HZS. Psychologové HZS mají za úkol m.j.
koordinování psychosociální pomoci obyvatelùm na území daného regionu. V této oblasti spolupracují s psychology Policie ÈR,
dalími odborníky a nestátními neziskovými organizacemi. Ve
smìru k hasièùm koordinují a poskytují posttraumatickou intervenèní péèi, tento systém zahrnuje také cca 140 interventù-hasièù.
Psychologické pracovitì MV (7 osob) zajiuje koncepèní
a metodické èinnosti, mezinárodní a meziresortní odbornou spolupráci a koordinaci pøi cvièeních a pøímé psychosociální pomoci
èeským obèanùm pøi mimoøádných událostech v zahranièí nebo
pøi událostech velkého rozsahu v ÈR. V rámci spolupráce se sdìlovacími prostøedky letos vydalo pøíruèku pro novináøe, kteøí
pracují s lidmi v situacích mimoøádných událostí s názvem
Novináøi a netìstí. Pøíruèka vyla v èeské a anglické verzi,
v titìné podobì byla distribuována urnalistickým kolám, vybraným nestátním neziskovým organizacím, zástupcùm klíèových médií a v elektronické verzi byla umístìna na www stránkách Syndikátu novináøù, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahranièních vìcí. Pøíruèka uvádí doporuèení, jak jednat s lidmi zasaenými mimoøádnou událostí a jak minimalizovat dopady na
vlastní psychiku urnalisty. Vìtina jejího obsahu je vyuitel-
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ná také pracovníky ve zdravotnictví (ke staení je na adrese:
http://www.mvcr.cz/udalosti/prirucky/index.html).

5. Nestátní neziskové organizace
V Èeské republice se problematice psychosociální pomoci vìnuje øada nestátních neziskových organizací. Níe jsou uvedeny
ty z nich, které se specializují zejména do oblasti mimoøádných
událostí a v této oblasti prokazují systematický pøístup, konkrétní
víceleté zkuenosti a schopnost vzájemné spolupráce:
Psychosociální intervenèní tým ÈR (PIT) se zaèal nejvíce
rozvíjet od r. 2002. U jeho zrodu a èinnosti stojí Nadace ADRA
a dále spolupráce s Ministerstvem vnitra. Jedná se o mezioborový
tým, sloený z dobrovolníkù rùzných profesí (duchovní, psychologové, sociální pracovníci, pracovníci neziskových organizací),
kteøí proli roèním výcvikem. Celkovì bylo vykoleno cca 100
osob, aktivních èlenù PIT je v souèasnosti okolo 20. Ti mají rùzné monosti a schopnosti reagovat na komplex materiálních, duevních a duchovních potøeb lidí, vzniklých následkem katastrof,
terorismu, hromadných i individuálních netìstí. V souèasnosti
má PIT jednoho národního koordinátora, dále je èlenìn na lokální koordinátory psychosociální pomoci a pracovníky v regionech
ÈR. Koordinátor v pøípadì netìstí reaguje, sestavuje tým pro danou událost a zajiuje poskytování psychosociální pomoci obìtem. Èlenové týmu se podílejí na poskytování psychosociální pomoci ve spolupráci s ostatními subjekty v jejich regionu. Nedílnou
souèástí jejich èinnosti je pøedávání obìtí netìstí do návazné péèe. Psychosociální pomoc navíc pokraèuje i v krátkodobém
a dlouhodobém horizontu po netìstí a reaguje na potøeby obèanské spoleènosti  a po podporu ve vzájemné svépomoci mezi pøíbuznými a sousedy.
Mezi ètyøi základní cíle èinnosti Psychosociálního intervenèního týmu ÈR patøí:
1) poskytování a vyhledávání informací, pomoc pøi prosazování
zájmù obìtí,
2) vyhledávání a odkazování do navazujících slueb, podpora
truchlení,
3) práce s obcí, osvìta pro místní sí, vzpomínkové akce,
4) poradenství, aktivizace, podpora pøi plánování a rozhodování.
PIT v nìkterých regionech úzce spolupracuje s psychology
HZS, kteøí mohou povolávat koordinátora a èleny týmu PIT na
místo zásahu. Tam zpravidla spolupracují s místní komunitou
a novináøi, vyhledávají zasaené lidi a zajiují pomoc podle jejich potøeb. Èlenové PIT se podílejí na tvorbì scénáøe pomoci
podle typu netìstí, druhu komunity a místních moností.
Spolupracují s místními odborníky, církvemi, neziskovými organizacemi a pøedávají èinnost místním lidem, kteøí pak zajiují pokraèování pomoci v dlouhodobém horizontu. Èinnosti PIT mívají i nadregionální pøesah (více viz http://pit-cr.info/).
Dalím subjektem, který poskytuje psychosociální pomoc
a podporu pøi hromadných i individuálních netìstích je Terénní
krizová sluba, kterou zøizuje Diecézní charita Plzeò. Jedná se
o výjezdní tým s nonstop telefonní linkou. Slubu zajiují sociální pracovníci s výcvikem v krizové intervenci, kteøí mají nìkolikaleté zkuenosti s poskytováním terénní krizové pomoci.
Terénní krizová sluba aktivnì spolupracuje s hasièským záchranným sborem ve svém regionu. V nìkterých pøípadech spolupracuje s PIT, ÈSODN a s psychologickou slubou MV.
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Nezbytnou souèástí aktivit je i èinnost 20 dobrovolníkù.
Dobrovolnický krizový tým pùsobí od roku 2004. DCH Plzeò získala od MV ÈR akreditaci jako organizace vysílající dobrovolníky pøi pøírodních humanitárních a ekologických katastrofách. MV
ÈR èinnost týmu rovnì dotuje. Dobrovolníci proli vstupním
kolením a prùbìnì se dále vzdìlávají. Byla s nimi uzavøena
smlouva a jsou pro pùsobení v krizových situacích pojitìni.
Jejich úkolem je navazovat na èinnost profesionálního týmu
Terénní krizové sluby zejména pøi událostech vìtího rozsahu:
poskytovat psychosociální podporu, zprostøedkovávat humanitární pomoc nebo manuálnì pomáhat v postiených domácnostech.
Souèasnì se podílejí na zajiování pohotovostní sluby spolu
s profesionály. Na www.charita.cz/plzen je umístìna také øada
praktických letákù a materiálù.
Hlavní náplní Èeského sdruení obìtí dopravních nehod
(ÈSODN) je poskytování pomoci obìtem dopravních nehod: postieným úèastníkùm i pozùstalým. Sdruení vzniklo a funguje z iniciativy obìtí dopravních nehod ve spolupráci s nìkolika odborníky
(psychologové, sociální pracovníci, právníci). Jeho cílem je pomoci
obìtem pøi øeení praktických problémù, které se týkají pohøbu, jednání na úøadech, soudních jednání, finanèních problémù, zajitìní
odborné lékaøské nebo sociální péèe. Postiení a pozùstalí mají monost bezplatnì èerpat: poradenství jak postupovat po dopravní nehodì, informace a pomoc pøi styku s policií a pojiovnami, poradenství pro zajitìní odpovídající moné medicínské terapie, psychickou
podporu po proitých traumatech, pomoc a podporu pøi praktických
potíích vzniklých postienému a jeho rodinì, zprostøedkování kompetentních lékaøských, psychologických a právních slueb a zúèastòovat se pravidelného setkávání obìtí dopravních nehod. Sluby
jsou poskytovány telefonicky, pøi osobním setkání v kanceláøi
ÈSODN nebo návtìvou pracovníkù v nemocnici nebo bydliti zasaených osob. (více viz http://www.csodn.cz/)
Obèanské sdruení RAFAE je nestátní, neziskovou organizací, která se zamìøuje na oblast psychosociální pomoci lidem v situaci krizí a individuálních a hromadných netìstí podporou obèanských i profesionálních aktivit na tomto poli, jejich koordinací, vzájemnou informovaností, poradenstvím a vzdìláváním.
Cíle sdruení: 1) vzdìlávací a osvìtová práce; 2) koordinaèní
a poradenská èinnost pøi vytváøení návrhù úèinné psychosociální
pomoci pøi netìstích v jednotlivých regionech; 3) pøímá pomoc obèanùm; 4) podpora svépomoci v zasaených místech; 5) podpora
profesionálù v zasaených místech; 6) podpora kvality práce zaangaovaných sloek; 7) analýza události, jejího zvládnutí a podpora uèení se z tìchto zkueností.
Konkrétní èinnosti: a) organizace preventivních programù,
b) pøíprava dobrovolníkù, c) pøíprava odborníkù, d) osvìtová èinnost v pøipravenosti na katastrofy (info letáky, publikaèní èinnost,
pøednáky), e) poskytování návazné pomoci pomáhajícím (odborné vedení, supervize, práce s komunitou), f) tvorba informaèní databáze psychosociálních kontaktù pro obìti, g) semináøe a výcviky v krizové intervenci, h) odborné konzultace.
(více viz http://www.rafae.cz/ )

6. Závìr: Úkoly psychosociální pomoci v ÈR s ohledem
na nové hrozby
Dobrá psychosociální pomoc je zaloena na mezioborové spolupráci do které èasto vstupují profese okruhu psychologických,
sociálních, právních i zdravotnických slueb. Pøestoe ji máme
v ÈR øadu praktických zkueností s jejím poskytováním, existuje
také mnoho oblastí, které vyadují systémové zlepení. Nìkteré
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z tìchto oblastí shrnují následující dvì tabulky v horizontu støednìdobých a dlouhodobých úkolù.
STØEDNÌDOBÉ ÚKOLY
STANDARDY

