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Hromadné postiení zdraví èi velká nehoda
 jak zasahovat v situacích s vyím poètem pacientù
Pavel Urbánek

Zdravotnická záchranná sluba Jihomoravského kraje, p.o.

Abstrakt
Zásahy s vìtím poètem postiených nejsou nijak výjimeènou situací v kadodenní praxi zdravotnické záchranné sluby (ZZS) a na
správném postupu ZZS v pøednemocnièní (PNP) fázi závisí z velké èásti osud pacientù. Pøesto, e jak je uvedeno v pøedchozí vìtì, jde
o èastou záleitost není dle mého názoru rutinnì zvládána a v mnoha pøípadech správnì øeena.
V tomto sdìlení chci upozornit na nutnost zvolení správného postupu pøi záchranných pracích na základì zhodnocení situace prvním lékaøem
na místì zásahu: hodnotíme pomìr postiených a zasahujících a hodnotíme také závanost stavu pacientù. Akci pak od poèátku øeíme jako
bìný zásah, postupy urgentní medicíny (UM), nebo jako hromadné postiení zdraví (HPZ), postupy medicíny katastrof (MK).
Klíèová slova: hromadné postiení zdraví (HPZ)  katastrofa  medicína katastrof (MK)  mimoøádná událost (MU)  urgentní medicína
(UM)  velká nehoda  traumatologický plán (TP)  zdravotnická záchranná sluba (ZZS)
Abstract
Multiple victim accidents are quite frequent situation in daily practice of Emergency Medical Service (EMS) and the right management of
prehospital phase of treatment influences the patient´s outcome. Even if these situations are not rare as stated above the author´s opinion is
that in many cases they are not managed correctly.
The author points out the importance of the adequate management based on the first physician on scene evaluation: we evaluate the
victim/rescuer ratio as well as the severity of patient´s condition. The case is then managed as normal situation using the processes of
emergency medicine or as the multiple victim accident utilizing the procedures of disaster medicine.
Key words: multiple victim accident  disaster  disaster medicine  emergency medicine  disaster plan  Emergency Medical Service (EMS)

V kadodenní praxi ZZS se setkáváme s akcemi pøi kterých
oetøujeme souèasnì více pacientù. Pokud je pacientù napøíklad padesát, nebude ádný lékaø zdravotnické záchranné sluby váhat a bude øeit situaci jako hromadné postiení zdraví
 bude tøídit, oetøovat a odsunovat dle zásad medicíny katastrof. Kdy vak bude pacientù tøeba jen osm, není jisté, e
budou vichni lékaøi volit správný postup. Avak i v tomto pøípadì, pokud budou do akce zapojeny napøíklad jen dvì posádky rychlé lékaøské pomoci (RLP), je tøeba postupovat stejným
zpùsobem (dle MK). Naopak budou-li v této akci zasahovat
ètyøi posádky RLP a na kadého lékaøe pøipadnou maximálnì
dva pacienti, je vhodné postupovat v intencích urgentní medicíny (UM), vìnovat se plnì svým pacientùm od pøíjezdu na
místo a do pøedání v nemocnici. Pøi zvolení správného postupu hraje samozøejmì roli i odhadnutá závanost postiení jednotlivcù. Pokud pùjde o patnáct ranìných, avak ani u jednoho
nebude hodnocení NACA vyí ne 2, není tøeba situaci zvládat sloitými organizaèními opatøeními.
O tmo, zda budeme pøi zásahu, kde bylo souèasnì postieno
více pacientù postupovat podle zásad urgentní medicíny èi dle
medicíny katastrof, rozhoduje vzájemný pomìr pacientù a zasahujících zdravotníkù (lékaøù), to ve s ohledem na závanost
postiení. Nejde tedy striktnì jen o celkový poèet postiených,
ten je jednoznaèným imperativem pro zásah dle zásad MK a
od 20 pacientù výe (viz dále).
Delí úvod jsem povaoval za nutný, protoe vìtina traumatologických plánù i odborná literatura má naprosto jasno
4

o tom, kdy se jedná o hromadné postiení zdraví, a jedinì tehdy se pøedpokládá vyuití postupù medicíny katastrof.
Odborná literatura (J. tìtina a kol: Medicína katastrof,
Grada 2000) pracuje s tìmito poèty:
l nehoda  souèasné zranìní èi zasaení 2  5 osob, z èeho
alespoò jedna je kritickém stavu;
l velká nehoda  souèasnì postieno nejvíce 10 osob, z nich
alespoò jedna je v kritickém stavu;
l hromadné netìstí  náhlé a souèasnì vzniklé postiení více ne 10 a ménì ne 50 osob, z nich minimálnì jedna je
v kritické stavu;
l katastrofa  náhlé a souèasnì vzniklé postiení více ne
50 osob bez rozdílu postiení.
Takovéto rozdìlení a èíselné vyjádøení vcelku vystihuje
monosti øeení hromadného postiení zdraví silami a prostøedky ZZS dostupnými v jednotlivých oblastech  krajích
a mìlo by být pouito pro traumatologické plány. Jak vyplývá
i z výsledkù mnou sebraných dat, nejèastìjí jsou v ÈR skuteènì hromadná postiení zdraví s 10 a 50 postienými, která
jsou vesmìs øeitelná prostøedky ZZS ve slubì v rámci jednoho kraje a bez nutnosti povolat zálohy. Hromadná postiení
zdraví, kdy je 100 a více postiených pacientù, je natìstí situace výjimeèná, ale vyaduje povolání vekerých záloh kraje
a vìtinou i výpomoc okolních krajù. Pokud by bylo HPZ takového rozsahu øeeno mením poètem sil a prostøedkù (jak
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007
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pøipoutí nìkteré TP), lo by o improvizaci a nekvalitnì odvádìnou fázi pøednemocnièní neodkladné péèe, kterou nemùeme chápat jako standard.
Jen pro zopakování, správný postup ZZS v intencích medicíny katastrof zahrnuje pøedevím:
l správný pøíjem a vyhodnocení tísòové výzvy operátorem
zdravotnického operaèního støediska (ZOS)
m poèty, závanost postiení a lokalizace místa nehody,
m vyslání odhadnutého a dostupného poètu prostøedkù,
l správné vyhodnocení situace první posádkou na místì nehody
m upøesnìní poètù a závanosti postiení,
m upøesnìní poètu a typu potøebných prostøedkù,
l správnou reakci ZOS
m úprava adekvátního poètu a typu posádek  dle upøesnìného odhadu,
m zajitìní bìného provozu,
l správný postup posádek bìhem zásahu
m roztøídìní  urèení poøadí oetøení a odsunu pacientù,
m shromádìní pacientù a materiálu na urèeném místì,
m minimální pøijatelné oetøení  zajitìní vitálních funkcí,
m bezodkladný cílený transport dle pracovní diagnózy,
l správné smìrování operátorem ZOS
m smìrovat k definitivnímu oetøení dle stavu a diagnózy,
m nezahltit cílová pracovitì.
Stejný postup by mìl vdy zvolit první lékaø na místì netìstí a postupovat podle nìj a do pøíjezdu dalích posádek
RLP. Jestlie, i po pøíjezdu vech dostupných týmù RLP, bude
nadále znaèný nepomìr mezi postienými a zasahujícími musí
se pouít postupy dle medicíny katastrof v prùbìhu celé akce
a to bez ohledu na èísla (celkový poèet pacientù).
Od jakého poètu postiených je tedy vùbec vhodné mluvit
o hromadném postiení zdraví? A od kterého momentu je tøeba zmìnit pøístup zasahujících zdravotníkù? Kdy je moné postupovat v intencích urgentní medicíny a vìnovat plnou pozornost vybranému pacientovi od pøíjezdu na místo zásahu do pøedání v nemocnici, vèetnì resuscitaèních zákrokù? A kdy je ji
tøeba vést zásah dle zásad øeení hromadného postiení zdraví
s vyuitím postupù medicíny katastrof? Z dostupných materiálù vyplývá, e nejde jen o absolutní poèet ranìných a postiených, ale o pomìr mezi poètem postiených a zasahujících, to
ve s ohledem na rozsah a závanost postiení jednotlivcù.
Zjednoduenì øeèeno, pokud u havárie s 10 pacienty zasahuje
5 týmù RLP a jen 5 pacientù vyaduje urgentní péèi, je moné
postupovat v intencích UM (vìnovat se plnì konkrétnímu pacientovi a do pøedání ve zdravotnickém zaøízení). Jestlie
u stejné havárie zasahují maximálnì 2 týmy RLP, musí se zásah odvíjet od postupù MK pro HPZ.
V obou pøípadech o zpùsobu vedení zásahu rozhoduje první
lékaø na místì netìstí. Má za úkol, po pøíjezdu na místo urèit
rozsah postiení, dle komunikace se zdravotnickým operaèním
støediskem (ZOS) a dle znalosti místních/oblastních moností
posoudit koneèný pomìr mezi postienými a zasahujícími. To
ve s ohledem na závanost postiení a pøedpokládanou rychlost nástupu zdravotníkù. Je tedy tøeba zohlednit dostupnost týmù pøipadajících v úvahu a ne jen jejich moný, koneèný poèet bez vazby na èasový faktor. Pøíli vzdálené èi dokonce
z volna povolávané posádky nemohou být do prvotní kalkulace zahrnuty, nebo závaná traumata, kterým se nedostane deURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007
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finitivního oetøení do dvou hodin, mají jen minimální anci na
pøeití. S ohledem na tuto skuteènost je mono poèítat jen
s týmy dostupnými maximálnì do 30 minut na místì zásahu
a jen tento poèet zahrneme do prvotní rozvahy o zpùsobu vedení zásahu. Pro zjednoduení rozhodovacího procesu je vhodné vytvoøit tabulky vzájemných pomìrù i s ohledem na závanost stavu pacientù a zohlednit rùzná místní specifika (sloení
posádek, rozmístìní a jiné).
Pøi tvorbì vzorové tabulky (bez zohlednìní místních zvlátností) jsem vyel z výsledkù nácvikù øeení hromadných postiení zdraví, z pomìru zasahujících, postiených a délky zásahù pøi øeených a hodnocených HPZ. Z nich vyplývá, e jedna
posádka RLP je schopna zajistit oetøení v intencích postupù
urgentní medicíny a transport do zdravotnického zaøízení maximálnì 2 pacientù s NACA 3 a 6 do jedné hodiny od vzniku
nehody. Stavy s NACA 1 a 2 jsou oetøitelné odloitelnì a snesou transport posádkou RZP èi dopravní zdravotní slubou.
Proto se pøi rozhodovacím procesu a tvorbì tabulky øídíme celkovým poètem pacientù, poètem dostupných týmù RLP a hodnocením stavu dle NACA (poètem pacientù s NACA 3 a vyím). Tato tabulka umoòuje zvolit postup dle urgentní medicíny a do poètu 20 pacientù, pøi vyím poètu je tøeba vdy
postupovat v intencích medicíny katastrof. Hranice 20 pacientù byla stanovena s ohledem na poèty okamitì dostupných
prostøedkù RLP v jednotlivých krajích a s ohledem na maximální poèet zasahujících týmù RLP v hodnocených pøípadech
hromadného postiení zdraví. Nikdy se doposud nepodaøilo zapojit do akce více jak 5 týmù RLP bìhem první hodiny. Take
pøi poètu pacientù vyím jak 20 musíme vdy øeit zásah dle
metodiky medicíny katastrof.
Tabulka doporuèující postup øeení zásahu dle zásad UM
èi dle zásad MK:
Postiených
celkem

Z toho
NACA
3 a 6

Týmù
RLP do
30 minut

Postup
dle UM

2

1

X

5  10

34

2

X

5  10

56

3

X

10  15

78

4

X

10  15

8  10

5

X

15  20

10  12

6

X

5

20 a více

Postup
dle MK

X

Pokud není poèet týmù RLP odpovídající postupu dle UM
postupujeme dle MK.
Jak jsem ji zmínil, existují rùzná schémata, která pouze na
základì poètu pacientù oznaèují zásahy za hromadné netìstí
malého rozsahu, za hromadné netìstí velkého rozsahu, katastrofu apod.. Samo oznaèení vak praktický význam pro rozhodovací proces a vedení zásahu nemá. Je pochopitelné, e pøi
poètech nad 20 pacientù pùjde vdy o hromadné postiení
zdraví, protoe ji samo vyetøení a roztøídìní takového poètu
lidí bude vyadovat nasazení vìtiny posádek v oblasti. A na
výjimky (velké mìstské aglomerace, napø. Praha, s vysokou
koncentrací prostøedkù a cílových zaøízení), si taková situace
5

KONCEPCE - ORGANIZACE - ØÍZENÍ
vyádá alespoò doèasný pøechod na zmìnìný (nouzový) reim
v celé øízené oblasti. V souèasné dobì za takovou organizaèní
jednotku (oblast) bereme kraj, a to bez ohledu na dosavadní
postup koncentrace a centralizace øízení provozu ZZS.
Pøedpokládáme, e pro tyto situace je v kraji vytvoøena jednotná struktura øízení provozu pøi hromadném postiení zdraví,
bez ohledu na to, zda existuje jen jedno krajské operaèní støedisko, èi spolupracuje nìkolik oblastních støedisek pøedepsaným zpùsobem (protokolem).
Závìrem èlánku znovu zdùrazním, e primární vyhodnocení
situace a rozhodnutí o zpùsobu vedení zásahu má zásadní význam jak pro samotný postup posádek pøi vyetøení, tøídìní,
oetøení a odsunu pacientù, tak pro celou oblast øízenou místnì pøísluným operaèním støediskem. Pøesun disponibilních
prostøedkù do místa øeení hromadného postiení zdraví zpù-

l

VZDÌLÁVÁNÍ A ZKUENOSTI

sobí pøechod na nouzový (zvlátní) reim v celém zbytku oblasti. Mnohde to znamená prodlouení dojezdové doby nad
15 minutový limit, pozmìnìní hodnocení závanosti tísòových
výzev, odloení sekundárních transferù a dalí opatøení (jedná
se o situaci hodnou zvlátního zøetele).
To co rozhoduje o výsledku zásahu, je zpùsob jeho vedení
a o nìm rozhoduje pomìr poètu zasahujících a postiených, pøi zohlednìní závanosti stavu pacientù. Nejde tedy o konkrétní èísla,
jde o správné vyhodnocení situace jedincem, který ví co hodnotit.
Pøíspìvek doel do redakce 25. kvìtna 2007
MUDr. Pavel Urbánek,
Zdravotnická záchranná sluba Jihomoravského kraje, p.o.
nám. 28. øíjna 23, 602 00 Brno
e-mail: purb@seznam.cz

Písemné testy na Rallye Rejvíz 2007
Michal Aur 1, Ondøej Franìk 2
1

Mediprax CB, s.r.o.,

2

ZZS HMP  ÚSZS

Abstrakt
V èlánku jsou prezentovány výsledky písemných testù, které byly letos zaøazeny do soutìe záchranných slueb Rallye Rejvíz. Výzkum byl
zamìøen na zjitìní úrovnì teoretických znalostí záchranáøù se zamìøením na jednotlivé profese  øidièi, SZP, lékaøi.
Klíèová slova: zdravotnická záchranná sluba  Rallye Rejvíz  písemný test
Abstract
Results of the written tests  a part of the Rallye Rejvíz 2007 competition  are presented below. Level of theoretic knowledge of rescuers
was investigated with a view to the particular professions  drivers, paramedics, physicians.
Key words: emergency medical service  Rallye Rejvíz competition  written test

Do 11.roèníku mezinárodní soutìe záchranných zdravotnických slueb Rallye Rejvíz byly letos poprvé zaøazeny písemné testy. Vedle bodového pøispìní do výsledku soutìe to
byl i zpùsob jak ovìøit teoretické znalosti záchranáøù. Testù

se zúèastnily vechny posádky národní i mezinárodní soutìe, kadá soutì mìla jiný test. Národní varianty testù se
úèastnily i dispeèerky v rámci samostatné soutìe Zlaté sluchátko.

Obr. 1:

Obr. 2:
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A

Z K U  E N O S T I
Graf 1. Porovnání výsledkù testù.

Tabulka 2. Úspìnost správnì zodpovìzených jednotlivých otázek.
Celkem
Otázka è.1
Otázka è.2
Otázka è.3
Otázka è.4
Otázka è.5
Otázka è.6
Otázka è.7
Otázka è.8
Otázka è.9
Otázka è.10
Otázka è.11
Otázka è.12

otázky pro øidièe

Test pro národní soutì (otázky poskytl MUDr. Ondøej
Franìk) tvoøily tøi èásti po ètyøech otázkách tak, e kadá
èást odpovídala úrovni vzdìlání pøísluné profese  øidièi
(otázky 1-4), SZP (otázky 5-8), lékaøi (otázky 9-12). Ke
kadé otázce bylo na výbìr ze ètyø rùzných odpovìdí, pouze jedna byla správná. Za správnì zodpovìzenou otázku byl
poèítán jeden bod. Test zpracovával kadý samostatnì, èasový limit byl 15 minut.
Test pro národní soutì je souèástí èísla 2/2007 èasopisu
Urgentní medicína. Správné odpovìdi naleznete na konci
èlánku. Test je k dispozici i na www.mediprax.cz/um/test.
Písemných testù pro národní soutì ze zúèastnilo celkem
150 záchranáøù, z toho 44 øidièù, 74 SZP, 22 lékaøù a 10 dispeèerek. Z dùvodu rozdílného poètu zástupcù jednotlivých
profesí (posádky RZP bez lékaøe, SZP místo øidièe u nìkterých posádek) byly výsledky testù pøevedeny na procenta.
Celkovì (vemi úèastníky) byl test napsán na 61,8 %
(1113 bodù z moných 1800). Øidièi napsali celý test (otázky 1-12) na 51,3 % (271 bodù z 528), SPZ na 63,7 % (566
bodù z 800), lékaøi test napsali na 78,8 % (208 bodù z 264)
a dispeèerky na 56,7 % (68 bodù ze 120). Rozdíly v celkových výsledcích mezi kategoriemi jsou statisticky významné (p<0,001, ANOVA nepárový test, ing. Michal Andrlík,
Logos Praha). Zajímavé je, e s otázkami úrovnì lékaø si
poradily vechny kategorie záchranáøù podobnì, zatímco
nejvìtí rozdíly byly v otázkách obtínosti SZP.
Tabulka 1 a graf 1 shrnují výsledky testù jednotlivých
profesí. V tabulce 2 a grafu 2 je pøehled úspìnosti správnì
zodpovìzených jednotlivých otázek.

otázky pro lékaøe otázky pro szp

Obr. 3:
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Lékaøi Dispeèerky
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Graf 2. Porovnání úspìnosti správnì zodpovìzených
jednotlivých otázek.

Tabulka 1. Výsledky testù.
Celkem

Øidièi

Celý test
(1-12)

61,8%

51,3% 63,7% 78,8%

56,7%

Otázky pro
øidièe (1-4)

66,2%

59,7% 62,5% 88,6%

72,5%

Otázky pro
SZP (5-8)

56,5%

38,6% 61,5% 79,5%

47,5%

Otázky pro
lékaøe (9-12)

62,8%

55,7% 67,2% 68,2%

50,0%
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SZP

Lékaøi Dispeèerky

Struèný komentáø k výsledkùm jednotlivých otázek nejdete u pøehledu správných odpovìdí na konci èlánku.
Otázky pro mezinárodní soutì poskytli Mag. Christoph
Redelsteiner, MSc. a Doc. MUDr. Viliam Dobiá, PhD., koneèný výbìr na 12 otázek provedla MUDr. Jana eblová. Ke
kadé otázce bylo na výbìr ze ètyø rùzných odpovìdí, mohlo být více správných. Pøi kompletnì zodpovìzené otázce
byly poèítány 2 body, èásteènì zodpovìzené otázce 1 bod,
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Obr. 4:

nezodpovìzené èi patnì zodpovìzené 0 bodù. Mezinárodních posádek bylo 29, test zpracovával celý tým spoleènì.
ádné podrobné statistiky se k testùm z mezinárodní soutìe nedìlaly (málo posádek, spolupráce celého týmu, jazyková bariéra). Jen pro zajímavost lze uvést, e nejlepí posádka test napsala na 66,7 % (16 bodù z 24), nejhorí na 25,0 %
(6 bodù z 24). V prùmìru byl test napsán na 44,7 % (pøiblinì 10,7 bodu z 24).
Pøesné poèty dosaených bodù a poøadí jednotlivých posádek naleznete ve výsledkové listinì na www.rallye-rejviz.cz.
Komentované odpovìdi na otázky testu v národní soutìi
RR 2007
1a Èastá odpovìï c svìdèí spí o nepozornosti pøi ètení zadání.
2d Témìø polovina øidièù nedokázala odpovìdìt správnì, pøestoe jde o jejich chleba
3b Jedna z otázek s nejvyí úspìností, obèas zámìna s odpovìdí a).
4d Nejèastìjí chybná odpovìï = c). Banální otázka s pøekvapivì nízkou úspìností, svìdèící o nejistotì v terminologii
a zøejmì také nepozornosti.
5d Jedna z nejménì úspìných otázek  pouze tøetina správných odpovìdí u øidièù a dispeèerek, polovina u SZP.
Vìtina chybujících se domnívá, e spontánní hyperventilace zvyuje obsah kyslíku v krvi

Obr. 6

6c Jedna z otázek s nejvyí úspìností.
7c Pouze 50% správných odpovìdí, jinak a) a c). Dílem pravdìpodobnì i následek nepozornosti pøi ètení otázky  lo
o první minuty po vzniku AIM, kdy z hlediska komplikací
dominují projevy elektrické nestability myokardu.
8b Èasté vechny odpovìdi, co svìdèí o rozpacích vìtiny
soutìících.
9a Chybné výsledky ve vech kategoriích, svìdèí o témìø náhodném výbìru odpovìdí, neznalost problematiky bohuel
i mezi dispeèerkami. Otázka s nejnií úspìností vùbec.
10d Otázka s druhou nejnií úspìností napøíè vemi kategoriemi a jediná otázka, v ní byla nìkterá kategorie stoprocentnì neúspìná  bohuel lo právì o dispeèerky, pøestoe právì tato kategorie zamìstnancù poskytuje telefonické konzultace nejèastìji (!!) a pøípadnou chybou je nejohroenìjí. Nejèastìjí chybná odpovìï byla a). Otázka
vychází ze skuteèné, fatálnì konèící pøíhody a demonstruje riziko telefonických konzultací i u banálních onemocnìní.
11b Pøekvapivì vyí úspìnost u øidièù (!) i SZP vùèi lékaøùm. Èastá odpovìï a), aèkoliv pøi dobøe provádìné
KPCR jsou typicky hodnoty ETCO2 podstatnì vyí. Je vidìt, e monitorování ET CO2 bìhem KPCR patøí k jetì ne
zcela zaitým novinkám v oboru.
12b Cca tøetina respondentù pøedpokládá, e jde o projev dekompresní choroby, aèkoliv pøíznaky jsou typické pro
AIM a není ádný dùvod domnívat se, e lo o nehodu mající primární pùvod v potápìní. Jediná otázka, ve které byly nejúspìnìjí dispeèerky.
Pøíspìvek doel do redakce 14. èervna 2007,
revidovaná verze 19. èervna 2007
Mgr. Michal Aur
Mediprax CB, s.r.o., Braniovská 31, 370 05 Èeské Budìjovice
e-mail: aur@mediprax.cz

Obr. 5:
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Soutì dispeèerek na Rallye Rejvíz 2007
Ondøej Franìk 1, Petra Sukupová 1, Marek Uhlíø 2
1
2

Zdravotnická záchranná sluby hl.m Prahy  ÚSZS, Korunní 98, Praha 10
ÚSZS Støedoèeského kraje, Ministerstva zdravotnictví ÈR

Abstrakt
Souèástí letoní Rallye Rejvíz byla i soutì dispeèerù operaèních støedisek. Èlánek popisuje jednotlivé soutìní úkoly a shrnuje výsledky.
Klíèová slova: Zdravotnické operaèní støedisko  dispeèer  operátor  soutì
Abstract
A competition of emergency medical dispatchers was a part of Rally Rejviz this year. This article describes individual tasks and summarizes
results.
Key words: Emergency medical dispatch  dispatcher  competition