SPOLUPRÁCE

KONTINUITA
SYSTÉM
NOVÉ HROZBY
KULTURA
MÉDIA
ZASTØEENÍ

Tvorba procedurálních standardù
(zapoèato)
Tvorba standardù vzdìlávání
a prevence
Zlepování spolupráce mezi státními
a nestátními poskytovateli
psychosociální pomoci, zlepování sítí
a databází slueb
Orientace na støednìdobou
a dlouhodobou pomoc zasaeným
Tvorba systémù psychosociální pomoci
ve zdravotnictví (pro personál, pro
pacienty a jejich blízké)
Orientace na specifiku MCI*
a CBRN  E**
Orientace na kulturnì senzitivní
programy (meniny, uprchlíci, migrace)
Rozvoj spolupráce se sdìlovacími
prostøedky
Tvorba národní zastøeující organizace
(asociace) pro psychologii mimoøádných
událostí nebo/a pro psychosociální
pomoc

DLOUBODOBÉ ÚKOLY
KOMUNITA

Rozvoj komunity: posilování a budování odolnosti skupin, institucí a sítí vùèi
následkùm mimoøádných událostí,
práce s veøejností
KOLSTVÍ
Práce se kolami (preventivní programy
pro dìti a mláde)
SPOLUPRÁCE
Prohlubování mezinárodní spolupráce
(tvorba sítí)
VÌDA A VÝZKUM Výzkum v oblasti mimoøádných událostí a krizového øízení Úsilí o sjednocování terminologie
*MCI = Incidenty s vìtím poètem obìtí, ,
**CBRN-E = hrozby chemické/biologické/radiaèní/nukleárníexplozivní
PØÍLOHY:
Tab. 1. Hlavní úkoly psychologické sluby
 urgentní fáze netìstí
SHRNUTÍ ÚKOLÙ PSYCHOLOGICKÉ SLUBY
pøi záchranných a likvidaèních pracích IZS
1. podpora velení zásahu i zasahujícím, odborné informace pøedem i v prùbìhu zásahu
2. pøíprava, tvorba, aktualizace a distribuce materiálù,
instrukcí a letákù

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006
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Pokraèování tabulky è. 1

3. asistence pøi evakuaci a transportu
4. péèe o pøeiví, jejich rodinné pøísluníky a pozùstalé
5. práce se zranìnými a jejich pøíbuznými
v nemocnicích
6. spolupráce se sdìlovacími prostøedky
7. zprostøedkování následné psychosociální péèe, popøípadì
dalí péèe odborné
8. speciální odborná pomoc pøi odhalování pachatele
(profilování, analýzy)
9. posttraumatická péèe zasahujícím po akci
10. analýzy pro krizový management (prùbìnì)
Tab. 2. Mýty a realita o chování zasaených lidí
 urgentní fáze MCI
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Tab. 4. pravidla BICEPS pro psychosociální pomoc
SHRNUTÍ HLAVNÍCH PRAVIDEL URGENTNÍ POMOCI  BICEPS
(týká se zde psychosociální práce v urgentní fázi události)
B  Briefnes = krátkost
I  Instancy = okamitost i na psychosociální úrovni
C  Centre control = centrální øízení a jednotné velení,
jednotný filosofický pøístup
E  Empathy = lidský pøístup a kontakt (udrovat reálná
oèekávání a nadìji, podávat prùbìné informace je dùleitìjí ne medikace)
P  Proximity  blízkost, pospolitost, snaha udret èleny
rodiny a známé pohromadì
S  Solemnity = zachování lidské dùstojnosti (informace,
normalita reakcí, zajistit ochranu pøed urnalisty a pøihlíejícími)

MÝTY O CHOVÁNÍ ZASAENÝCH LIDÍ
pøi hromadné mimoøádné události

REALITA V CHOVÁNÍ ZASAENÝCH LIDÍ

Vichni lidé jsou v panice

Lidé se chovají pomìrnì racionálnì a odpovìdnì. Výjimka je místo
ohroení ivota a souèasnì ádná monost na vysvobození, popø.
v situaci bez informací a strukturovaného vedení. K panice mùe dojít
snadnìji v uzavøených prostorech (metro, podchody), na otevøených
prostranstvích obvykle nevzniká.

Lidé se o sebe nepostarají

Vìtinou se o sebe postarají a pomáhají, kde je tøeba.

Pøíli mnoho informací kodí

Lidé reagují správnì na informace podávané z dùvìryhodného zdroje.
Pokud se jim to nezdá, snaí se ovìøit správnost údajù. Informace jsou
(po oetøení) to nejdùleitìjí, co lidé potøebují.

Dìti nejsou tolik zasaeny,
nechápou o èem se dospìlí baví

Dìti èasto potlaèují své reakce, ale ty se projeví po ukonèení krize.
Dìti silnì vnímají to, o èem se dospìlí nad jejich hlavami baví.

Lidé, kteøí se nezhroutí nejsou zasaeni

Vichni jsou zasaeni. U mnoha lidí dochází k projevu obtíí pozdìji
po ukonèení krize. Po pøeití mohou nìkteøí lidé reagovat krátkodobì
naopak euforicky.

Nezranìní nejsou zasaeni

Události mají psychotraumatizující vliv i na pøihlíející.

Záchranáøi a dalí profesionálové
nejsou zasaeni

Jsou zasaeni, vliv události se projeví vìtinou pozdìji.

Spoleènost se z katastrofy nikdy nevzpamatuje

Dostane se z toho, událost mùe být pozitivní pro její dalí rozvoj.

Tab. 3. Poskytování informací v urgentní fázi netìstí
PRAVIDLA PRO INFORMACE
v urgentní fázi mimoøádné události
Podávat informace nejen záchranáøùm vech sloek IZS, ale i postieným:
l o postupu záchranný prací l o tom, e máme situaci je pod kontrolou l o dopravì l o nemocnicích, centrech pro nezranìné
a pøíbuzné l o dalích slubách (linka pomoci v krizi, kontakty na odborníky apod.)
Obsah instrukcí a informací:
co se stalo l jaká pomoc probíhá/se aktivuje l jaké budou dalí sluby l kontakty na ve, co by jim mohlo pomoci l o moných
okamitých nebo pozdìjích reakcích lidské psychiky na katastrofu l o normalitì tìchto reakcí

l

Zohlednit specifické skupiny postiených:
cizince (podávat informace v hlavních cizích jazycích) l handicapované, seniory, obézní (zrakový, sluchový, pohybový deficit)

l

Zdroje informací:
hláení informací na místì, opakované a hlasité l jednorázové tiskopisy a letáky l vyuití médií: místní rozhlas, státní rozhlas,
televize, noviny

l

PhDr. tìpán Vymìtal
e-mail: vym@mvcr.cz
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Záchranáøi  Rokytnice 2006
Jarmila Paukertová

vedoucí oboru DZZ, VOZ a SZ

V letoním roce probìhlo ji 3. kolo soutìe mezi studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranáø z celé republiky, kterou uspoøádala ve spolupráci s firmou Hervis
VOZ a SZ 5. kvìtna v Praze 4. Konala se 15.  17.9.2006
v hotelu Strá v Rokytnici nad Jizerou. Zúèastnilo se jí bohuel jen 6 týmù z 5 kol. Kromì soutìe jsme na páteèní
odpoledne zaøadili i krátký semináø, kde byly prezentovány
zajímavé kasuistiky a ukázka zvládnutí hromadného netìstí z Rejvízu. V sobotu bìel na námìstí v Rokytnici program
pro veøejnost, kde mohli návtìvníci soutìit v rùzných
sportovních disciplínách, ale také si vyzkouet základy resuscitace.
Samotná soutì probíhala ve dvou etapách.V pátek veèer
èekaly na soutìící 2 úkoly. Jeden z úkolù byl umístìn venku, kdy soutìící byli informováni, e se od obìda pohøeuje mladý mu, kterého kolem 21 hodiny nalezli kamarádi leícího na louce cca 400 metrù od hotelu. Soutìící mìli rozpoznat hypotermii II.  III. stupnì a adekvátnì postupovat
pøi zajitìní a terapii pacienta v rámci posádky RZP. Dále
mìli urèit smìrování pacienta. Úkol jim ztìoval neukáznìný, a lehce agresivní kamarád, jeho zvládnutí bylo také
souèástí úkolu. Vìtinì soutìících bohuel èinilo nejvìtí
problém stanovení diagnózy a smìrování pacienta. Tím se
vlastnì potvrdilo nae oèekávání, e problematika podchlazení pacienta bývá dosti èasto opomíjena. Druhá noèní akce
vypadal trochu jako z amerického filmu, ale byla èerpána
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z reálné situace. Výzva znìla, e v baru je pobodaný mu
a na místì je policie. V hotelovém baru leel v tratoliti krve mladý mu s poranìním karotidy. Na místì byl policista,
který mu obvazem stlaèoval krvácející ránu. Kromì toho
tam leela opilá ena v bezvìdomí a pøiblinì po 5 minutách
akce se podøízla na zápìstí i pachatelka pøedcházejícího èinu. Celou akci zpestøovali opilí návtìvníci baru a hysterická ena. Celá tato situace opìt ukázal, e studentùm chybí
praxe v øeení rùzných pøípadù, protoe mají tzv. tunelové
vidìní. Vichni se vrhnou na jednoho pacienta a nevnímají, co se dìje kolem nich, bohuel obèas si nevímají
i vlastních vìcí. U nìkolika soutìících se stalo, e jim opilci sebrali témìø polovinu vybavení, ani by si toho kdokoliv vimnul.
V denní etapì bylo celkem 5 soutìních úkolù. První byl
v lese pod skalní vyhlídkou, kde leela ena v bezvìdomí.
Soutìící mìli monost slanit dolù nebo skálu obejít, co
znamenalo více jak pùlhodinové zdrení. Kromì eny byla
jetì o kus dále uloena figurína dítìte. ena drela v ruce
autíèko apoblí byl i dìtský míèek, který mìl soutìící navést k hledání druhého pacienta. Dùleité bylo správné vyetøení pacientky, vylouèení traumatické pøíhody, která se
v tomto terénu dost dobøe nabízela a stanovení diagnózy hypoglykémie. Pokud mezi tím nebylo nalezeno dítì, tak ena
se po probrání dotazuje na své dítì. To je nalezeno bez známek ivota. Dalí etapa byla dopravní nehoda, kdy dolo
k nárazu auta do stromu a asi 12 letá dívka na místì spolujezdce vyletìla pøedním sklem. Posádka nachází dívku
v zhroucené poloze pøed autem, na místì je lehce zranìná
matka, zdravotní sestra, která je v lehkém oku a agresivní.
Dítì má GCS 9, nestabilní krevní tlak a tachykardii.
V èelní oblasti je vidìt rozsáhlý hematom, má nestabilní
pánev a prknovitì staené bøicho s loiskem v pravém podebøí. Saturace se pohybuje mezi 80  85 %. Hodnotilo se
základní vyetøení pacienta a stanovení diagnózy polytraumatu, dále pøivolání lékaøe a spolupráce s ním. Posledním
bodem byl zpùsob transportu a smìrování. Místo bylo voleno tak, aby zde byla monost pro pøistání vrtulníku.
Hodnotila se také komunikace s matkou, protoe ta neustále do oetøování zasahovala.
Dalí etapou byla zranìná cyklistka, která se srazila s jiným kolem. Pùvodce sráky ujel. ena je nalezena s krvácející trnou ranou na temeni hlavy a má výraznou hypertenzi. Je pøi vìdomí. Bìhem oetøování náhle upadá do bezvìdomí, dochází k poklesu tlaku a zástavì. Soutìící mìli
za úkol ji bìhem oetøování na základì zmìøených hodnot
pøivolat lékaøe . Souèástí úkolu byla i resuscitace, která byla po rozhodnutí lékaøe ukonèena a pacientka prohláena za
mrtvou. Následující úloha byla na námìstí, kdy soutìící
nacházejí enu ve vysokém stupni tìhotenství, která leí na
zádech po pádu ze schodù a má otevøenou zlomeninu bérce.
Je pøi vìdomí, orientovaná, TK90/60, pulz 110, saturace neURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006
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mìøitelná. Jedná se o primiparu v 36. týdnu gravidity.
Pohyby plodu nejsou pøíli patrny a ozvy jsou 110/min.
Bìhem oetøování se stav pacientky horí, ozvy klesají na
80/minutu v dùsledku útlaku dolní duté íly. Pokud nebyla
pacientka øádnì napolohována, následovalo bezvìdomí.
V úkolu se hodnotil pøístup k pacientce, vyetøení a polohování, konzultace stavu s lékaøem, øádné oetøení a smìrování na pøísluné oddìlení.
Poslední etapa byla umístìna ve starém silu, kde byl pøi
kontrole zasypán dìlník. Kolegové ho vyproovali cca 30 minut. Zranìný leí uvnitø sila, komunikuje a je duný.
Hodnotilo se dodrení bezpeènosti práce, øádné odebrání anamnézy, vyetøení pacienta a organizace zásahu, vèetnì
pøivolání lékaøe. Dùleité bylo stanovení diagnózy crush
syndromu, vèetnì pøidruených poranìní (tenzí pneumotorax, fraktura pánve atd.) Následoval terapeutický postup ve
spolupráci s lékaøem a smìøování pacienta do traumacentra.
Pøestoe se Vám moná zdají nìkteré situace pøitaené za
vlasy, tak vìtina z nich je opravdu realita a rozhodèí si tyto etapy pøipravili na základì svých vlastních pøípadù.
Soutì se vem startujícím líbila a ji se tìí na dalí roèník,
který by mìl být v záøí pøítího roku.

S E R V I S

Pevnì vìøím, e bude hojnìjí úèast ne byla letos a pro
ètenáøe to mùe být i pozvánka, pokud se budete chtít pøijet
podívat.
Jarmila Paukertová

vedoucí oboru DZZ, VOZ a SZ 5. kvìtna, Praha 4
e-mail: jpaukertova@centrum.cz

Evropské vize pro urgentní medicínu
4. evropský kongres EuSEM (European Society of Emergency Medicine)
Kréta 5.  8. øíjna 2006
Jana eblová1, Roman Gøegoø2, Karel Anto3

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje
Územní støedisko záchranné sluby Moravskoslezského kraje
3
Katedra veobecnì vzdìlávacích oborù Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
1
2

Kongres evropské spoleènosti pro urgentní medicínu se konal po rok a pùl dlouhé pøestávce (3. kongres s názvem Zpìt
k budoucnosti byl v únoru 2005 v belgické Lovani). 4. kongresu na Krétì se zúèastnilo témìø 1200 úèastníkù (pro milovníky pøesných èísel jich bylo 1191). Den pøed oficiálním zahájením ji probíhaly sympozia a kurzy, take odborný program
byl vlastnì pìtidenní, probíhal a v osmi paralelních sekcích,
dalí prezentace probíhaly formou posterù. Tématicky byly pokryty vechny oblasti urgentní medicíny, vèetnì problematiky
mimoøádných událostí a katastrof.
Není v silách jednoho úèastníka, a ani nepoèetné èeské delegace, zaznamenat vechny pøednáky a být u veho, o èem se
jednalo, tento èlánek je tedy jen velmi èásteèným výsekem
kongresového dìní.
U pøedkongresové sympozium pøineslo øadu pøednáek,
zamìøených prakticky na vechny souèasné hlavní tématické
okruhy, které hýbou urgentní medicínou. V prvém bloku byl
v pøednáce Dimitise Georgopoulose podán patofyziologický
pøehled souèasných názorù na vývoj oku; s moností terapeutického ovlivnìní hypovolemického oku uvedla sérii pøednáek Alexandra Papaioannou. Profesor Francesco Della Corte
z Itálie dokonèil prvý blok souhrnem souèasných tezí o septicURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006