Soutì dispeèerek Zlaté sluchátko mìla letos  po loòském zkuebním roèníku  svoji oficiální premiéru. Soutìe
se zúèastnilo 10 dispeèerek, zastupujících 6 územních støedisek záchranné sluby. Celodenní klání bylo rozdìleno do
tøí etap.
První etapa (nazvaná 12 mìsíèkù) se odehrávala v terénu, v blízkém okolí sídla soutìe  areálu Bohema ve
Zlatých horách. Úkolem bylo projít zadanou trasu (cca 500 m
terénem) na základì slovního popisu a cestou splnit nìkolik
úloh. První z nich byla zamìøena na práci s mapou a schopnost nalézt v mapì pozici podle zadaných zemìpisných souøadnic, druhá na odhady výky a vzdálenosti v terénu, tøetí
na radiokomunikaci a ètvrtá, hraná úloha simulovala resuscitaci v terénu. Kromì procvièení základních orientaèních
dovedností nezbytných pro práci na operaèním støedisku bylo úèelem etapy dostat dispeèerky na druhou stranu  a
u do pozice volajícího, po kterém chceme bìhem tísòového volání nejrùznìjí odhady, nebo do pozice výjezdové
skupiny, jí popisujeme cestu na místo události.
Úloha prokázala, e pro vìtinu soutìících pøedstavuje
orientace v terénu a pouití mapy urèitý problém. Napøíklad
z 10 soutìících jen dvì dispeèerky dokázaly najít místo
v mapì podle zadaných zemìpisných souøadnic. Vìtina
soutìících se na vlastní kùi pøesvìdèila, e rychle odhadnout výku objektu není nic snadného (18 m odhadováno
v rozmezí 10 a 25 m) a jetì sloitìjí je odhadnout v terénu vzdálenost (cca 900 m odhadováno v rozmezí 400 m a
4 km). Naopak dobøe si soutìící dokázaly poradit se zahájením a vedením laické resuscitace, a vìtina i správnì vyuila jediného pomocníka na místì k navedení pøijídìjící
posádky záchranky místo k pokusùm o dýchání z plic do
plic (které by pøi dojezdové dobì do 5 minut nebylo úèelné).
Druhá etapa (s krycím jménem Podraz) mìla za úkol
simulovat operaèní øízení záchranné sluby na území fiktivního okresu. Úèelem bylo provìøit schopnost rychlého
a efektivního øízení a organizace racionální spolupráce dostupných prostøedkù  výjezdových skupin  s hlavním zøeURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007

telem na naléhavost jednotlivých událostí a optimální smìrování pacientù do zdravotnických zaøízení.
Soutìící se nejprve seznámily s mapou daného území, silnièní sítí, umístìním výjezdových skupin a zdravotnických zaøízení. Teprve po tomto seznámení dostaly informaci o jednotlivých událostech a rozbìhly se stopky.
Tabulka 1  Legenda  seznam událostí:
Tabulka 1  Legenda
V èase T=0 pøijalo operaèní støedisko souèasnì následující
tísòová volání:
AIM: M asi 50 let, stenokardie, dunost, nausea, trvání asi
15 minut
NZO: M asi 45 let, náhle vzniklé bezvìdomí v tìlocviènì, probíhá TANR (u tohoto pacienta není potøeba rozhodnout o smìrování z dùvodu neúspìné KPCR)
MÍCHA: M asi 30 let, pád ze støechy, pacient pøi vìdomí, bez
dunosti, ale necitlivost a nepohyblivost od pasu dolù, bez viditelných zranìní
DM HYPO: , 73 let, diabetièka na inzulinu, nalezena rodinou
v bezvìdomí, opocená, nevnímá, ale spolehlivì dýchá, rodinou
namìøena glykemie 1.3, opakovanì mívá stavy hypoglykemie.
Leh.ÚRAZ: M 17 let patnì stoupl a nyní dekonfigurace a silná bolestivost v kotníku LDK, jinak zdráv a bez dalích potíí.
Informace o událostech lze povaovat za spolehlivé.
Oetøení pacienta trvá ve vech pøípadech 15 minut. Jedna výjezdová skupina mùe souèasnì oetøovat a transportovat pouze 1 pacienta. Pøedání pacienta v nemocnici trvá 10 minut, pak
je výjezdová skupina v pøípadì potøeby volná pro dalí vyuití.
Specializovaná centra (traumacentrum, kardiocentrum) jsou
v místì sídla LZS.
Úkolem soutìících bylo popsat, jak zorganizují pomoc
jednotlivým pacientùm vèetnì zajitìní transportu pacientù
do pøísluného specializovaného centra.
9

VZDÌLÁVÁNÍ A ZKUENOSTI
Situace k øeení je na obr. 1.

Obr. 1  území, rozmístìní výjezdových skupin: èísla u jednotlivých úsekù komunikací oznaèují èasy, ze kterých se skládá celkový dojezdový èas od stanovitì k pacientovi a dále do zdravotnického zaøízení. Pøi dolním okraji jsou doby dostupnosti LZS
(vèetnì èasu pro start, pøistání a èasu nutného pro manipulaci
s pacientem). Doba letu s pacientem do specializovaného centra
(opìt vèetnì pøedání) je stejná jako doba dostupnosti LZS.
Nejlepím soutìícím trvalo rozhodování kolem 2  3 minut.
Defibrilaèní èas u pacienta s NZO by mìl být do deseti minut,
pacient s AIM i pacient s úrazem míchy by mìl být na specializovaném pracoviti do hodiny. Zvládnete to také? Øeení najdete na stránce 43.
Speciálnì na problematiku LZS byla zamìøena jetì doplòující otázka: Posádky u pacienta s AIM a u míního traumatu oetøily pacienty a obì ve stejný okamik ádají transport vrtulníkem do specializovaného centra. Jak si poradíte?
a) poletí k AIM
b) poletí k mínímu traumatu
c) pouití vrtulníku by u nebylo racionální, nepoletí nikam
Soutìící se v odpovìdích rozdìlily na dvì pøesnì stejné poloviny  pìt by poslalo vrtulník pro pacienta s úrazem míchy,
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druhá polovina pro pacienta s AIM. Jak ale vyplývá z èasového rozboru, za daných okolností (volání a z místa po oetøení
pacienta) vede pouití vrtulníku v obou pøípadech v prodlouení doby transportu. A protoe doba transportu je v obou tìchto pøípadech podle medicíny zaloené na dùkazech jediný potenciální profit pouití vrtulníku, v dané indikaci je vyuití vrtulníku neracionální.
3. etapa (ena za pultem) pak spoèívala v pøíjmu dvou
simulovaných tísòových volání. V tomto roce jsme zvolili formu reálného hovoru s ivým volajícím. V jednom hovoru lo
o pøípad zdánlivì banálního úrazu v hospodì, ovem pøi zjitìní vech okolností se ukázalo, e dùvodem pádu na sklenièku byla náhlá zástava obìhu a je tøeba zahájit resuscitaci.
Druhé volání bylo pøíkladem hovoru z první ruky tìce duného volajícího který po minutì hovoru zkolabuje.
Nutno øíct, e  na rozdíl od loòského roku  se s obìma hovory
pøijatelným zpùsobem popraly vechny soutìící  ádná z nich
situaci fatálnì nepodcenila, vechny nakonec rozpoznaly zástavu
obìhu a vem se také podaøilo zjistit adresu na dusícího se volajícího jetì pøed kolapsem. Z hlediska hodnocení byly hlavní rozdíly
v èasových parametrech (napøíklad rozpoznání zástavy trvalo a
5 minut od zaèátku hovoru). Na druhou stranu z hovorù byla patrná jistá improvizace zejména v poskytování instrukcí k resuscitaci
a nìkteré formulace byly zjevnì matoucí èi zavádìjící (napø. Øeknìte mi, jak (postiený, pozn. aut.) vypadá? pøípadnì klasicky matoucí Uprostøed bradavek masírujte srdíèko ).
Jako loni, i letos probìhla soutì tak trochu v ústraní a mimo hlavní proud pozornosti  ostatnì jak je tomu u operaèních støedisek i v reálném ivotì, chce se dodat. Vìøím, e pøítí rok se podaøí vyuít nabytých zkueností k tomu, aby se tato
situace zmìnila.
Velmi potìující je, e celá soutì dispeèerek byla v letoním roce daleko vyrovnanìjí ne loni a ádná ze soutìících
se nedopustila nìjaké zcela fatální chyby. Navíc soutìící ji
samotnou úèastí v soutìi prokázaly velkou osobní stateènost
a smysl pro hru. Za obojí jim patøí obdiv i podìkování.
Pøíspìvek doel do redakce 11. èervna 2007
MUDr. Ondøej Franìk
ZZS HMP  ÚSZS, Korunní 98, Praha 10
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz

Transport pacienta s akutním koronárním syndromem
do PCI centra  je posádka RLP nutností?
Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluby hl. m Prahy  ÚSZS
Abstrakt
Transport pacienta s AKS do PCI centra není zcela bezpeèný, ale na druhou stranu riziko maligní komplikace bìhem nìj je pomìrnì nízké.
Tyto transporty jsou pøitom z obavy pøed moným vznikem komplikací zpravidla konány výjezdovou skupinou s lékaøem (RLP). Následkem
toho pak není tato posádka po urèitou dobu pøítomna na svém spádovém území. Pravdìpodobnost vzniku závané výzvy i pravdìpodobnost
vzniku závané události hodnoceno NACA skóre 4+ je pøitom 17 x respektive 5x vyí, ne pravdìpodobnost vzniku NZO s nutností
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resuscitovat bìhem tìchto zajitìných transportù. Z tohoto pohledu se jeví být úèelnìjí ponechat výjezdovou skupiny RLP na spádovém
území pro okrytí závaných událostí a tyto transporty konat skupinou RZP.
Klíèová slova: Rychlá zdravotnická pomoc(RZP)  akutní infarkt myokardu (AIM)  direktní angioplastika (PCI)  transport  riziko
 operaèní øízení
Abstract
Transport of the patient with acute myocardial infarction (AMI) to cathlab is not absolutely safe, but the probability of fatal health-related
incident during the transport is low. Despite of that, the transports are usually realized by the ambulance with physician on board (ALS
ambulance). Because of that, this ambulance is for a significant time not present in its region. By our results, the probability of serious call
will occure in this time as well as the probability of case confirmed as serious by NACA 4+ is 17times (5times respectively) higher than the
probability of cardiac arrest during the transport to the cathlab. From this point of view it seems to be more efficient to keep the physicianon-board ambulance at the region to respond serious emergency calls and realize such transport by nurse- or paramedic-staffed crew.
Key words: RZP (paramedic) ambulance  acute myocardial infarction (AMI)  direct angioplasty (PCI)  transport  risk  ambulance
control

Úvod
Akutními koronárními syndromy (AKS) resp. se symptomy svìdèící pro AKS jsou jednou z nejèastìjích indikací
zásahù ZZS a také jednou z nejèastìjích indikací tzv. sekundárních transportù, èasto na relativnì dlouhou vzdálenost do PCI centra. Tyto transporty jsou pøitom z obavy
pøed moným vznikem komplikací zpravidla konány výjezdovou skupinou s lékaøem (RLP). To sebou pøináí problémy v podobì èasto relativnì dlouhé nedostupnosti výjezdové skupiny RLP pro zajitìní dalích závaných událostí na
daném spádovém území.
To, e pacienti stiení AKS patøí mezi rizikové, je nesporné. Na druhé stranì pøítomnost lékaøe jako doprovodu
pacienta transportovaného u transportu do vzdáleného PCI
centra souèasnì znamená jeho nepøítomnost v pùvodním
spádovém území. Pøi omezených poètech posádek RLP, stále èastìji pouívaném rendes-vous (RV) systému a stále
vzrùstajícím významu skupin RZP se nabízí otázka, jaká je
vlastnì v takové situaci optimální reakce systému celého
systému pøednemocnièní péèe.
Metodika
V této práci jsem se pokusil na základì dostupných dat
kvantifikovat riziko vzniku nejzávanìjí komplikace  náhlé zástavy obìhu (NZO) s nutným zahájením neodkladné
resuscitace (KPCR)  bìhem transportu takových pacientù,
a srovnat je s rizikem výskytu jiné závané události na daném spádovém území za danou èasovou jednotku.
Výsledky
V roce 2005 vyjídìly posádky RLP v ÈR celkem
v 295.268 pøípadech, øeily 80.534 událostí hodnocených
závaností NACA 4 a více, a zahájeno bylo 6.909 KPCR1).
V prùmìru tedy kadou hodinu v ÈR vznikne 33 indikací
k výjezdu RLP, z nich v 9,19 pøípadech jde skuteènì o závaný èi dokonce pøímo ivot ohroující stav (NACA
4 a víc) a v 0,78 pøípadech je zahájena neodkladná resuscitace.
Z tého zdroje lze odhadnou (pøesné èíslo bohuel není
k dispozici), e v ÈR k 31. 12. 2005 pùsobilo cca 180 výjezdových skupin RLP.
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To tedy znamená, e pravdìpodobnost výskytu závané
indikace bìhem jedné hodiny ve spádovém území jedné
skupiny RLP PZU=0,19, pravdìpodobnost výskytu závaného stavu PZS=0,051 a pravdìpodobnost nutnosti zahájení
KPCR PKPCR=0,004.
Podle dostupných dat je riziko vzniku maligní komplikace bìhem jedné hodiny transportu pacientù s lékaøem vyjádøeným podezøením na AKS cca P=0,022 2). Uvaujeme-li
zde ovem o transportu na vzdálené pracovitì, je z hlediska celé akce tato hodnota polovièní (posádka je ve svém
spádu neodstupná hrubým odhadem dvojnásobek èasu stráveného s pacientem  je tøeba pøipoèíst i cestu zpìt), tj. celkové riziko je P=0,011 (viz tabulka 1 a graf 1).
Situace