kém oku a jeho vlivùm na terapeutické monosti okových
syndromù.
Velmi podnìtné byly pøednáky druhého bloku, které øeily
a potvrdily souèasné moderní trendy ve volumoterapii oku.
Eldar Soreide z Norska i James Holliman z Pensylvánie  USA
spoleènì shrnuli doposud obecnì pøijaté zásahy v rámci volumoterapie pøedevím u traumat. V rámci urgentní volumoterpaie jsou v souèasnosti obecnì preferovány krystaloidy pøed
koloidy. Diskutována byla otázka malých dávek hypertonického roztoku NaCl v Dextranu (kam patøil i ná Tensiton). U tohoto roztoku sice jsou sice obecnì akceptovány jeho výhody,
které, jak se zdá, pøevaují nad výhodami, ale v souèasnosti neexistuje práce èi studie, která by oproti kontrolní skupinì jednoznaènì potvrdila benefit z uívání hypertonických roztokù.
Shody dosáhli autoøi i diskutující v otázce permisivní hypotenze v rámci maloobjemové tekutinové resuscitace u traumat zavøených i penetrujících s dùrazem na léèbu, øídící se klinickou
odpovìdí pacienta a hodnotami systolického tlaku alespoò
80 mm Hg u traumat bez kraniotraumatu, s kraniotrauamtem
do hodnost alespoò 100 mm systoly.
V tøetím bloku byla zajímavá pøednáka Volkera Döergese
z Nìmecka, který ve své práci podal systematický návod a al31
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goritmus pøi zajiování dýchacích cest pacienta s dùrazem na
alternativní metody pro pøípad, kdy nelze pacienta intubovat.
V dalích dvou pøednákách byla øeena problematika poranìní CNS a stanovení dalí prognózy pacientù s tímto poranìním.
Profesor Francesco Della Corte øeil otázky poranìní mozku,
Xenia Souvatzis z Øecka rozvedla problematiku spinálních poranìní. I zde zaznìlo to, co ji víme ze souèasné literatury  pùvodnì velmi slibnì se jevící studie NASCIS II a III, øeící podání farmakologických dávek methylprednisolonu u tìchto pacientù je v souèasné dobì revidována, nebo neexistují data, zaloená na dùkazech o jednoznaèném benefitu kortikoidù pro pacienty z hlediska dlouhodobého efektu. Zdá se potvrzeno, e není
ji témìø ádný objektivní dùvod pro pauální podání methyprednisolonu následnì 24 nebo dokonce 48 hodin po traumatu.
Poslední  ètvrtý blok sympozia byl vìnován tìkým úkolùm èi výzvám v anesteziologii. O problematice dìtského vìku
hovoøil úøadující pøedseda ERC (European Resuscitation
Coucil), David Zideman, problematiku nervosvalových blokátorù rozvedl Eberhard Kochs z Mnichova a koneènì Vassilia
Nyktari z hostitelské univerzity v Heraklionu se vìnovala
úskalím anestezie u urgentní chirurgie kardiologicky kompromitovaných pacientù.
Ve støedu 4. 11.  tedy té jetì pøed oficiálním zahájením
kongresu  probìhl workshop A simulation for hospital preparedness in disasters. Workshop byl pøipraven italskými lektory
pod vedením profesora Della Corte, z university v Navaøe,
Itálie. Workshopu pøedcházela individuální pøíprava v kurzu,
který byl pøipraven navarskou universitou pro tuto pøíleitost.
Cílem kurzu bylo seznámit úèastníky s problematikou a základnímu principy pøípravy nemocnic na mimoøádné události
v celém spektru. Kromì studia teorie byli úèastníci od poèátku
rozdìleni na týmy a plnili úkoly. Èlenové týmù spolu v pøípravném období spolupracovali a mìli monost komunikovat
s pøidìlenými lektory. O øeených úkolech se diskutovalo bìhem workshopu v Heraklionu. Samotný workshop byl rozdìlen do tøí èástí. Náplní první teoretické èásti byly základní koncepty v oblasti nemocnièní pøipravenosti. Pøednáející se odkazovali na americký model HEICS (Hospital Emergency
Incident Command System), který byl postupnì probírán
v rùzných modifikacích a na pozadí zkueností z rùzných zemí
(teroristické útoky v Izraeli a zemìtøesení v Turecku). V prùbìhu dne se diskutovalo o celé problematice nemocnièní pøipravenosti. Ve druhém bloku pøedurèené týmy hodnotily splnìní daných úkolù z úvodní fáze. Úkoly byly z oblastí hodno-
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cení rizika, tøídìní zranìných, organizace systému (pro zadaný
typ organizace) a seznámení se simulaèním prostøedím.
Ve tøetí èásti probìhlo cvièení v simulaèním prostøedí podporovaném poèítaèi. Poèítaèovou sítí provázané ètyøi týmy
(místo mimoøádné události, záchranná sluba, místní nemocnice a universitní nemocnice) øeily v prùbìhu cvièení péèi o zranìné. Cvièící týmy provádìly tøídìní, navrhovaly základní léèebné postupy, stanovovaly distribuci zranìných do zdravotnických zaøízení a øeily problémy se zdroji (lidé a materiál).
Kadý tým pracoval jako zdravotnické zaøízení podle pøedurèené role. Samotná komunikace mezi týmy byla omezená,
v podstatì o sobì vìdìly pouze z výskytu nových pacientù na
daném pracoviti. Jednotliví èlenové týmu pracovali samostatnì a kadý èlen týmu mìl svou roli, napø. vedoucí urgentního
pøíjmu, vedoucí operaèních sálù, vedoucí lùek, manaer logistiky. Jen vzájemnou spoluprací v týmu bylo zajitìno poskytování adekvátní péèe pacientùm. Kadá chyba byla po
chvíli viditelná, nebo se pacienti hromadili na nesprávných
místech, pøípadnì chybìl personál nebo materiál pro péèi.
Hrálo se ve zrychleném èase, take po prvních dvaceti minutách zaèala vznikat adrenalinová situace s atmosférou pøipomínající skuteènou událost a úèastníci se plnì ponoøili do øeení
problémù. Hra byla ztíena nutností komunikovat struènì
a jasnì v mezinárodním prostøedí. Po devadesáti minutách byla hra uzavøena a probìhlo vyhodnocení. Systém nahrával
pøedevím výsledky tøídìní. Ukázalo se, e v rychlém tempu
docházelo k chybám v tøídìní v rozsahu 10  20 %, vìtina
chyb byla v pøidìlení vyí priority ne odpovídalo tøídícímu
algoritmu. Celý workshop byl velmi zajímavý a intenzivní.
S úèastníky spolupracovalo pøímo na místì 10 lektorù a v prùbìhu samostudia byl tým podstatnì vìtí, kolem 30 lektorù.
Workshop pøinesl nové zkuenosti a inspiraci pro dalí práci.
Na poèátku kongresu ve ètvrtek 5. øíjna byly do velkých sálù zaøazeny koncepèní pøednáky, které se vztahovaly k názvu
kongresu. G. Ohlén ze védska se zamýlel nad mìnícím se
pojetím a rolí urgentního lékaøe a rekapuituloval výzvy, které
budoucnost pravdìpodobnì bude na obor klást. Jeho úvodním
mottem byl citát z Hippokrata: Nejvìtí chybou, které se lékaø mùe dopustit, jsou pokusy vyléèit tìlo bez souèasného léèení due. Due a tìlo tvoøí celek. I v Evropì je systém urgentní péèe zahlcen pacienty, kteøí poadují instantní dodávku zdravotní péèe, kdykoliv a pohodlnì. A 60% návtìv by
mohlo být vyøeeno konzultací po telefonu a poskytnutím rady
o dalím postupu (v evropských podmínkách konzultace registrované sestry ve specializovaných call centrech  v naich
podmínkách se pro tuto funkci ideálnì hodí zdravotnická operaèní støediska). I v Evropì je nepøetritì fungující urgentní
pøíjem náhrakou primární péèe  nai pacienti nevymysleli
nic nového, i kdy si to za dlouhých noèních slueb rádi myslíme. G. Ohlén nabádal i ke støídmé farmakoterapii, a 20 %
pacientù pøijímaných na urgentní pøíjem se zde ocitlo kvùli neádoucím úèinkùm lékù. Obecnì akceptovaným ukazatelem
kvality péèe v urgentní medicínì (z hlediska urgentních pøíjmù) je LOS  length of stay = délka pobytu, závisí na kvalitì vstupního tøídìní, na tom, jak rychle po vytøídìní se pacient
dostane k lékaøi, ale i na rychlosti komplementárních vyetøení (laboratoøe, zobrazovací metody .), a po rozhodnutí o pøijetí i na tom, jak rychle je pacient umístìn na oddìlení. Na tìch
nìkolika urgentních pøíjmech v ÈR sice ve svìtovém mìøítku
nedopadáme nijak patnì (obvyklá prùmìrná doba v zahranièí
se pohybuje kolem 6  8 hodin pobytu), ale s rozvojem sítì UP
a zejména s informovaností pacientù se dá èekat velký nápor
i u nás a je dobré vìdìt, na co se pøipravit.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006
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Profesor Juliusz Jakubaszko z Polska hovoøil o situaci ve
støední a východní Evropì. Ve vech tìchto zemích probíhají
(rychleji èi pomaleji) reformy zdravotnického systému, vèetnì
organizaèních zmìn a pøechodu na systém pojitìní, je i více
analytických dat a snazí pøístup k mezinárodním zkuenostem, ale veøejnost i více poaduje a oèekává. Zemì støední a východní Evropy se vak stále potýkají s pomalejím vývojem
ekonomiky, nedostateènou infrastrukturou v oblasti zdravotnictví a hlavnì je propast mezi lékaøi a politiky, kteøí rozhodují o podobì zdravotní péèe na léta dopøedu. Pøednáející zopakoval základní pilíøe samostatné urgentní medicíny: samostatná specializace, akademické curriculum, klinická základna
tvoøená urgentními pøíjmy, integrace pøednemocnièní péèe,
postgraduální výcvik a odborná vìdecká spoleènost. Pak probral dùleité milníky ve vývoji v tomto geograficko-politickém prostoru, a vìnoval se podrobnì  pochopitelnì  polskému vývoji a situaci.
Dalím z úvodních plenárních pøednáek byla vìnována
procesu a hodnocení zvyování kvality (Dr. T. Beattie z Velké Británie) v podmínkách, kdy veøejnost zvyuje své nároky a oèekávání na poadované sluby. Základem je cyklus
auditu, který v poèátku musí definovat poloku a standard
péèe, vztaený k této poloce, zmìøit stávající praxi, porovnat ji s poadovaným standardem, zabudovat zmìnu, vyhodnotit a dostat se na poèátek celého cyklu. Základní otázka samozøejmì zní: Dojde díky zmìnì ke zvýení kvality?
Mezi lokální audity patøí denní klinická hláení, denní pøehled laboratorních a RTG výsledkù, rozbor raritních kazuistik, sledování péèe lege artis, tedy to, co je spojeno s bìnou
denní klinickou praxí. Audity regionální se pak vìnují ji
irím klinickým problémùm, a je potøeba rozsáhlejí sbìr
a analýza dat, národní jsou ve formì dlouhodobých projektù. Je nutné pøijmout výchozí tezi, e bez auditu není mono
docílit kvality.
V dalích sekcích se probírala témata spojená s mimoøádnými událostmi. Francouztí autoøi (Berna et al.) pøedstavili nový jazyk (resp. soustavu znakù), který by byl pouitelný
v pøípadì mimoøádné události CBRNE, kdy se dá pøedpokládat obtíná komunikace i díky ochranným odìvùm. Je to jakási obdoba znakové øeèi, mìla by fungovat i na dálku, bez
ovlivnìní hlukem, a mìly by se jí nauèit vechny zasahující
sloky. Pøipravenost belgických zdravotnických zaøízení na
monou pandemii chøipky H5N1 zkoumala dotazníková studie
Dr. Cauwera a Mortelmanse, odpovìï byla spíe záporná.
Chybìly plány pøipravenosti, povìdomí personálu, antivirotika
v dostateèném mnoství pro pacienty i personál, dostatek
JIPových lùek hlavnì pro dìti apod. Témìø detektivní zápletku mìla kazuistika (také z Belgie, opìt Dr. Mortelmanse) dvojí otravy CO bìhem hokejových zápasù tého mustva, pøíèina
byla nakonec odhalena ve stroji, který upravoval povrch kluzitì. Prvnì se otrávilo 84 osob, podruhé 70. Postiení byli
i dlouhodobì sledováni z hlediska zdravotních následkù, závanost otravy byla z tohoto hlediska nízká. A do tøetice prezentoval Dr. Mortelmans nehodu kamiónu v Antverpách, pøi
které dolo k úniku brómu (sám øíkal, e v cizincích mùe série jeho pøednáek vzbudit dojem, e Belgie je z hlediska mimoøádných událostí mimoøádnì nebezpeènou zemí). Pøi referování o reálných mimoøádných událostech se vichni pøednáející shodli na nejslabím èlánku  selhávající komunikaci na
místì.
Zajímavá byla prezentace rumunského øeení modulu pro
hromadná netìstí, s vybavením pro 50 pacientù, vozidlo bylo
uspoøádáno modulovì, pøístup byl moný ze vech stran, veURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2006