Pravdìpodobnost
Relativnì vùèi
vzniku dané
pravdìpodobnosti
situace v prùbìhu
vzniku NZO
jedné hodiny
bìhem jedné
hodiny trvání ZT

Pravdìpodobnost
vzniku závané
výzvy

0,190

17,2

Pravdìpodobnost
vzniku závané
události (NACA 4+)

0,051

4,6

Pravdìpodobnost
resuscitace
v terénu

0,004

0,4

Pravdìpodobnost
vzniku NZO
bìhem zajitìného
transportu

0,011

1,0

Tabulka 1: Pravdìpodobnost výskytu závané výzvy, závané události a KPCR na spádovém území ve srovnání
s pravdìpodobností vzniku NZO bìhem transportu pacienta
s AKS (událostí na hodinu sluby) a relativní srovnání vùèi
pravdìpodobností vzniku NZO bìhem transportu pacienta
s AKS

11

O D B O R N É

T É M A

Graf 1: Pravdìpodobnost výskytu závané výzvy, závané
události a KPCR na spádovém území (obdélníky) ve srovnání
s pravdìpodobností vzniku NZO bìhem transportu pacienta
s AKS (èárkovanì)  pøepoèteno na jednu hodinu.
Závìr
Ve srovnání s pravdìpodobností vzniku indikace RLP v daném èase a na daném území je riziko vzniku maligní komplikace bìhem transportu pacienta s AKS velmi nízké.
Diskuse
Transport pacienta s AKS na PCI centrum není zcela bezpeèný, ale na druhou stranu riziko maligní komplikace bìhem
nìj je pomìrnì nízké. Tato zkuenost ji byla v obecné rovinì
prezentována napø. ve velkých multicentrických studiích øady
PRAGUE3) nebo DANAMI4). ádná ze studií se ale pøímo tímto fenoménem nijak hloubìji nezabývala a u vùbec se nezabývala systémovým dopadem nepøítomnosti transportující výjezdové skupiny na spádovém území.
Retrospektivní hodnocení dat v této práci má øadu omezení,
která vycházejí z toho, e nìkterá potøebná data nejsou pøímo dostupná a bylo nutné je odvodit èi aproximovat. Práce rovnì neuvauje moné vzájemné zálohování více výjezdových skupin
RLP (napø. v prostøedí vìtích aglomerací), které z hlediska statistiky významnì mìní pohled na celou problematiku, a nezabývá se ani rozdílným zatíením systému PNP v rùzných èasových
obdobích bìhem dne. Modelovým prostøedím pro tuto práci
byl zásah záchranné sluby ve vzdálenìjí periferii obsluhované
jednou skupinou RLP s potøebou transportovat pacienta na specializované pracovitì v centru (PCI centrum). Typicky se to týká
pacientù s akutními koronárními syndromy, ale v poslední dobì
i pacientù stiených CMP, pacientù se závaným úrazem apod.
Pokud pøipustíme, e klíèovou rolí lékaøe bìhem transportu
pacienta na PCI centrum je zahájení a vedení neodkladné resuscitace v pøípadì vzniku náhlé maligní komplikace (zatímco
jiné pøípadné ménì akutní komplikace mohou být øeeny adhoc spoluprací transportující posádky s nejblií dostupnou
skupinou RLP), je zøejmé, e pravdìpodobnost takového vyuití je dramaticky nií ne pravdìpodobnost toho, e na daném území a v daném èase vznikne jiná výzva indikovaná k øeení skupinou RLP (0,011 vs. 0,19, tj. cca 17 x nií) a je také
podstatnì nií ne pravdìpodobnost toho, e tato výzva bude
i na místì hodnocená jako skuteènì závaná (0,011 vs. 0,051,
tj. témìø 5x nií). Jinými slovy  na 1 pacienta s AKS resuscitovaného bìhem zajitìného transportu na PCI centrum pøipadá 19 výzev standardnì øeených výjezdovou skupinou RLP,
12
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které je ale nutno øeit alternativním zpùsobem (výjezdem
RZP, výjezdem skupiny RLP ze vzdálenìjího stanovitì, pouitím LSPP, pozdrením výzvy apod.) a 5 z tìchto pacientù
skuteènì je v závaném èi kritickém stavu.
Navíc øeení nejnebezpeènìjí náhlé maligní komplikace
 komorové fibrilace  je v kompetenci posádky RZP 5) a nadìje na úspìnou defibrilaci je v prvních sekundách po vzniku fibrilace velmi vysoká bez ohledu na kvalifikaci defibrilujícího 6).
To ve podporuje hypotézu, e pokud není zajitìno úèinné zálohování výjezdové skupiny RLP, která z dùvodu
transportu pacienta s AKS opoutí svoje spádové území, ze
systémového hlediska má vìtí potenciální pøínos transportovat pacienta skupinou bez lékaøe a lékaøe ponechat ve
spádovém území pro potøeby ostatních pacientù.
Je naopak pochopitelné, e transport pacienta s AKS je rizikovìjí vùèi obecné populaci co se vzniku NZO a potøeby resuscitace týèe.
Na uvedená data a výpoèty je ovem potøeba pohlíet pouze
jako na orientaèní a na výsledek pouze jako na dílèím zpùsobem podpoøenou hypotézu. Pro získání spolehlivých, statisticky významných údajù by bylo nutné pøipravit cílenì zamìøenou studii, její výstupem by mohla být napøíklad i podrobnìjí stratifikace rizika u rùzných skupin pacientù s AKS.
A poznámka na závìr: celá mylenka vychází z toho, e
systém by mìl fungovat optimalizovanì z hlediska celku, nikoliv pro prvního pacienta. To je ostatnì i principem tøídìní
výzev u na operaèním støedisku. V praxi ale èasto nakonec
zvítìzí do urèité míry alibistický pohled, kdy alokujeme nejlepí zdroje i pro málo rizikové situace (Co kdyby se pøece jenom cestou nìco stalo?) s tím, e doufáme, e se ádná dalí závaná událost v dané lokalitì a v daném èase nevyskytne.
Pokud pøece jen, je argument péèe o pøedchozího pacienta
lépe srozumitelný a tudí snáze pouitelný ne ponìkud imaginární kouzla s èísly, by prokazující správnost rozhodnutí
z hlediska vìtiny. Rozhodnutí o tom, jaký pohled je nám blií, ji ovem zùstává jen a jen na nás.
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Abstrakt
V èlánku je uvedena kasuistika desetiletého chlapce, který onemocnìl meningokokovou infekcí, s prudkým prùbìhem a fatálním koncem.
Pozdìji se u nemocného potvrdila imunodeficience. Autoøi srovnávají kasuistiku s bìným obrazem tohoto onemocnìní, uvádìjí jeho
patofyziologický podklad a nejèastìjí léèebné postupy.
Klíèová slova: meningokoková meningitida  meningokoková sepse  properdin  purpura fulminans
Abstract
The article presents a case report in a ten years old boy fallen sick of the meningococcal infection with a fulminant course and a fatal
outcome. Later, the immunodeficiency in the patient has been proved. The authors compare this case report with a current image of
meningococcal infection. They present its pathophysiological base and the most current treatment.
Key words: meningococcal meningitis  meningococcal sepsis  properdin  purpura fulminans

Úvod
Bakteriální hnisavá meningitis je závané onemocnìní, které
svým prudkým a spádným projevem skýtá vysokou smrtnost.
Stìejním diagnostickým vodítkem jsou prùvodní pøíznaky
 pøedevím horeèka, bolest hlavy, ztuhlost íje, neuropsychická
deteriorace a výsev petechií. Klíèem záchrany je pak okamité
intravenózní podání antibiotika. Nicménì ani tak nelze ve vech
pøípadech zabránit infaustnímu prùbìhu.
Kasuistika  pøípad onemocnìní desetiletého chlapce
Pacient pobýval na kolním lyaøském výcviku ve Francii
v oblasti Hautes Alpes. Na urgentní pøíjem je poslán praktickým
lékaøem, který vzhledem ke zmatenosti dítìte ádal o psychiatrickou konsultaci. Dle odesílajícího lékaøe je chlapcova osobní
anamnéza bez zvlátností. Od pøedchozího dne prý jeví známky
zmatenosti v kontextu psychologicky sloité rodinné situace.
V oblasti somatického vyetøení praktický lékaø zaznamenal
ztuhlost íje, dalí patologii nepoznamenává.
Transport sanitkou na urgentní pøíjem v Brianconu za doprovodu zdravotní sestry trvá jednu hodinu a pùl. Pøi pøíjezdu je dítì
v bezvìdomí ohodnocené GCS na 2-3-2 a mimo agitaci projevuje
konvulzívní výpady konèetin. Mydriatické zornice a oboustrannì
pozitivní Babinského znamení svìdèí pro postiení mozkového
kmene. Obìh je pøi pøíjmu stabilní, dýchání poslechem vlhké
s inspiraèními i expiraèními bronchitickými fenomeny, na trupu
jsou rozesety drobné petechie, které po stisku nemizí. íje oponuje na 5 cm, tìlesná teplota dosahuje 38,2°C.
Spolu s ilním vstupem a krevním odbìrem jsou ihned podána
antibiotika (ceftriaxon 1 g i.v.). Dále jsou zajitìny dýchací cesty intubací a spolu se sedací je pacient napojen na umìlé dýchání.
Krevní obìh je podpoøen objemovou náhradou a pozdìji kontinuální i.v. aplikací noradrenalinu. Na RTG S+P je patrno zastøení praURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007