S E R V I S

keré vybavení bylo uspoøádáno standardizovanì do totoných
pøíruèních zavazadel.
Gareth Davies z Londýna prezentoval zkuenosti z teroristických útokù v londýnském metru v roce 2005, vèetnì pøípravy a procvièování traumaplánù, místopisu, podrobné èasové
osy událostí a rekapitulace nasazených sil a prostøedkù  pøedaných zkueností z reálných zásahù není nikdy dost.
Nemocnice zaèaly být zahlcovány chodícími lehce zranìnými
ji 4 minuty po aktivaci traumatologického plánu záchranné
sluby. Celkový poèet zasaených byl 750 osob, z toho polovina byla oetøena v nemocnici, polovina na místì. Závanì
zranìných bylo 45, mrtvých 52 + vichni 4 sebevraední útoèníci.
Velmi zajímavá byla pøednáka Dr. Pinchase Halperna
z Izraele, který popsal nejen strukturu izraelské odpovìdi na
mimoøádné události, ale i zkuenostmi ovìøený zpùsob, jak je
zvládnout s co nejmeními zdravotními následky pro obìti.
V Izraeli pøedefinovali svùj pøístup, s tím, e záchranný systém
je schopen efektivní distribuce poranìných a nemocnice jsou
schopné okamitì reagovat, snaí se poskytnout nejlepí monou péèi i za nepøíznivých okolností. Z místa události jsou postiení transportováni prakticky bez tøídìní do nejblií nemocnice (útoky se zpravidla odehrávají v mìstských centrech),
na místì se provádìjí jen ivot zachraòující úkony. Na vstupu
do nemocnice tøídí paramedici nebo lékaøi a tøídìní je otázkou
maximálnì 5  15 vteøin, tøídìní samotnému pøisuzují nií dùleitost, poèítá se s tím, e vdy dojde k chybám. Prioritou je
rychlost, i v diagnostice, provádí se minimum zobrazovacích
metod. Typická poranìní zahrnují poranìní tlakovou vlnou,
rapnelová a komplexní zranìní. Klíèem k úspìchu je i management informací. Dokumentace se vede v papírové i digitální
podobì, zprovoznili i celostátní systém identifikace obìtí, pøístupný ze vech nemocnic a okresù.
Turecký lékaø U. Rodoplu seznámil posluchaèe se zkuenostmi ze zemìtøesení v Marmaøe v roce 1999, pøi nìm zahynulo
pøes 18 tisíc lidí a pøes 27 tisíc bylo zranìno. Dolo tehdy k tektonickému zlomu a poklesu pùdy o 17 metrù, znièena byla i infrastruktura celé oblasti, vèetnì zásobování energiemi a pøístupových cest, ze 47 nemocnic v oblasti jich bylo znièeno 12. Za
klíèové prvky krizové pøipravenosti povauje: opakované revize traumaplánù, dril, a organizaci pøipravenosti mj. i na vládní
úrovni, civilní spoleènosti, médií a soukromého sektoru.
V sekci ústních prezentací z vìdeckého programu byly zajímavé portugalské zkuenosti se zaèlenìním psychologù do
práce záchranných slueb, a to jak pro potøeby pacientù, tak
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pro krizové situace personálu (prezentující autorka Sonia
Cunha). Na vzrùstající poèet psychosociálních urgencí reagovali trvalou pøítomností psychologa na tísòové lince, ten v indikovaných pøípadech pøebírá hovor (suicidální tendence, úzkostné krize, panické ataky, znásilnìní, sexuální zneuívání .). Pokud se situace zvládne po telefonu, následnì (druhý
den) volajícího opìt telefonicky zkontrolují. Dalí monou reakcí je vyslání mobilního intervenèního týmu pøímo na místo
traumatizující události, napøíklad pøi náhlém, zejména násilném úmrtí, na místa pøírodních katastrof, poárù, ohroení dìtí, cílem je prevence následných psychologických problémù.
A koneènì tøetí oblastí práce psychologù je poskytování podpory a èasná intervence pro samotné záchranáøe, s cílem stabilizace psychofyziologických reakcí po nároèných zásazích
(uívané techniky: svalovì relaxaèní, psychoedukaèní, CISM
podle Mitchellova modelu).
Øecká autorka K. Michopoulou referovala o stratifikaci
pøednemocnièní péèe pøi dopravních nehodách, kdy k nejzávanìjím byl vysílán tým s lékaøem, vycvièeným v postupech
ATLS (Advanced Trauma Life Support), oetøování podle
tìchto zásad vedlo k témìø 20% poklesu mortality.
Rumunská autorka I. M. Daramus pak seznámila posluchaèe s organizaèními zmìnami v rumunském zdravotnictví a záchranných slubách a s projektem kontinuálního dokolování
zdravotníkù, který by mìl trvat do konce roku 2007 a je postaven na standardizovaných protokolech a výuce v akreditovaných centrech.
Irský lékaø Dr. A. P. Murphy referoval o 1,5 letých zkuenostech s vysíláním týmu, sloeného s paramedika a lékaøe. Za
tu dobu oetøil lékaø 156 pacientù, z nich 37 % poskytl péèi
nad rámec paramedických protokolù. Na místì ponechal je 8%
pacientù, vysvìtlují si to tím, e lékaø byl primárnì vysílán na
závanìjí výzvy.
Poslední pøednáka v této sekci (A. Zygoura, Øecko) se týkala pøipravenosti aténského mezinárodního letitì na mimoøádné události.
Velká pozornost a nìkolik samostatných sekcí tohoto kongresu bylo vìnováno cerebrovaskulárním pøíhodám, které se
stávají pro vyspìlé civilizované státy velkou zdravotní hrozbou. Vzhledem k tomu, e doporuèené tøíhodinové terapeutické okno pro trombolýzu je vude na svìtì limitujícím faktorem, zamýleli se nìkteøí autoøi (E. B. Burney, A. W. Asimos,
oba z USA) nad tím, co se dá dìlat pro pacienty, kteøí se dostanou do péèe zdravotníkù pozdìji. Jednou z moných voleb
je intraarteriální lokální trombolýza, ale i mechanické odstranìní uzávìru nebo pokusy o stentování (nejsou to rutinní výkony ani ve Spojených státech, stenty jsou navíc vyrábìné pro
aneurysmata, nikoliv pro trombotické uzávìry), testují se dalí
varianty neuroprotektivních lékù i vyuití mírné hypotermie.
V ádném pøípadì vak by pøekroèení okna pro trombolýzu nemìlo vést k terapeutickému nihilismu. I zde zaznìlo, e klíèovým faktorem úspìchu je rychlé provedení zobrazovacích metod! Doporuèovány byl kromì nativních CT i perfuzní scany.
Pøi ovìøování diagnózy jsou 4 klíèové otázky: 1. jedná se o krvácení?, 2. jedná se o okluzi velké tepny?, 3. jaký je rozsah nevratnì znièeného infarktového loiska?, 4. jaký je rozsah ohroené penumbry?
E. Sloan (USA) hovoøil o managementu cévních mozkových
pøíhod v pøednemocnièní fázi, tedy o traigi pacientù, kteøí budou transportováni pøímo do specializovaného centra (terciary centers, nejen se sofistikovanìjími diagnostickými a terapeutickými monostmi, ale i s pokroèilou oetøovatelskou pé34
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èí), a kteøí do lokální/regionální nemocnice (dle americké terminologie primary stroke center). Toto téma je vysoce aktuální i pro nás. Pøednáející razil názor, e kadá nemocnice by se
mìla stát tímto primary stroke center, nebo provedení trombolýzy je technicky nenároèný výkon, a teprve komplikovanìjí pøípady by mìly být sekundárnì transportovány do vyích center, tøeba i s vyuitím telemedicíny (teleradiologie)
a po konzultaci pøijímajícího pracovitì.
Evropský pohled na cévní pøíhody pøednesl panìlský profesor Luis Garcia-Castrillo Riesgo. Statistika z hlediska následkù je vysoce nepøíznivá  jen ètvrtina postiených se po
prodìlané CMP vrací na stejnou úroveò z hlediska kvality ivota jako pøed onemocnìním, polovina potøebuje pomoc pøi
bìných denních úkonech. Øetìz péèe zaèíná ji identifikací na
úrovni operaèního støediska, pokraèuje reakcí záchranného
systému, rychlým pøedáním do nemocnice, vèasnou diagnózou
a léèbou. Smìrem k záchranným slubám zdùrazòoval zejména nutnost vzdìlávání, a dále postupu podle standardizovaných
protokolù. Na úrovni pøíjmu do nemocnice je potøeba soubìnì (kromì úvah o antitrombotické terapii  tedy trombolýze, mechanickém odstranìní nebo antiagregaèní terapii) peèovat o prùchodnost dýchacích cest, ventilaci, tlak, teplotu, sledovat hladinu
glykémie (zvýená hladina je rizikem pro zvìtení loiska infarktu), hradit tekutiny, kontinuálnì monitorovat.
V dalí sekci pøednáel opìt A. Asimos (USA) o NIHSS
v podmínkách urgentního pøíjmu. Nebylo prokázáno, e by vyhodnocení neurologických deficitù provádìli lékaøi lépe ne jiní zdravotníci. Pouití skórování má význam v odhadu výsledného profitu pro pacienta (pøi hodnotách nad 20 je vyí riziko
komplikací pøi provedené trombolýze) a pro zhodnocení rizika
hemoragie. Dalí pøednáka stejného autora se zabývala neuroprotektivy. Tyto léky nejsou schopny ovlivnit obnovení prùtoku krve, ale tím, e pùsobí v urèitých místech ischemické
kaskády, se pøedpokládá ochrana mozkové tkánì pøed následky ischemie. Bìhem posledních 4 dekád se ovìøoval úèinek 49
látek, pùsobících rùznými mechanismy, bez jasného pøínosu.
V souèasnosti probíhají studie s pouitím látky NXY-059 ze
skupiny zametaèù volných radikálù (úèinná u krys a primátù
v preklinických studiích, probíhá klinická studie SAINT I
Trial), testuje se magnesium (blokuje NMDA receptor a je bezpeèné), hypotermie.
E. B. Bunney (USA) se vìnoval diagnostice subarachnoidálního krvácení v podmínkách urgentního pøíjmu, hlavnì stratifikaci pacientù s bolestmi hlavy. Meningeální pøíznaky má
jen 15% pacientù se SAK, 40% má nauseu nebo zvrací a 85%
má náhle vzniklé bolesti hlavy. O tìch pacienti referují jako
o nového typu (jiné ne v minulosti), jako nejhorí, které zaili, èasto udávají pocit horka v hlavì. Více ohroené skupiny
pacientù: eny, vìk nad 50 let, anamnesticky hypertenze, kuøáci, nález neurologických pøíznakù, poruchy vìdomí. Pacienti
s nízkým rizikem diagnózy SAK jsou ti, kteøí jsou bez neurologického nálezu a s úlevou po bìných analgeticích.
Zobrazovací metody by mìly být provedeny u pacientù s bolestí hlavy, pokud bolest zaèala náhle nbeo pokud jsou pøítomné neurologické symptomy.
Angiografie je indikovaná u vysoce rizikových pacientù
s nejasným CT nálezem.
Tématem dalí pøednáky (E. Sloan, USA) bylo intracerebrální krvácení, chirurgickou léèbu ovìøovaly pouhé 4 klinické
studie, indikací k intervenci je hemoragie, zpùsobující kompresi okolní tkánì, vìtinou 3 cm a vìtí. Warfarinizovaní pacienti mají dvojnásobnou mortalitu na intracerebrální krvácení,
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pøi zvýených hodnotách INR je nutné zasáhnout (K vitamin, èerstvì mraená plazma, ve studiích rekombinantní
faktor VII a).
Z dalích pøíspìvkù byla zajímavá pìtiletá rekapitulace výsledkù resuscitace u pøípadù tonutí (A. M. Venema, Nizozemí).
Do sledování bylo zahrnuto 289 pøípadù, 46% obìtí bylo mladí deseti let. Na venkovních koupalitích se topilo 68%, na veøejných plovárnách 13%. Svìdkové pøíhody resuscitovali ve
209 pøípadech, èasto se jednalo o zamìstnance plováren
a koupali a pøísluníky policie. Nezdravotníci jsou v pøípadì tonutí pøipraveni a hlavnì ochotni poskytovat první pomoc.
Plné zotavení bez neurologického deficitu bylo v 88%.
Poslední den se jeden z blokù vìnoval agresivitì na urgentním pøíjmu, dále navazoval blok o etice a právních souvislostech, tato témata k oboru nedílnì patøí. Leo Bossaert z Belgie
se zabýval otázkami ukonèení nebo nezahájení KPR  co je
teoreticky sice jasné, ale praktická aplikace mùe být problematická, hlavnì urèení okamiku ukonèení ji zahájené KPR
 prediktory nepøeití v podstatì neexistují. Toto rozhodování ovlivòují nejen medicínské a právní aspekty, ale i náboenství (rozdíly v pøístupu u køesanù, humanistù, katolíkù,
idovského náboenství, islamistù, hinduistù ).
Vliv evropské direktivy 2001/20/EC, která se zabývá klinickým výzkumem (je povinnì souèástí národních legislativ)
probíral prof. T. J. Coats z Velké Británie. Nikde ve smìrnici
není zmiòována urgentní nebo akutní péèe a minimálnì 3 poloky z 9 jsou pro výzkum v oblasti urgentní medicíny problematické.
Velmi zajímavá byla pøednáka Dr. Biona, Strategies for
improvement, který ukázal vývoj zlepování neodkladné péèe
ve Velké Británii. Klíèovou roli zde sehrává trauma register
umoòující srovnání výsledkù mezi zdravotnickými zaøízeními. V pøednáce byl ukázán jeho vývoj probíhající v posledních témìø tøiceti letech. Pøes komplikovaný start a poèáteèní
odmítání se v souèasné dobì ukazuje jako velmi efektivní nástroj, který si získal respekt jako ukazatel kvality péèe a indikátor potøeby zmìn ve zdravotnických zaøízeních.
V prùbìhu konference zaznìly i pøíspìvky k organizaci
a systému urgentních pøíjmù. Po vìtinì z pøednáek následovala diskuse, nìkdy i mírnì ironická. Urgentní pøíjmy
v øadì zemí zastupují systém primárních lékaøù (pøedevím
na jihu Evropy), take poèty oetøených byly velmi vysoké
v irokém spektru pøípadù. Pøednáky západních expertù
zdùrazòovaly procesní pohled na organizaci pøíjmu a snahu
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o zjednoduení práce a zvýení pøidané hodnoty jednotlivým
èinnostem. Výsledkem bylo obvykle zkrácení doby pobytu
pacientù na urgentním pøíjmu a podrobnìjí prioritizace pacientù, s vytìsnìním lehkých pacientù na okraj s perspektivou dlouhého èekání na oetøení. Na okraj bylo konstatováno, e zvýením efektivnosti urgentního pøíjmu se úzké hrdlo pøesouvá na lùková oddìlení na jejich schopnostech pøijímat a øeit nové pacienty potom závisí doba strávená urgentním pøíjmu.
V rámci kongresu se také konalo plenární zasedání
EuSEM. Evropská spoleènost má dvì formy èlenství  individuální (v souèasnosti má 304 èlenù z celé Evropy) a kolektivní èlenství národních odborných spoleèností  tìchto
kolektivních èlenù je 12, vèetnì Èeské republiky. Pokud by
se seèetli èlenové národních spoleèností, sdruuje EuSEM okolo 10 000 odborníkù, kteøí se vìnují urgentní medicínì. Vývoj
oboru v jednotlivých èlenských zemích se nachází v rùzných
fázích a Evropa (tak jako v mnoha jiných aspektech spoleèenského a politického ivota) obtínì nachází spoleèná východiska, nicménì o to dùleitìjí je podílet se na tìchto diskuzích
a zaøadit se do irího kontextu urgentní medicíny. Evropský
vlak nám dosud neujel (zatím houká na nástupiti ).
Pøednáky a posterové prezentace èeských autorù:
Anto Karel, Procházka M., Jeek B., Matouek R.: Pre-hospital disaster planning in a new frame of the Czech health care system (ústní prezentace)
eblová Jana, Kebza V.: Implementation of preventive and
intervention psychological methods for EMS professionals in
the Czech Republic (ústní prezentace)
Gøegoø Roman, Berglowiec P., Sovinsky S.: Common dispatch
center  benefits for EMS after 10 years of experience (poster)
Jeek B., Anto K., Homola A., Matouek R., Procházka M.,
míra P., Vanìk J.: 3D visualization of field mobile medical
facility models (poster)
MUDr. Jana eblová
ÚSZS Støedoèeského kraje
Litevská 2720
272 01 Kladno
e-mail: jana.seblova@uszssk.cz
MUDr. Roman Gøegoø
e-mail: roman.gregor@uszsmsk.cz
Ing. Karek Anto, Ph.D.
e-mail: antos@pmfhk.cz