vého horního a støedního laloku a CT hlavy neprokazuje výrazné
zmìny kromì vymizení perimesencefalických cisteren a nepatrného zmenení ètvrté komory. Lumbální punktát je bíle zkalený.
Krevní obraz potvrzuje leukocytosu (32 g/l) s 88% neutrofilií a 4% lymfocytosou, dále koagulaèní rozvrat o TP 56% (Taux
de Prothormbine odpovídající Quickovì èasu / INR, norma 70
a 100%) a C reaktivní protein o koncentraci 83 mg/l. Hodnoty
mozkomíního liquoru dosahují poètem leukocytù 19 000/mm3,
erytrocytù 9 500/mm3 a koncentrací glukosy 0,03 mmol/l. Z liquoru je pozdìji vykultivován vysoce nakalivý meningokok C.
Bìhem pobytu na urgentním pøíjmu a zajiování dalího
transportu se u pacienta prohlubuje stav bezvìdomí a rozvíjející
se septický ok vyaduje posílení obìhové podpory. Po tøech hodinách od pøijetí je chlapec smìøován na specializované pracovitì  dìtské resuscitaèní oddìlení univerzitní nemocnice
Timone v Marseille. Vzhledem k nepøízni poèasí a nutnosti pøekladu z vrtulníku do pozemní sanitky s mezizajitìním na urgentním pøíjmu v Gapu celý transport trvá pìt hodin. Na dìtské
resuscitaèní oddìlení je pacient pøijímán ji ve zcela areaktivním komatu, v hypotermním stadiu septického oku (35,5°C)
a s obrazem diabetu insipidu o diurese 800 ml/h. Bìhem druhého dne celkový stav pacienta svìdèí navzdory rozíøené terapii
pro vnitøní rozvrat v rámci septického oku a neurologické vyetøení prokazuje kmenovou areflexii mozku. Mozková smrt je
následnì potvrzena opakovaným EEG vyetøením a transkraniálním dopplerovským ultrazvukem, který demonstruje oscilující køivku s bidirekcionálním tokem.
Tøetí den od prvních pøíznakù onemocnìní je takto konstatována pacientova smrt a následnì je vìtina jeho orgánù vyuita
se souhlasem rodièù k transplantaci.
Zajímavostí je, e dítì bylo v roce 2002 (tedy 4 roky pøed
onemocnìním) oèkováno proti meningokoku A+C. Podrobné
13
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imunologické vyetøení vak pozdìji prokáe deficit imunoglobulinu properdinu.
Diskuse
Meningitida, zánìt mozkových plen, byla prvnì zmínìna ji
ve støedovìku. Nemoc byla odbornì popsána výcarskou vìdeckou spoleèností Swiss Vieusseux a v roce 1805, kdy propukla
v enevì její epidemie. Meningitida je takté spojována s japonskou královskou rodinou krále Komei, jeho potomky na
zaèátku devatenáctého století krutì postihla.
V 70  80% bývá pùsobena virovou infekcí, co pøedznamenává mírný prùbìh. Ve 25% pøípadù se jedná o pùvod bakteriální a v 5% jsou pøíèinou houby, parazité a jiné mikroorganismy.
Bakteriální, neboli hnisavá, meningitis, je-li neléèena, mívá
smrtnost a 100% (6), u antibiotiky léèené infekce smrtnost dosahuje 15 - 30% u dospìlých (7),(2) a 7  10% u dìtí (4).
Incidence meningitidy ve svìtì se udává 1  5 pøípadù na
100 000 obyvatel za rok (8),(10), v Èeské republice je to 2,5/
100 000 (9).
Ve 20  50 % vech pøípadù bakteriálních meningitid je pùvodcem grammnegativní diplokok Neisseria meningitidis. Tento
mikrob má 13 sérových podskupin, z nich nejèastìjí jsou skupiny B, C, A, Y a W 135.
Nejvíce postienou skupinou bývají dìti mladí pìti let a adolescenti.
Pøenos meningokokové infekce probíhá kapénkovì  nasofaryngeální sekrecí  s inkubaèní dobou 3  4 dny. Díky svým invazivním vlastnostem dokáou meningokoky proniknout sliznièním epitelem do intravaskulárního prostoru, pøeívat v obìhu
a následnì pøekonat hematolikvorovou bariéru. V subarachnoidálním prostoru se bakterie dále mnoí. Pùsobením jejich rozpadových produktù dochází k aktivaci endotelu mozkových kapilár, makrofágù, astroglií a dalích imunokompetentních bunìk, které zaènou produkovat velké mnoství cytokinù.
Mozkový otok, jakoto fatální dùsledek meningokokové infekce, je tedy podmínìn nìkolika patogenními jevy. Je výsledkem
kombinace otoku vasogenního (porucha cévní stìny), cytotoxického (edém bunìk, dále zhorovaný hypoxií) a intersticiálního
(hydrocefalus  váznoucí cirkulace liquoru a jeho hyporesorpce). To ve vede mozkové hypertenzi, která potlaèí krevní cirkulaci a zapøíèiní ischemii mozkové tkánì. Na ischemii se dále
podílí poruchy prokrvení pøi vaskulitidì drobných mozkových
cév. Takto vznikne hluboké koma a následnì mozková smrt.
Nìkteøí nemocní mohou podlehnout fulminantnì probíhající
meningokokové sepsi, kdy se vùbec nestaèí rozvinout hnisavá
meningitida. V takových pøípadech, které natìstí nejsou èasté,
je smrt zpùsobena nezvladatelným septickým okem s multiorgánovým selháním.
Nejèastìjí prùvodní pøíznaky meningokokové infekce jsou
horeèka, cefalea, zvracení, ztuhlost íje, poruchy vìdomí kvantitativní (sopor, koma) a kvalitativní (poruchy rovnováhy, zmatenost) a fotofobie. Z mimomozkových projevù meningitis lze
zaznamenat krvácivé koní projevy  petechie a sufuze, jejich
podkladem je diseminovaná intravaskulární koagulace. Tento
jev se nazývá purpura fulminans a vdy svìdèí pro patnou prognózu. Výsev èervených eflorescencí rùzné velikosti nemizících
s vitropresí se mùe vyskytnout na jakékoliv èásti tìla.
Diferenciálnì diagnosticky lze zváit infekèní purpuru u stafylokokové sepse èi pneumokokové sepse u asplenických pacientù, z neinfekèních pøíèin pak purpuru trombocytopenickou, ne14
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krotizující vaskulitidu, rheumatoidní autoimunitní purpuru, novorozeneckou purpuru z deficitu proteinu C èi S nebo polékový
výsev.
U pacientù pøeivích meningokokovou infekci toto onemocnìní èasto ponechává komplikace v podobì nehnisavé artritidy
velkých kloubù, vzácnìji se vyskytne nehnisavá perikarditida èi
myokarditida. Kromì toho se mùe objevit meningokoková
pneumonie souèasnì s meningitidou nebo sepsí nebo jako samostatné onemocnìní (3). Následkem bývá encefalopatie, která
témìø vdy odezní bìhem týdnù, nejpozdìji mìsícù. Mezi dalí
øídce se vyskytující pozùstatky se poèítá porucha sluchu a totální hluchota. Závané neurologické následky jsou po meningokokové meningitidì vzácné.
Kausální léèba spoèívá v antibioterapii, dalí podpùrná léèba
pak v podpoøe systémového obìhu a prevenci okového stavu
(volumoterapie, katecholaminová podpora), protekci CNS (oxygenace, UPV, sedace) èi útlumu zánìtlivé reakce a otoku mozku
(kortikoidy a manitol).
Terapií první volby jsou tedy intravenóznì podávaná antibiotika.
V momentì, kdy jetì neznáme pùvodce, jsou nejvhodnìjí cefalosporiny 3.generace. Cefotaxim se dávkuje 12g/24 h u dospìlého
a 200 mg/kg/24 h u dítìte a to ve ètyøech dávkách po 6 hodinách.
Ceftriaxon se podává v mnoství 100 mg/kg/24 h  ve dvou dávkách u dospìlého, v jedné denní dávce u dítìte. Celkové mnoství
ceftriaxonu by u dospìlého nemìlo pøekraèovat 6g/24 h.
Alternativou je chloramfenikol èi meropenem. Doporuèená
délka antibioterapie meningokokové meningitidy je týden.
Kortikoterapie (dexametason je upøednostòován) slouí k útlumu zánìtlivého projevu v subarachnoidálním prostoru a prevenci zhorení pøíznakù v dùsledku bakteriolýzy po podání antibiotika (vyplavení bakteriálních zbytkù a cytokinová reakce). První
dávka dexametasonu by tedy mìla být podána tìsnì pøed nebo
spolu s první dávkou antibiotika (1).
K profylaxi osob, které pøily s nemocným do tìsného kontaktu, se u nás doporuèuje perorální podání penicilinu v bìné
dávce (0,5  1g po 6  8 hodinách u dospìlého po 7 dní). Toto
doporuèení se lií stát od státu, ve Francii se jako profylaktikum
podává rifampicin  300 mg p.o. ve 4 dávkách po 12 hodinách
(11), co je ovem u nás povaováno za rizikové pro snadný
rozvoj bakteriální rezistence.
Nejúèinnìjí prevencí meningokokových infekcí je oèkování.
K dispozici je polysacharidová bivakcína A+C a tetravakcína
A+C+W135+Y, které vak poskytují ochranu pouze na pøiblinì
3 roky a nelze je pouít u dìtí mladích 2 let, protoe ty nevytvoøí protilátky. Podstatnì delí a spolehlivìjí ochranu  minimálnì
10 let  poskytují konjugované vakcíny proti meningokoku C,
které navíc lze pouít i u dìtí mladích 2 let. Zatím není k dispozici ádná vakcína poskytující ochranu proti meningokoku B.
Na závanosti projevu meningokokové infekce se podílí fakt
imunodeficience napadených jedincù. Ti, co jsou postieni defektem tzv. pozdních sloek komplementu (C5  C9), trpí èastìjím výskytem invazivních meningokokových infekcí, avak
jejich prùbìh je vìtinou mírný. U osob s deficitem sloky alternativní cesty aktivace komplementu  globulinu properdinu 
probíhá zánìt mozkových plen obvykle jako fulminantní sepse
a èasto konèí fatálnì (5).
Závìr
Popsaný pøípad je zajímavý z více dùvodù. Chlapec onemocnìl invazivní formou infekce meningokokem C, pøestoe byl
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pøed 4 roky oèkován. Ovem pøeoèkování polysacharidovou
vakcínou se doporuèuje právì po 3 letech, protoe pozdìji nemusí být hladina protilátek dostateènì protektivní ani u osob
imunokompetentních. Nemoc mìla atypický zaèátek  isolovaný akutní stav zmatenosti je jen vzácnì prùvodní známkou poèátku neuroinfekce. Je také diskutabilní, zdali infaustní prùbìh
onemocnìní mohl být zvrácen vèasným podáním antibiotika
 tedy jetì v ordinaci praktického lékaøe. Dále se u chlapce
kombinovaly pøíznaky tìké hnisavé meningitidy a fulminantní
meningokokové sepse. Zjitìná pneumonie mohla být rovnì
meningokokové etiologie, co je také spíe vzácný projev meningokokové infekce. Souèástí diskuse by se také mohla stát
otázka podání kortikoidù jakoto prevence zhorení otoku mozku, co ale není jedním z bìných léèebných protokolù uívaných ve Francii, kde se pøípad udál.
Pøíèinou smrti chlapce spí ne zhroucení obìhu pøi fulminantní sepsi, jak je popisováno u osob s deficitem properdinu,
byl edém mozku refrakterní na léèbu, který vedl k mozkové ischémii a smrti.
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Koniotomie v praxi
Zsolt Kecskeméthy

Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje

Abstrakt
Èlánek poukazuje na monost vyuití koniotomie v terénu jako monost záchrany pacienta v sloitých situacích, v nepøehledném terénu
dýchacích cest. Nutí k zamylení se nad jednoduchostí této techniky s velikým pøínosem  záchranou ivota, ale i nad psychologickým
aspektem pøipravenosti k provedení této techniky.
Klíèová slova: zajitìní dýchacích cest  koniotomie  atypická situace  nácvik  záchrana ivota
Abstract
This article describe the coniotomy and its utilization in practice as the possibility of saving human life in the situation of difficult airways.
The simplicity of the named techique is pointed out and the psychological preparedness to use this technique is discussed.
Key words: airway management  coniotomy  atypic situation  training  saving human life

Úvod
Koniotomie i minitracheostomie jsou málo pouívané metody
k udrení dýchacích cest v terénní praxi pro jejich znaènou razantnost. Pøedstavují jen pøechodné øeení k zajitìní dýchacích
cest po dobu, ne za stabilních a aseptických podmínek bude provedena tracheostomie.
Koniotomie je indikována u pacientù, u kterých nejde zajistit
dýchací cesty standardními postupy  tracheální intubací ani komURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007

birourkou. Jedná se o tyto stavy: edém laryngu, epiglotitida, pøekáky v dýchacích cestách (cizí tìleso tìko odstranitelné v terénu), tìká devastující poranìní oblièeje, pøípadnì komplikované
anatomické a technické pomìry.
Technika provedení
Koniotomie se provádí skrze ligamentum conicum, které spojuje chrupavku títnou a prstencovou. Tento prostor  incisura thy15
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reoidea inferior  je lábkovitého tvaru a nahmatáme ho pod prominentia laryngea. Prùsvit dýchacích cest je tady nejblíe kùe
bez monosti poranìní velkých cév. Øez provádíme vertikálnì ve
støední èáøe v délce cca 3  4 cm, poté horizontálnì protneme ligamentum conicum a do prùsvitu dýchacích cest a zasuneme
pøedem pøipravenou rourku a zafixujeme.
Kasuistika èíslo 1:
Posádka RLP vyjídí k dopravní nehodì  cyklista byl sraen
korbou nákladního auta. Na místì zjiujeme, e se jedná o jedenaedesátiletého cyklistu v bezvìdomí s mnohoèetnými frakturami oblièejového skeletu, frakturami eber, kontuzí bøicha s povrchným dýcháním, bilaterálnì izokorickými zornicemi. Intubace
nebyla moná pro znaèné krvácení do dýchacích cest (z oblièejových fraktur), které znepøehledòovalo terén. Ani po intenzivním
odsávání nebyla moná jistá orotracheální intubace. Zvolili jsme
náhradní øeení  koniotomii, která byla provedena po analgezii
pacienta. Koniotomický set nebyl k dispozici, do vzniklé rány
jsme zasunuli intubaèní kanylu velikosti èíslo 6 a pacienta jsme
ventilovali s dosaením SpO2 94 a 98%. Pøivolaná letecká záchranná sluba postieného transportovala na ARO, kde byla koniotomie upravena na tracheotomii.
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Kasuistika èíslo 2:
Touto kasuistikou bych chtìl poukázat na rozsáhlé zranìní oblièejových struktur, které je jetì sluèitelné se ivotem. Jednalo se
o dramatický výjezd k pacientovi ve vìku 58 let, mohutnìjí postavy, který zakopl pøi øezání døíví na cirkulární pile a padl oblièejovou èástí hlavy do cirkulární pily (viz foto).
Pøi pøíjezdu pacient stál!!! ve stodole u pily. Dolo ke ztrátovému poranìní èela, èásti nosu, pravého oka, lícní kosti, pravé èásti
horní i dolní èelisti. Z tìchto tkání silnì krvácel. Z devastovaných
dýchacích cest chroptìl zpìnìnou krev. Pacient byl èásteènì schopen vnímat nae pokyny a spolupracovat!
Pøistoupili jsme k rychlému zajitìní dvou ilních linek, k pøetlakové volumové náhradì, k analgezii fentanylem. Orotracheální
intubace nepøicházela v úvahu  nebylo kam intubovat. Protoe
pacient spontánnì ventiloval, koniotomii jsme provádìli v lokální
anestezii mesocainem, po dilataci øezu v ligamentum conicum
jsme pouili opìt endotracheální kanylu velikosti èíslo 6, která
bezpeènì zajistila ventilaci. Poté jsme pacienta uvedli do anestezie, pouili celotìlovou termofolii a leteckou záchrannou slubou
transportovali na ARO. Nález na CT byl potìující  bez známek
mozkového poranìní. Pacient absolvoval rekonstrukci oblièeje
a po tøech týdnech od úrazu jsme ho vidìli chodícího a mluvícího
na traumatologii.
Závìr
Koniotomie je jednou z alternativních metod zajitìní dýchacích cest která vede k záchranì ivota. Provedení je opravdu jednoduché, nácvik v klidném prostøedí pomáhá odbourat psychický
blok k provedení tohoto zákroku.
Pouitá literatura:
1. Drábková J: Akutní stavy v první linii, 1.vydání, Praha, Avicenum
1997, s 101-104
2. Vajda J: Atlas anatomiae I, 1 vydání, Budapest, Akadémiai kiadó,
1989
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Prevencia profesionálneho pokodenia podporno-pohybovej
sústavy pracovníkov urgentnej medicíny
Anna Butorová

Katedra fyzioterapie Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica

Uèi sa by zdravý je rovnako dôleité ako uèi sa akéko¾vek iné zruènosti.
Na úvod som si zámerne zvolila mylienku z èínskej filozofie.
Narodili sme sa, aspoò väèina z nás, ako zdraví jedinci
s harmonicky a ekonomicky fungujúcou telesnou schránkou.
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V priebehu ivota úasnému poèítaèu zvanému ¾udské telo
zadávame ale to¾ko nezmyselných a nerozumných príkazov,
e výstupy sú primerane chaotické a nerealizovate¾né. A tak
nauèíme svoje telo dra jednotlivé èasti v polohách, za ktoré by sa urèite nehanbil ani Quasimodo, vytvoríme mu nesprávne pohybové vzory, vedieme pohybovo chudobný ivot, presi¾ujeme svaly, ktoré zabezpeèujú polohu, ako sed,
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stoj a naopak jednorazovo nadmerne preaujeme svaly vykonávajúce pohyby, èím si zabezpeèíme svalovú nerovnováhu, dysbalanciu, ijeme a pracujeme v neustálom strese, nevieme a u sa ani nedokáeme uvo¾ni. Raz sa ale predsa len
rozhodneme, e urobíme nieèo pre svoje zdravie a tak si
zájdeme do niektorého fitneska, na joging, alebo len tak
zaportova, a tu svoje skazonosné dielo dokonèíme.
Zdravotné problémy tak vzniknuté môu siaha od nepohody, pobolievania a drobných bolestí po závanejie situácie, ktoré si vyadujú lekársku starostlivos a nemocniènú
lieèbu. V chronickejích prípadoch bývajú lieèba a zotavenie èasto neuspokojivé a dôsledkom môe by trvalá pracovná neschopnos a strata zamestnania.
Na ambulanciách obvodných lekárov je a 65 % podiel
pacientov s ochoreniami chrbtice. Pod¾a Európskej agentúry pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci predstavujú
ochorenia a pokodenia podporno-pohybovej sústavy najèastejí problém súvisiaci s prácou v Európe.
Existuje nieko¾ko povolaní, kde zamestnanci patria k pracovníkom so zvýeným rizikom pokodenia chrbta.
Profesia zdravotníckeho záchranára urèite medzi ne patrí.
Vykonáva prácu mimoriadne fyzicky ale aj emocionálne nároènú v priestorových a poveternostných podmienkach
ohrozujúcich èasto krát nielen jeho zdravie, ba a ivot.
Pri pomoci druhým je dôleité ma ale stále na pamäti,
e sa máme snai predovetkým neublíi sami sebe.
Dokonca povinnos chráni si svoje zdravie nám vyplýva
aj zo zákona.
Aby mohol èlovek vykonáva svoju prácu efektívne, s èo
najmenou námahou a bez negatívnych dôsledkov na svojom zdraví, mal by ma základné znalosti týkajúce sa jeho
pracovného prostredia a druhu práce, ktorú vykonáva.
Jedinec so silným a zdravým chrbtom, ktorý nie je pokodený chorobou ani predchádzajúcimi poraneniami, zvyèajne
zvládne u opísané následky. ia¾, nie kadý má silný
a zdravý chrbát. Väèina problémov s kríami je výsledkom sérií malých pokodení a dlhoroènej námahy. Navye
kadé pokodenie ïalej narúa stavce a platnièky, alebo svaly a ligamentá, ktoré ich dria a podopierajú. Tieto malé pokodenia majú kumulatívny úèinok a èasto spôsobujú vánejie a bolestivejie ochorenie alebo pokodenie chrbta.
Väèina problémov sa týka dolnej èasti chrbta pri 4. a 5.
lumbálnom stavci.
Príèinami sú ruèná manipulácia, spôsoby zaaenia, nesprávne dranie tela a nevhodné pohyby. Najnevhodnejou
kombináciou, ktorá predisponuje na pokodenie chrbta pri
dvíhaní záae, je ohnutie tela dopredu s vystretými kolenami a súèasná rotácia chrbta. Pri pohybovom vzore, ktorý
mnoho ¾udí pouíva pri predklone, pri snahe zdvihnú predmet zo zeme, postupne flektuje jednotlivé stavce voèi sebe
tak, e vytvoria pravidelne zahnutú krivku. Pri tejto èinnosti sa presúva v kadej medzistavcovej platnièke jadro (nucleus pulposus) smerom dozadu na anulus fibrosus.
Dlhodobým preaovaním dochádza k pokodeniu väzivových prstencov na niektorom mieste, èo umoní v prípade
následného tlakového preaenia presun rôsolovitého jadra
platnièky na miesto pokodenia prstenca. Keï u vak dolo
k pokodeniu prstenca, môe spôsobi neprimerané presunutie jadra pokodenie väzu alebo nervu, prípadne miechy.
Tomu sa organizmus bráni vznikom bolesti, svalového spazURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007
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Obr. 1

mu a reflexných zmien, èo je sprevádzané nepríjemnými pocitmi.
Dá sa tomu predís. Ten istý predmet leiaci na zemi sa dá
dosiahnu aj pomocou drepu v chránenej pozícii. Zabezpeèenú pozíciu driekovej chrbtice je potrebné dodriava
v kadej situácii. Najefektívnejím prostriedkom na problémy s chrbticou je prevencia. Starostlivos o chrbát po celý
ivot. Nácvik správneho zaaenia chrbtice a celého pohybového aparátu dodriavaním chránených pozícií v domácnosti, v práci a pri zábave, zvládnutím aktivít tzv. koly
chrbta. Zamenením zaaenia v ohybe na osové zaaenie
chrbtice.
Veobecná zásada platná pre vetky spôsoby dvíhania:
Medzistavcovú platnièku nesmieme vystavi súèasnému tlaku vo flexii a rotácii!!
Predstavme si, e tlak na platnièku L-S prechodu spôsobený vlastnou váhou je 100 %, pri správnom dvíhaní bremena s hmotnosou 50 kg je 300 % (obr. 1), pri nesprávnom
dvíhaní bremena 50 kg je zaaenie 1000 % (obr. 2).
Pokyny:
Pri práci s bremenom nezáleí ani tak na váhe, je nutné
zauja správny stoj, vykona pohyb, aby sa boles nedostavila. Predmety je potrebné dvíha nielen silou, ale aj s rozumom. Je potrebné postupova ako vzpieraè. Pred presúvaním objektov je nutné zväèi stabilitu rozírením stoja
a flexiou bedier, kolien a èlenkov. Pri dvíhaní súèasne napneme aj svalstvo brunej steny a silu, ktorou sa dvíha, vyvíjame svalmi nôh a panvového pletenca.
Uvedomenie si následkov nepouívania správnej mechaniky tela môe motivova k osvojeniu dobrých návykov. Ak
ste v zamestnaní a chcete posla svoju chrbticu na prvú vyuèovaciu hodinu, budem dra palce, aby ste zatia¾ nemali
17
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bude sila svalov riadená kosami a energia vychádzajúca
z panvových svalov bude premenená na uitoènú prácu.
Správny ekonomický stoj èloveka sa podobá stoju aktuálne úspeného èloveka. anica tela prechádza pri poh¾ade
z boku vonkajím zvukovodom, ramenom, bedrovým
kåbom, kolenom a asi na írku prsta pred èlenkom. ija je
pretiahnutá hore, brada s krkom tvorí pravý uhol, panva je
podsadená s vyhladením lumbálnej lordózy (obr. 3).

Obr. 2

výjazd a mohli ste úspene absolvova nácvik správneho drania tela v stoji.
Ideálne je zaèa s nácvikom bez obutia, naboso. Pohodlne
sa postavte. Mierne sa rozkroète. Tak, aby chodidlá boli od
seba vzdialené na írku panvy. Kolená sú v jednej línii
s chodidlami a bokmi. Chodidlá nôh sú poloené rovnobene. Na nohách si predstavte tri body, hlavièku prvého aj piateho metatarzu a hrbol kalkanea. Snate sa sústredi tlak
svojho zaaenia do menovaných bodov. Uvo¾nite kolená
do mierneho podrepu. Pritiahnite obidve polovièky sedacích
svalov k sebe. Jemne stiahnite svalstvo brunej steny. Súèasne sa zvýi napätie svalstva panvového dna. Nezabudnite
pritom zároveò dýcha. Dýchajte svojim obvyklým spôsobom. Predstavte si, e sa od kostrèe tiahne akási zlatá ni
rovno nahor k najvyiemu bodu na vrchole lebky. Cez tento bod vás ahá priamo hore k nebu. Vystrite plecia, lopatky
ahajte k sebe, ruky spustite nadol vo¾ne ved¾a trupu. Lakte
splývajú ako nadol, akoby ich ahali k zemi aké olovené závaia. Hlavu drte vzpriamene, zasuòte bradu, akoby
vás niekto tlaèil prstom do brady spredu dozadu.
Ak pocítite, e máte chrbát akoby napnutý v ráme, je to
presne to pravé. Svaly protestujú.
Nieko¾koroèné devastovanie sa podpísalo na vaich momentálne nepríjemných pocitoch. Ale nevzdávajte sa. Ve¾ká
výhoda tohto úvodného cvièenia je, e opakovacie lekcie si
môete da kdeko¾vek. Kedyko¾vek v zamestnaní, poèas èakania v obchode v rade pri pokladni, na zastávke MHD...
Úspechy sa urèite dostavia.
Dobre organizované telo môe vykona prevanú väèinu
èinností, ktorých je ¾udské telo vôbec schopné, bez zbytoèných blokád a mrhaní silami. Dôleité je priblíi sa ideálnej dráhe pohybu  to je dráha, ktorú by sledovala naa kostra, keby bola ahaná za hlavu priamo do iadanej polohy. Je
to aj najkratia moná dráha pohybu. Pokia¾ sa èloveku podarí po tejto dráhe pohybova alebo sa jej priblíi, potom
18

Obr. 3

Dvíhanie malých a ¾ahkých premetov:
Pomocou k¾aku je vhodné dvíha malé predmety.
Chrbticu treba dra v chránenej pozícii. K¾aknú na jedno
koleno èo najbliie k predmetu a uchopi ho rukou na strane k¾aèiacej nohy. Druhým predlaktím si mono pomôc pri
vstávaní, a to opretím sa o koleno (obr. 4).
Vyváené dvíhanie pomocou lastovièky môeme tie poui pri dvíhaní predmetov malej hmotnosti. Trup fixujeme

Obr. 4
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Obr. 5

napriamený. Stojnú dolnú konèatinu môeme mierne flektova v kolene. Naspä si pomôeme jemným vihom zanoenej konèatiny (obr. 5).
Pri práci v stoji je ideálne, keï máme pracovnú dosku
v takej výke, aby sme sa nemuseli pri práci zohýba, aby
sme mohli stá vzpriamene. Keï to nie je moné, rozkroèením alebo pokrèením kolien zníime svoju výku primerane
výke pracovnej dosky. Prípadne zníenie polohy dosiahneme vykroèením jednej dolnej konèatiny dopredu (obr. 6).
Pri dosahovaní vzdialenejích predmetov uloených
v niie poloených priestoroch mono poui lastovièku
alebo k¾ak (obr. 7).