XIII. Dostálovy dny
 Hradec nad Moravicí, 8.  9. 11. 2006
Dostálovy dny se jednoznaènì staly nejvýznamnìjí odbornou oborovou akcí a zájem pøevýil kapacity  sálu i ubytovací. Letos se do Hradce nad Moravicí sjelo 400 úèastníkù
(z 1200 pøihláených), i v nabídnutých prezentacích byl pøevis nabídky a organizátoøi museli poèet pøíspìvkù redukovat.
I tak konference konèila ve ètvrtek a v pozdním odpoledni.
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V pøedveèer akce se konalo jednak jednání výboru odborné
spoleènosti, jednak tøi bìhy kurzu koniopunkce, vedené lektorkou kurzù BATLS z Hradce Králové MUDr. Martinou
Pokornou. Nad praseèími hrtany se seli jak mladí lékaøi, tak
staøí matadoøi oboru, ale u výkonù takto hranièních není nácvikù nikdy dost.
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Vlastní konference byla ve støedu ráno zahájena edukaèní
pøednákou Dr. A. Masona o pouití laryngeální masky (LMA)
v pøednemocnièní urgentní péèi jako jedné z alternativ zajitìní dýchacích cest. Dalí pøednáka volnì na téma navazovala
 ostravtí autoøi Hladík a spol. (prezentující MUDr. Trávníèek) seznámili posluchaèe s komplikovanou intubací dítìte pøi
reintubaci po operaci cysty v oblasti koøene jazyka.
Po pøestávce byl zaøazen neurologický blok, s dominujícím tématem cévních mozkových pøíhod. Národní program péèe
o CMP uvedl MUDr. Kalita, pøednáku katedry UM a MK IPVZ
pøednesl místo MUDr. Pokorného profesor Masár, MUDr. Bar
seznámil pøítomné s organizací péèe v ostravském regionu 
základem této organizace je spolupráce se zdravotnickou záchrannou slubou a maximální urychlení pøíjmu pacientù, nezbytná je osvìta zdravotníkù. Díky této organizaci péèe bylo
trombolyzováno 10,5% pacientù s ictem, vichni jsou zaneseni do registru SITS. Stejný autor pak mìl jetì poslední pøednáku bloku  materiální, technické a personální podmínky
pro vznik ictových center v ÈR. Tato centra by mìla projít
certifikaèním procesem, certifikát by mìl platit 2 roky a pak
by byl proveden audit, zda jednotka splòuje vechna kritéria.
Souèasný stav ictových jednotek v ÈR rekapituloval ji
v pøedchozí pøednáce MUDr. Václavík z Ostravy. V neurologickém bloku pak jetì autoøi Neiser a kol. pøednesli pokraèování loòského pøíspìvku o cévních mozkových pøíhodách
u dìtí, letos byl podtitul od epidemiologie ke standardu léèby. U dìtí hrozí bagatelizace pøíznakù, pro nízkou frekvenci
výskytu nejsou ani ve svìtovém mìøítku doporuèené postupy, zejména pro PNP, pouití antiagregaèní léèby je sporné,
m.j. i pro riziko Reyeova syndromu. V závìru autoøi uvedli
kazuistiku desetiletého chlapce se subarachnoidálním krvácením.
Odpolední blok zahájila paní docentka Drábková s pøehledem novinek, které se objevily v posledním roce. Pak následoval kardiologický blok. V jeho úvodu MUDr. Janouek hovoøil
o provádìní trombolýzy (pøípadnì facilitované trombolýzy)
u akutních infarktù v pøednemocnièní péèi. Nezbytnými podmínkami je EKG diagnostika v terénu, podání do dvou hodin
od vzniku a STEMI. Stejným tématem se zabýval i MUDr. Urbánek z brnìnské ZZS, grantový projekt za finanèní podpory MZ
ÈR poèítá se 100 nemocnými, kterým by bolusová trombolýza
pøi STEMI byla pøi splnìní indikaèních kritérií, dodrení èasových schémat a po pouèeném souhlasu pacienta podána ji
v PNP. Pilotní projekt registru infarktù myokardu s elevacemi ST
pøedstavil za rozsáhlý autorský kolektiv MUDr. Monhart.
Vyhodnocením reperfuzní léèby v bìné praxi v nemocnicích
rùzného typu se potvrdila pøevaha direktní angioplastiky nad
trombolýzou, co nás odliuje od evropského prùmìru, ostatní
výsledky jsou s evropskými v korelaci. MUDr. Jankura ze
Slovenska pøedstavil postup managementu pacientù s AKS, jejich pøednemocnièní stratifikaci a indikace a podmíky pro provedení pøednemocnièní trombolýzy.
Poslední pøednáka tohoto bloku nemìla kardiologické téma, byla inteligentním, vtipným, a pøesto naléhavým zamylením nad naím vlastním chováním k pacientùm. Její autor,
MUDr. Viliam Dobiá souhlasil s jejím uvedením ve vánoèní
pøíloze tohoto èísla jak v obrazové formì na CD, tak s otitìním celého textu.
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Dopoledne druhého dne bylo vìnováno kardiopulmonální
resuscitaci. Polovina pøíspìvkù tohoto bloku se zabývala metodikou postupu pøi rozíøené KPR podle nových doporuèení,
jednak ve dvouèlenné posádce (Knor, Truhláø), jednak ve tøíèlenné (Urbánek, Krajòáková). Vichni autoøi zdùrazòovali
nutnost nácvikù a standardizovaných postupù s cílem minimálního pøeruení srdeèní masáe. Dalí dvì prezentace (obì
MUDr. Franìk) byly vìnovány náhlé zástavì obìhu z pohledu
operaèního støediska  jednak schopnosti ZOS identifikovat
stavy náhlé zástavy obìhu nebo hrozící zástavy, druhý pøíspìvek analyzoval resuscitace, u nich nebyla zahájena telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Ve vìtinì nezahájených
telefonických resuscitací byly objektivní dùvody (volání z tøetí ruky, terminální stav neléèitelného onemocnìní, ztráta spojení atd.), v 19% vak bylo sice ujitìní o normální dechové
aktivitì, ale ovìøení dýchání nebyla vìnována pozornost.
MUDr. Milana Pokorná se snaila odpovìdìt na otázku, nakolik je u resuscitace v terénu pøesné stanovení pøedpokládané etiologie náhlé zástavy  toto by bylo nezbytným pøedpokladem kauzální léèby, se zamìøením na stavy, kdy by pøicházelo v úvahu podání trombolytika (AIM, plicní embolie).
Shoda lékaøù ZZS, klinikù a patologù byla pomìrnì vysoká
pøi základním èlenìní na NZO kardiální, nekardiální a traumatická, pøi bliím èlenìní vak ji procento shody významnì klesá.
Traumatologický blok byl zahájen pøedstavením traumatologického plánu pøíjmového oddìlení FN Motol (MUDr. Dvoøák)  díky nácvikùm a práci v oblasti krizového øízení se
traumaplán OUPD stal pouitelným, srozumitelným dokumentem, který stanovuje role jednotlivých èlenù týmu ve
slubì a pro ménì zkuené pracovníky mùe být i návodem
v urgentní situaci. Slovenský lékaø MUDr. Hanuín popsal
zpùsob managementu závaných traumat, zejména pøíjmové fáze v nemocnici Poprad, spolu s vytvoøením traumatýmu a vyhodnotili roèní zkuenosti s tímto lokálním systémem. První zkuenosti s mìøením hemoglobinu pomocí
pøístroje HemoCue v pøednemocnièní fázi (LZS) pøednesl
MUDr. Truhláø z Hradce Králové, prezentace pøekvapivì
vzbudila znaènou diskuzi. MUDr. Jeèmínková z urgentního pøíjmu v Ostravì referovala o organizaci léèby polytraumatizovaných pacientù na jejich oddìlení a závìreèná
pøednáka traumatologického bloku (MUDr. Kunieriková
ze SR) se vìnovala víc ne podrobnì karaniocerebrálním
traumatùm.
Po krátké pøestávce byl poslední blok vìnován rùzným tématùm, MUDr. Valáek z Prahy pøedstavil multifunkèní kamion (èlánek na stejné téma je souèástí tohoto èísla UM),
MUDr. Pokorná nový informaèní systém, lépe zohledòující
sbìr dat k jiným ne jen vykazovacím úèelùm, MUDr. Gutvirth pøednesl zajímavou kazuistiku o úspìné léèbì závané
hypotermie a posledním tématem byly výsledky studie o zátìi a stresu a o zavádìných intervenèních metodách v ZZS
(MUDr. eblová).
Vzhledem k tomu, e více ménì vichni pøednáející disciplinovanì dodrovali vymezený èas, skonèil odborný program bez skluzu a úèastníci se s hotelem Belaria zas na rok
rozlouèili.
Jana eblová
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Úrazová nemocnice v Brnì a Informaèní støedisko medicíny katastrof MZ ÈR
poøádají
Národní kongres MEDICÍNA KATASTROF Brno 2007
7.  8. února 2007
Brno, Hotel Voronì I