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 6
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Pri nosení bremien z dôvodu vyváenia je potrebné ich
rozloi do dvoch rúk (obr. 8).
Obúvanie uskutoèníme opä so zabezpeèenou chrbticou
vyloením obúvanej dolnej konèatiny na vyiu podloku
(obr. 9).
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to isté, ako zaèa kopa studòu, keï u èloveka trápi
smäd.
Verím, e v budúcnosti pre kadého z vás, ochorenia pohybovo-podporného systému budú ve¾kou neznámou.
Literatúra
1. Feldenkrais,M.: Feldenkraisova metoda. 1. vydanie Praha,
Pragma 1996
2. Gúth, A.: výchovná REHABILITÁCIA alebo Ako uèi kolu
chrbtice. 1. vydanie Bratislava, vyd. LIEÈREH GÚTH 1999
3. Kozierová, B., Erbová, G., Olivieriová,R.: Oetrovate¾stvo. 1.
vydanie Martin, Osveta, 1995
4. Nariadenie vlády SR è. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri ruènej manipulácii
s bremenami.
5. Owen,B.D.: The lifting process and back injury in hospital
nursing personnel. Western Journal of Nursing Research,
1985, è. 7, s. 445-449
6. Problematika pokodení podporno-pohybovej sústavy.
http://ew2007.osha.europa.eu
Pøíspìvek doel do redakce 15. èervna 2007
Obr. 9

Na záver opä citát:
Múdry si lieèi chorobu, ktorá v tele èloveka ete nie je.
Pretoe uíva lieky, keï sa u choroba zaèala, znamená

Mgr. Anna Butorová
Mièinská cesta 14
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: anna.butorova@szu.sk

Memento mezenteriální ischémie
pro lékaøe prvního kontaktu
Jiøí Franz

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje  oblast Kolín  Nymburk

Abstrakt
Mezenteriální ischémie se mùe stát mimoøádnì nebezpeènou komplikací pøi dekompenzaci chronických kardiovaskulárních onemocnìní.
Pøedevím neokluzivní forma tohoto onemocnìní mùe doprovázet zhorení obìhových obtíí kardiakù s nízkým srdeèním výdejem, zejména stavù spojených s malignì probíhajícími poruchami rytmu. Následná støevní infarzace nemusí vdy probíhat pod obrazem dominující
náhlé pøíhody bøiní a pøípadný fatální, v dùsledcích pak diagnosticky a chirurgicky jen zøídka vèas øeitelný prùbìh, není vdy docenìn.
Pøedevím lékaøi na úrovni pøednemocnièní neodkladné péèe, kteøí se s rozliènými komplikujícími klinickými obrazy chronických kardiakù setkávají dennì by mìli vèas odhalit i souèasnì probíhající závanou nitrobøiní symptomatologii.
Klíèová slova: mezenteriální ischémie  cévní ileus  splanchnická vazokonstrikce  støevní ischémie
Abstract
Mesenteric ischaemia can become a serious complication of decompensated chronic cardiovascular diseases. Non-occlusive form of this
disease can cause impairment of circulation disturbances of patients with low cardiac output and especially those conditions associated with
malignant dyrhythmias. Enteral infarsation needn´t look like acute abdominal pain and possible fatal outcome can be underevaluated.
Emergency physicians who are very often facing various clinical complications of cardiovascular diseases should be able to diagnose
possible severe abdominal symptomatology.
Key words: mesenteric ischaemia  vascular enteral obstruction  splanchnic vasoconstriction  enteral ischaemia
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Úvod
Celkové zhorení krevního obìhu v rámci kardiální dekompenzace a závanì probíhajících arytmií vede vdy
k omezení prùtoku krve splanchnickým øeèitìm a v mezenteriálním povodí jak v tepenném, tak i ilním øeèiti.
Vzniklá intestinální vazokonstrikce tedy prvotnì nemusí prvotnì pøímo souviset s orgány zaívacího traktu. Nemocný
 ale i vyetøující lékaø  prvotnì preferují kardiovaskulární klinický obraz a ne vdy pøikládají význam rozliènì odstupòovaným souèasným bøiním bolestem èi poruchám pasáe. Vyetøení bøicha se obèas v logice dramatického prùbìhu kardiální dekompenzace opomíjí. I palpaènì mìkké
bøicho s poslechovì normální peristaltikou vak mùe být
difúznì bolestivé. V pokroèilejích fázích ji rozvíjejícího
se cévního ileu je jasnì oblenìná peristaltika, bøicho podfouklé a terminálních stádiích se lze setkat se sice selhávajícím kardiakem, ale souèasnì ji se známkami zánìtu pobøinice, sepse, zvracením a krvavými prùjmy. Není smyslem sdìlení se navzájem strait kupø. variantou hypotenze
kardiogenní etiologie se souèasnì ji pokroèilé rozvinutou
gangrénou klièek tenkého støeva. Na druhé stranì je vdy
ozdobou odborné invence kadého lékaøe v pøednemocnièní
fázi na tyto moné nitrobøiní projevy a komplikace pomyslet a alespoò upozornit pøi pøedávání nemocného na lùkovém zaøízení.
Etiopatogenetické poznámky
Na základì moné etiologie a rozlièného timingu rozvoje intestinálních uzávìrù se rozliuje mezenteriální ischémie na okluzivní a neokluzivní. Typické okluzivní formy
mají svùj pùvod v trombóze a. mesenterica superior, nejèastìji bezprostøednì pøi jejím odstupu z bøiní aorty.
V mení míøe je pøíèinou uzávìru mezenteriálního øeèitì
arteriální embolie a venózní trombóza. Takto vzniklé cévní
ileozní stavy jsou povìtinou doménou chirurgù, kteøí se
s takto postienými pacienty setkávají jako první a indikují je urgentnì k operaèní revizi pro jasné známky støevní
neprùchodnosti.
Neokluzivní ischémie  tedy bez cévního uzávìru  je
v literatuøe uvádìna u 20  30 % nemocných, s následnou a
peroperaèní diagnózou cévní ileus. Závaná a pozornost
vyadující je vysoká mortalita tìchto neokluzivních typù,
která se pohybuje dle rozlièných zdrojù od 70 do 100 %.
Mezenteriální tepny i íly jsou prùchodné, ale právì v rámci extraabdominálního kardiálního pùvodu ischémie je výrazná  de facto smrtící  redukce jejich perfuze. Následné
ischemické, pohøíchu ji ireverzibilnì gangrenózní zmìny
hlavnì v oblasti tenkého støeva jsou nezøídka velmi svízelnì resekabilní a kauzálnì chirurgicky øeitelné, èasto infaustní s ancí pouhé nitrobøiní explorace.
Diskuze
Diagnostické monosti terénního lékaøe vèas rozpoznat,
pøípadnì zvýhlednit tyto fatální komplikace nemocných
kardiakù a pacientù s rozvinutou atherosklerozou jsou vel-
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mi omezené. Na druhé stranì se ale ne vdy setkáváme se
superurgentními následky poruch srdeèní èinnosti.
Umíme je èasto úspìnì a v poklidu v pøednemocnièní fázi
stabilizovat, diagnostikovat, èasto i s dilematem ponechat
takového pacienta po naem vyetøení a zajitìní v domácím
léèení. Opravòuje nás k tomu chronicita nìkterých trvalých
zmìn a ambulantnì øeitelná periodicita nìkterých rozlièných duností a nestabilních opresí a bolestí na hrudi.
Oprávnìnì se domnívám, e právì u tìchto nemocných mùe obèas vzniknout absence pozorného celkového vyetøen,
tedy vèetnì bøicha, a trpìlivìjího odbìru anamnézy s vyhodnocením i jiných steskù, kterými mohou být rozlièné potíe gastrointestinální. Nejasné prùjmy, èasté mìnlivé koliky, nepravidelné zvracení, pocity vzedmutí bøicha, zástava
stolice èi øádného odchodu plynù ale pøedevím ji zmínìná
pøekvapivì difúzní pohmatová bolestivost jinak mìkkého
neperitoneálního bøicha  to ve mùe být ji v rovinì pohotovostního vyetøení chronického kardiaka poèínající
známkou nìkteré z forem pøedevím neokluzivního typu
splanchnických vazokonstrikcí. Vyspìlejí klinická pracovitì mají bohaté zkuenosti s CT vyetøením a selektivnì
angiografickou diagnostikou, a to tøeba jetì ve fázi, kdy je
moné následnì vzniklá pokození støev medikamentoznì,
a pøedevím chirurgicky øeit.
Závìr
Mimoøádnì nebezpeèné mezenteriální ischémie jako komplikace dekompenzací chronických kardiálních onemocnìní
mají nespecifický klinický obraz. Tato zlovolná skuteènost
je nepochybnì pøíèinou opodìné diagnózy a jisté zdrenlivosti s tendencí podcenit rozlièné nitrobøiní epizody, vèetnì obèasné absence vlastního motivu kardiakovi bøicho pøi návtìvì
vyetøit. Rozvoj morfologických, septických a metabolických
zmìn pøi intestinálních hypoperfuzích je rychlý, razantní a nadále vysoce smrtící. Skromným cílem této práce alespoò memento pro lékaøe prvního kontaktu a pøednemocnièní neodkladné péèe se snahou získat o tomto onemocnìní alespoò základní nezbytné informace.
Literatura:
1. Chlapík, D. :Akútna èrevná ischémia. Rozhl.Chir.,1999, 78,7:
s.351-354
2. Chabert, S. et al. : Management of acute intestinal arteriae
ischemia. J. Chir., 1999, 136:s.130
3. Novák, K. et al. : Mezenteriální ilní trombózy  posun
v léèebné strategii ? Rozhl.Chir.,2003, 82,9: s.497-501
4. Vaòásek,T. et al. : Neokluzivní mezenteriální ischémie  popis
pøípadu, Èes. a Slov. Gastroent.,1998,52,6 : s.219-222
Pøíspìvek doel do redakce 5. èervence 2007
MUDr. Jiøí Franz
Vyehradská 35
128 00 Praha 2
e-mail: Franz@seznam.cz
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Èeská lékaøská spoleènost J.E. Purkynì

Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP)
Doporuèený postupu výboru spoleènosti UM a MK ÈLS JEP
Aktualizace: 21. 4. 2007

1) ÚVOD A VÝZNAM
1.1 Úvod
Poskytování telefonicky asistované první pomoci (TAPP)
má podle situace a moností instruovat volající nebo svìdky
k poskytnutí první pomoci postienému. Jde o jednu ze základních úloh zdravotnického operaèního støediska.
Základní instrukce by mìly být poskytnuty zejména v tìchto
situacích:

1.2 Obecné pokyny pro manipulaci s pacientem
Pokud je pøi vìdomí, dýchá a svým konáním se zjevnì neohrouje, je nejlépe nechat pacienta zaujmout polohu, jaká mu
nejlépe vyhovuje.
Pokud je v bezvìdomí a dýchá a jeho poloha jej sama o sobì neohrouje, ponechat jej v poloze, v jaké se právì nachází.
Nepøetritì monitorovat stav dechu. V pøípadì zvracení otoèit
postieného okamitì na bok. Do stabilizované polohy otoèit
jen ty pacienty v bezvìdomí, u kterých není pochybnost o kva-

Situace

Instrukce

Náhlá zástava obìhu

TANR (viz dále)

Duení z obstrukce dýchacích cest

Vypuzovací manévry, uvolnìní dýchacích cest, umìlé dýchání.

Bezvìdomí se zachovalým dýcháním

Pøi jistotì stran kvality dýchání stabilizovaná poloha, jinak ponechat pacienta
v poloze, v jaké se nachází! Pokud leí, nedávat nic pod hlavu (!!!).
V obou pøípadech dùslednì sledovat stav dýchání.

Dopravní nehody, pády
a ostatní traumata

Prioritou je zástava tepenného krvácení a obnovení/udrení
prùchodnosti dýchacích cest. Pokud to není nutné (postiený
dýchá), nehýbat! V pøípadì potøeby manipulace s postieným vdy
etrnì s fixací hlavy vùèi tìlu. Pokud mono pøikrýt (udrení teploty)!
Zøetelnì oznaèit místo nehody  bezpeènost zranìného i zachráncù!

Krvácející rány

Zástava masivního krvácení, krytí pokud mono sterilním materiálem.
Pouít gumové rukavice, jsou-li k dispozici.

Intoxikace poitím

Podle povahy látky vyvolat nebo naopak zabránit zvracení, podání tekutin atd.

Popálenina

Lokální chlazení popáleného místa.

Poleptání, zasaení chemikálií

Podle chemické podstaty mechanicky oèistit, nebo opláchnout proudem vody.

Cizí tìleso

Pokud to není nutné pro manipulaci s pacientem, nevyndávat.

Náhlé zhorení chronické nemoci

Asistované podání emergentní medikace, pokud ji má pacient k dispozici.

Porod
o novorozence (udrení tepla!!!).

Asistence u porodu, vyèitìní dýchacích cest novorozence, péèe

Veobecnì

Bezpeènostní instrukce pro zachránce.Udrování optimální tìlesné teploty.
Poloha adekvátní potíím.