Hlavní téma:

Nemocnice
 hromadný pøíjem
 evakuace
 spolupráce s IZS
Uzávìrka pro zaslání pøednáky: 5. 1. 2007
www.meka-brno.cz

Kontakt:
Úrazová nemocnice v Brnì
Informaèní støedisko medicíny katastrof
Ing. Vlasta Neklapilová, Ponávka 6, 662 50 Brno
Tel.: 545 538 688 l E-mail: v.neklapilova@unbr.cz
SYMMA spol. s r.o.
Ale Martinek, Kounicova 13, POB 643, 661 43 Brno
Tel.: 549 123 256
E-mail: a.martinek@symma.cz

Pøehled akcí pro rok 2007
SYMMA, spol. s r.o.
Ale Martinek
Kounicova 13, POB 643, 661 43 Brno
Tel./fax: +420 549 123 256 l Mobil: +420 607 650 654 l E-mail: a.martinek@symma.cz l www.symma.cz
Typ akce: Èesko  slovenské sympozium
Název akce: Ortopedicko  traumatologicko
Termín akce: 18.  19. ledna 2007
Místo konání: Sirnaté láznì Ostroská Nová Ves

Cílová skupina: SZP: Chirurgické kliniky a oddìlení,
Traumatologické kliniky a oddìlení
Ortopedické kliniky a oddìlení ARO, LDN
Domovy dùchodcù, Zdravotnické záchranné sluby

Poøadatel: Sirnaté láznì Ostroská Nová Ves
øeditel MVDr. Antonín Plachý
Úrazová nemocnice
v Brnì  Traumacentrum
øeditel prof. MUDr. Milo Janeèek, CSc.

Typ akce: III. Mezinárodní kongres informaèních
technologií ve zdravotnictví
Název akce: TELEMEDICÍNA BRNO 2007
Termín akce: 29.  30. bøezna 2007
Místo konání: Kongresové centrum Brno

Hlavní témata: Novinky v ortopedii a traumatologii
Význam lázeòství pøi léèbách
poúrazových stavù
Internetové stránky: www.sirnate-lazne.cz
Pøedpokládaný poèet úèastníkù: 150  200
Cílová skupina: Chirurgické kliniky a oddìlení. Ortopedické
kliniky a oddìlení. Traumatologické kliniky
a oddìlení. Rehabilitaèní pracovitì.
Ambulantní lékaøi.

Poøadatel: Radiologická klinika LF MU,
Fakultní nemocnice Brno
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., pøednosta kliniky
Sekce pro telemedicínu, teleradiologii
a PACS Radiologické spoleènosti ÈLS JEP
prim. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.,
pøedseda Radiologické spoleènosti ÈLS JEP

 rehabilitaèní dny

Typ akce: Národní kongres
Název akce: Medicína katastrof
Termín akce: 7.  8. února 2007
Místo konání: hotel Voronì I.

Brno 2007
viz. pøedchozí anotace

Typ akce: II. celostátní sympozium
Název akce: Traumatologie a oetøovatelská
Termín akce: 23. února 2007
Místo konání: hotel Holiday Inn

péèe

Poøadatel: Úrazová nemocnice v Brnì  Traumacentrum
øeditel prof. MUDr. Milo Janeèek, CSc.
Internetové stránky: www.symma.cz
Pøedpokládaný poèet úèastníkù: 300  350
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Hlavní témata: Výuka Evropská radiologická spoleènost a EU
Pøedávání a sdílení obrazových dokumentací
Monosti a typy archivace digitálních dat
Prohlíení obrazových dat
Jak na DICOM a prohlíení CD odjinud
Podpora automatizovaného zpracování
a vizualizace lékaøských dat
Vyuití rùzných typù pøístrojù ve zdravotnictví
Volná sdìlení, Firemní prezentace
Internetové stránky: www.kongrestlmbrno.cz
Pøedpokládaný poèet úèastníkù: 150  200
Cílová skupina: Nemocnice ÈR:
øeditelé, námìstci øeditelù pro informatiku
a komunikaci, pøednostové klinik, primáøi
oddìlení, zástupci klinik a oddìlení
vedoucí úseku IT, vedoucí správy NIS
Kraje, Ministerstva, SZP
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Typ akce: Konference
Název akce: 6. Brnìnské

dny pøednemocnièní
neodkladné péèe

Termín akce: 25.  26. dubna 2007
Místo konání: zámek Mikulov

Poøadatel: Zdravotnická záchranná sluba
Jihomoravského kraje, p.o.
MUDr. Ludìk Kaparovský, øeditel
Hlavní témata: Lékaøská sekce:
Traumata v pøednemocnièní péèi,
spolupráce s traumacentry
Letecká záchranná sluba
Akutní koronární syndrom, spolupráce
s katerizaèními centry
CMP v terénu a následná nemocnièní péèe
(trombolýza)
Sesterská sekce:
Oetøovatelské postupy v traumatologii
Oetøovatelské postupy u akutního
koronárního syndromu
Kompetence záchranáøù v podmínkách
záchranné sluby
Kvalifikace a vzdìlávání
Internetové stránky: www.brnenske-dny.cz
Pøedpokládaný poèet úèastníkù: 250  300
Cílová skupina: Zdravotnické záchranné sluby:
øeditelé, námìstci øeditelù, lékaøi, SZP
Nemocnice ÈR:
Pøednostové klinik, primáøi oddìlení,
zástupci klinik a oddìlení, SZP
Typ akce: II. celostátní sympozium
Název akce: Polytrauma a intenzivní
Termín akce: 15. èervna 2007
Místo konání: hotel Holiday Inn

péèe
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Poøadatel: Úrazová nemocnice v Brnì  Traumacentrum
øeditel prof. MUDr. Milo Janeèek, CSc.
Internetové stránky: www.symma.cz
Pøedpokládaný poèet úèastníkù: 300  350
Cílová skupina: SZP:
Chirurgické kliniky a oddìlení
Traumatologické kliniky a oddìlení
Ortopedické kliniky a oddìlení, ARO
LDN, Domovy dùchodcù,
Zdravotnické záchranné sluby
Typ akce: Kongres s mezinárodní úèastí
Název akce: Novákovy traumatologické dny
Termín akce: 20.  21. záøí 2007
Místo konání: hotel Voronì I., hotel Holiday Inn
Poøadatel: Úrazová nemocnice v Brnì  Traumacentrum
øeditel prof. MUDr. Milo Janeèek, CSc.
Hlavní témata: Lékaøská sekce:
Trauma management, Poranìní horní
konèetiny, Poranìní mìkkých tkání, Varia
Sesterská sekce:
Specifika urgentních operací u traumat
z pohledu sálové instrumentáøky
Oetøovatelská péèe o dospìlé
v traumatologii (nové postupy
mezioborová spolupráce, kazuistiky)
Péèe o polytraumatizovaného pacienta
z hlediska rehabilitaèního pracovníka
Internetové stránky: www.ntd-brno.cz
Pøedpokládaný poèet úèastníkù: 400  450
Cílová skupina: Traumatologické kliniky a oddìlení
Ortopedické kliniky a oddìlení
Chirurgické kliniky a oddìlení
Urgentní pøíjem a dalí

Obsah IX. roèníku èasopisu Urgentní medicína
Koncepce organizace øízení

Vzdìlávání, zkuenosti

Dvoøák Martin  Traumatologické plánování na urgentním pøíjmu velké nemocnice, 3/2006

Bradna Jan: Zkuenosti z Velké Británie, 2/2006

Hlaváèková Dana: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví, 2/2006

Pokorná M., Schwarz Z., Vosátka J., Kubec J., Zajíèek P., Valáek J.:
Výchova odborníkù je nákladná záleitost  kdo, komu a kdy poskytne zdravotnickým záchranným slubám a urgentním pøíjmùm finanèní prostøedky pro výchovu lékaøù v oboru UM a MK?, 1/2006

Hokovská R., Valáek J., Schwarz Z.: Koncepce Modulu hromadného netìstí ZZS HMP  ÚSZS, 4/2006
Chocholou Ilja, Aur Michal: Zdravotnický kontejner na praském letiti, 4/2006
Prachaøová I., Pudil J.: Logistické zabezpeèení zdravotnických
záchranáøù pøi likvidaci následkù mimoøádných událostí, 1/2006
Pudil Jiøí  Projekt øízení kvality pøednemocnièní neodkladné péèe
Územního støediska záchranné sluby Zlínského kraje, 2/2006

Hokovská Renata: Návtìva Záchranné sluby Montreál, 2/2006

Uhlíø Marek: Skupina Rychlé lékaøské pomoci v Londýnì: zvrat
v paramedickém systému?, 3/2006
Urbánek Pavel: Cvièení IZS JMK 2005  zdravotnická èást zásahu (postup ZZS), 3/2006
Truhláø A., Honzík M., Tuèek D.: Záchrana zranìného dítìte
v podvìsu vrtulníku, 1/2006

torek Josef: Fenomén NBC, respektive CBRNE, 1/2006

Odborné téma lékaøské

Valáek J., Franìk O., Cigánková S.: Spojení Integrovaného
záchranného systému (IZS) pøi mimoøádných událostech,
1/2006

Franìk Ondøej: Výsledky pøednemocnièní KPCR v Praze v roce
2005, 1/2006
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Franìk Ondøej: Identifikace hrozící NZO dispeèerem ZOS, 1/2006
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Franìk Ondøej: Telefonicky asistovaná resuscitace dispeèerem zvyuje nadìji na dlouhodobé kvalitní pøeití u netraumatické pøednemocninèí zástavy obìhu (koneèné výsledky studie DIRECT), 2/2006

Vymìtal tìpán: Psychosociální pomoc v situacích mimoøádných událostí: souèasný stav v Èeské republice, 4/2006

Franz Jiøí: Alkoholická deliria, 1/2006

Diskuze  polemika  názory

Franz Jiøí: Décollement, 4/2006
Gutvirth Jaroslav: Otrava Ecstasy a Eve. Minireview a kazuistika, 3/2006
Hudáèová Katarína: Hodnocení efektivity práce v managementu
pacientù s kardiovaskulární problematikou na oddìlení urgentního pøíjmu, 4/2006
Janicadis P., Kratochvíl J., Koskuba J., Zika J.:
Elektrokardiografická manifestace nìkterých ménì èastých kardiálních a nekardiálních onemocnìní, 4/2006
Knor Jiøí: Závané pediatrické trauma  poznámky z praxe, 3/2006
Knor Jiøí: Kardiopumpa, 3/2006
Pokorná M., Andrlík M., Kratochvíl J., Skøipský R.: Ventilace
bìhem KPR: pøístrojová, asynchronní. Vliv rùzných technik náhrady obìhu na minutovou ventilaci, 1/2006
Smatanová M., Dvoøáèek I., Dvoøáèková J.: Náhlé úmrtí kojence, 4/2006
Procházka M., Maek J., Anto K., Dìdek T., Klicperová Z.:
Hodnocení zdravotnických prùvodek, 2/2006
eblová Jana: Ne zcela bìné pøíèiny arytmií v pøednemocnièní
péèi  kazuistiky, 4/2006
Wichová M., Komrsová H.: Akutní stavy v dermatologii, 1/2006

Franz Jiøí: Arnold Jirásek  nekonèící recenze, 2/2006
Hasík Juljo: Od Bible k Safarovi, 3/2006
ín Robin: Potøeba kontinuálního vzdìlávání v oboru z pohledu
studenta veobecného lékaøství, 2/2006
Informaèní servis
Danda Jiøí: Rallye Rejvíz 2006, 2/2006
Havlovic Jiøí: Zdravotnická záchranná sluba v Izraeli, 1/2006
Králíèek Milo: Urgences 2006, 3/2006
Kvapil D., Kettner L., Kotík O., Homolka M.: Israeli EMS
Championship 2006 12.  14.6.2006, 3/2006
Neklapilová Vlasta: Konference Medicína katastrof Brno 2006,
1/2006
Neklapilová Vlasta: Národní kongres Dopravní úrazy Brno
2006, 3/2006
Paukertová Jarmila: Záchranáøi
 Rokytnice 2006, 4/2006
eblová J., Franìk O., Hokovská R., Uhlíø M.: Nová architektura a strategie pro neodkladné stavy, 2/2006

Etika  psychologie  právo

eblová J., Gøegoø R., Anto K.: Evropské vize pro urgentní
medicínu  4. evropský kongres EuSEM, Kréta 5.  8. øíjna
2006, 4/2006

Vymìtal ., Malíková J.: Monosti psychosociální pomoci v urgentní fázi mimoøádné události s velkým poètem obìtí, 2/2006

eblová Jana: XIII: Dostálovy dny  Hradec nad Moravicí,
8.  9. 11. 2006, 4/2006

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

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