Vekeré instrukce musí být poskytovány zejména se zøetelem
na to, aby zachránce nebyl vystaven nepøimìøenému riziku, pøípadnì aby byl o moném významném riziku informován.
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litì dýchání a jejich stav není zpùsoben traumatem. Monitorování jejich dechu a barvy je pak tøeba vìnovat mimoøádnou
pozornost.
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Pøesné konkrétní postupy v jednotlivých situacích jsou zpravidla souèástí provozních pokynù resp. protokolù konkrétního
operaèního støediska.
2) TELEFONICKY ASISTOVANÁ NEODKLADNÁ RESUSCITACE (TANR)
2.1 Definice a význam TANR
Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace je telefonická instruktá volajících na místì vzniku pravdìpodobné náhlé
zástavy obìhu (NZO). Spoèívá zejména v identifikaci NZO, motivaci a instruktái k provádìní neodkladné resuscitace a v zajitìní optimální organizace pomoci na místì události.
V okamiku náhlé, ivot ohroující pøíhody je jen menina
lidí pøipravena sama od sebe zaèít resuscitovat  z èásti z dùvodu nerozpoznání zástavy, neznalosti úèinných postupù a esteticko-hygienickým pøekákám, ale zejména kvùli panické reakci a bloku jednání. U pacientù s náhlou zástavou dechu
a/nebo obìhu má pøitom laická neodkladná resuscitace zásadní význam pro jejich kvalitní pøeití.
Doporuèený postup ÈLS-JEP  Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof è. 2 Neodkladná resuscitace kodifikuje ve své nejnovìjí verzi pro tento postup v situaci identifikované jako náhlá zástava obìhu termín telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) 1).
Pøínos telefonické asistence spoèívá v inicializaci jednání
zachránce, v odstranìní psychologických pøekáek, v motivaci, odborné podpoøe jeho postupu a v neposlední øadì v optimalizaci organizace pomoci na místì události.
Souhrnný pøíznivý vliv TANR na osud pacientù resuscitovaných v terénu prokázaly i studie z Prahy a Stockholmu2,3,4).
Tyto studie prokázaly, e TANR zvyuje nadìji na pøeití
NZO v terénu a o 50%.
2.2 Technické a organizaèní podmínky pro provádìní
TANR
Systematicky lze metodiku TANR pouít pouze tehdy, pokud jsou pro ni vytvoøeny vhodné technické, metodické i personální podmínky.
 Adekvátní technické a personální dimenzování ZOS.
TANR nesmí znamenat zdrení ve vyslání pomoci ani nesmí
ohrozit pøíjem dalích volání na tísòovou linku. To pøedpokládá adekvátní technické a personální vybavení ZOS a také
vhodnou organizaci práce. Pokud je nutná komunikace pøijímajícího dispeèera s výjezdovou skupinou, lze v nouzi
TANR poskytnout a poté, prostøednictvím zpìtného volání.
 Definice postupù TANR a výcvik call-takerù je pøedpokladem úspìchu. Musí existovat jasná metodika, kterou se mohou call-takeøi øídit. Není èas ani prostor na improvizaci èi
výuku metodou pokusù a omylù. Praxe v provádìní TANR
prokazatelnì zvìtuje úspìnost TANR 5).
 Monitorování kvality a vyhodnocování úèinnosti pøináí nutnou zpìtnou vazbu. Odstranìní nedostatkù a motivace call-takerù je zcela zásadní pro úspìné zavedení programu TANR.
2.3 Indikace a kontraindikace TANR
TANR je na místì v tých indikacích, jako KPCR, tj. pøi náhlé zástavì obìhu (NZO).
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Jako kadý medicínský postup má i TANR svoje kontraindikace. Jsou jimi zejména:
 jisté známky smrti, s ivotem zjevnì nesluèitelné trauma;
 terminální stav nevyléèitelného onemocnìní;
 reálné nebezpeèí hrozící zachránci;
 zjevná mentální nebo fyzická neschopnost volajícího resuscitovat (nepodceòujme dìti!);
 zcela nespolupracující volající;
 hovor z tøetí ruky (volající není na místì pøíhody);
 vlivem provádìní TANR by dolo k prodlení ve vyslání výjezdové skupiny.
2.4 Identifikace NZO
Identifikace NZO je postavena na:
 nápadné dynamice stavu (postiený právì zkolaboval);
 bezvìdomí (postiený neprojevuje ádné známky ivota);
 bezdeí nebo terminální dechové aktivitì (lapavé dechy).
Identifikace NZO pøináí nejvíce problémù i úskalí a zdaleka ne ve vech pøípadech je snadná. Navíc u nìkterých pacientù v okamiku volání jetì nejde o NZO a k náhlému zhroucení ivotních funkcí dochází a v dalím prùbìhu.
Identifikace náhlé poruchy vìdomí zpravidla neèiní zásadní potíe. Matoucí mohou být køeèe, které se u èásti pacientù s NZO
krátce vyskytují jako následek hypoxie CNS. Potíe ovem èiní
odliit, zda je bezvìdomí dùsledkem NZO, nebo jiného dìje.
Èastou chybou je pátrání po pulsu na karotidách  je prokázané, e úspìnost tohoto postupu je patná a èasová ztráta
významná. Klíèové je tedy ovìøení stavu dýchání, jeho nepøítomnost je souèástí identifikace zástavy obìhu. Ve shodì s doporuèeními Evropské rady pro resuscitaci platí, e pacient, který nevyvíjí ádnou spontánní aktivitu s výjimkou agonálních
dechù je povaován za osobu s NZO 6).
Právì lapavé dechy jsou ovem nejvìtím úskalím identifikace NZO: na otázku zda postiený dýchá se dispeèerovi
èasto dostane odpovìdi sice pozitivní, ale pøitom popisující
právì typické agonální dechy. Spolehlivost údajù je velmi nízká a podle dostupných dat se pohybuje v nejlepím pøípadì kolem 60% 5). Terminální (lapavé) dechy jsou pøitom pøítomny
a u 50% pacientù s NZO 7).
Typické známky agonálního dýchání jsou zejména:
 v èasné fázi bezprostøednì po zástavì: nepøirozenì dlouhý
resp. postupnì se prodluující interval mezi jednotlivými nádechy
 prodlouené expirium èasto doprovázené nápadnými, chrèivými zvukovými projevy
 v pozdìjích fázích: neúèinné pohyby pomocných dýchacích
svalù, jazyka a svalù oblièeje.
Pokud se do edesáti sekund nepodaøí spolehlivì potvrdit, e postiený reaguje a normálnì dýchá, pøestoe je volající u pacienta, postupujeme tak, jako by lo o náhlou zástavu obìhu.
Poznámka: Jedna èí více známek agonálního dýchání mùe
pøetrvávat po celou dobu neodkladné resuscitace, je-li provádìna úèinnì.
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2.5 Postup pøi provádìní TANR pro náhlou zástavu obìhu
Metodika TANR vychází z platných doporuèení k neodkladné resuscitaci, která vydala napø. Evropská rada pro resuscitaci 8), tento postup je vak modifikovaný s ohledem na specifické okolnosti práce operaèního støediska záchranné sluby a také s ohledem na nejnovìjí publikované poznatky a doporuèení jiných významných organizací smìrem k preferenci nepøímé
masáe srdce pøed dýcháním z plic do plic zejména v situaci
svìdky zaznamenaného kolapsu 2,9,10).
2.5.1 Základní kroky pøi TANR
Dostatek zachráncù: je-li volající na místì sám a je-li reálnì moné pøivolání pomoci dalích osob do 1  2 minut, je
prvním úkolem zachránce pøivolání této pomoci.
Poloha: postieného na záda, nic pod hlavu, mírný záklon
hlavy. Cíl = uvolnìní dýchacích cest.
Komprese na hrudní kosti uprostøed hrudníku v úrovni prsních bradavek nataenýma rukama propnutýma v loktech,
rychlostí asi 2x za sekundu, do hloubky 5  6 cm u dospìlého.
Masírující nebo telefonující mùe hlasitì poèítat (napøíklad
dvì komprese v rytmu pìta-dvacet  aby mohl dispeèer posoudit tempo masáe).
Dýchání z plic do plic se provádí objemem asi 500  600 ml
u dospìlého, délka vdechu i výdechu je asi 1 sekunda. Cyklus
dvou vdechù vèetnì potøebných úkonù k uvolnìní dýchacích
cest by nemìl trvat déle, ne 10 sekund.
Základní schéma u zástav pravdìpodobnì kardiálního pùvodu u dospìlých pacientù:
 4 minuty nepøetrité masáe, po kterých následuje masá
støídaná s ventilací v pomìru 100 kompresí : 2 vdechùm
a do pøíjezdu posádky záchranné sluby.
Základní schéma u ostatních zástav:
 30 kompresí : 2 vdechùm
Ve vech pøípadech platí:
Pokud není zachránce schopen nebo ochoten efektivnì
provádìt umìlé vdechy, pokraèuje TANR pouze instruktáí k provádìní kompresí.
Ovìøení stavu: pokud nejsou patrné ádné známky funkèního obìhu, provádí se masá nepøetritì. V pøípadì nejistoty
lze masá pøeruit nejvýe 1x za minutu na 10 sekund.
Støídání zachráncù: je-li to moné, vyzveme zachránce po
1  2 minutách k vystøídání, nebo provádìní KPCR je neobyèejnì namáhavé.
Zajitìní pøístupu k pacientovi: je-li na místì dostatek zachráncù, mìl by byt jeden z nich povìøen zabezpeèením optimální pøístupné cesty pro výjezdovou skupinu (odemèené dveøe, pøivolaný výtah, zajitìná domácí zvíøata apod.).
2.5.2 Specifika provádìní TANR u kojencù a malých dìtí
Prvním krokem pøi nálezu kojence v bezvìdomí by mìlo být
provedení vypuzovacího manévru  viz dále Zástava dechu.
Mírné podloení zad mezi lopatkami (napø. sloenou plínkou) mùe být významné pro uvolnìní dýchacích cest.
Dýchání z plic do plic se provádí do úst i nosu souèasnì,
mením objemem a vyí frekvencí ne u dospìlého.
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Masá se provádí pouze dvìma prsty, co nejrychleji (alespoò 120  140 stlaèení za minutu), cca 2 cm do hloubky.
2.6 Hranièní stavy vysoce podezøelé z NZO
Bezvìdomí se zachovalým dýcháním
Chybné vyhodnocení stavu dýchání je nejèastìjí chybou pøi
identifikaci stavu náhlé zástavy obìhu. Pøíèinou jsou tzv. lapavé dechy, sporadické projevy dechového úsilí, které mohou jetì
relativnì dlouho po zástavì obìhu pùsobit dojmem, e postiený
dýchá. Jde vak o sporadické vzdechy resp. pohyby, pøipomínající dechové úsilí. Popis ze strany volajícího bývá ovem zpravidla
pomìrnì návodný a zkueného dispeèera by nemìl zmást.
Øada pacientù v bezvìdomí mùe skuteènì mít dobøe zachované dýchání (napø. pacienti intoxikovaní látkami tlumícími vìdomí, pacienti s CMP èi úrazem hlavy). Zejména pokud
vzniku bezvìdomí pøecházel náhlý kolaps, je vak tøeba situaci povaovat vdy za mimoøádnì rizikovou. Pøedevím
ve vìkových skupinách nad 35 let u muù resp. 45 let u en
jsou úrazové pøíèiny èi intoxikace ji ménì obvyklé a naopak
dramaticky stoupá pravdìpodobnost náhlé zástavy obìhu.
Vzhledem k vysokému riziku NZO platí jednoznaènì:
pøi pochybnostech je stav nutné povaovat za NZO a do
doby, kdy se prokáe opak. To platí vèetnì poskytnutí instrukcí k TANR. Nutná je stálá a peèlivá kontrola dýchání.
U pacientù v rizikovém vìku by mìl dispeèer za 1  2 minuty
aktivnì zpìtnì volat a ovìøit stav pacienta.
Køeèe s bezvìdomím
Zejména u pacientù ve vìku nad 35 let jde o situaci s vysokým rizikem NZO. Nicménì i v niím vìku mohou být køeèe
projevem hypoxie CNS pøi zástavì obìhu a situaci na místì je
nutné monitorovat, nebo volajícího dùkladnì instruovat a jetì
ovìøit zpìtným voláním za 1  2 minuty.
Náhlá zástava dechu
Identifikace náhlé zástavy dechu
Typické pøíèiny náhlé zástavy dechu jsou:
 obstrukce dýchacích cest cizím tìlesem;
 obstrukce dýchacích cest po ztrátì reflexù následkem úrazu hlavy nebo akutního onemocnìní CNS;
 zástava dechu pøi intoxikacích látkami tlumícími dechové
centrum.
Duení z obstrukce dýchacích cest je druhou nejèastìjí indikací poskytování ivot zachraòujících instrukcí (u kojencù
jde o pøíèinu nejèastìjí). Jde èasto o aspiraci jídla, aludeèního obsahu nebo jiného cizího tìlesa (korálek, kostièka z dìtské
stavebnice, burský oøíek atd.), ale mùe jít i o následek ztráty
reflexù u úrazù CNS.
Typické situace významnì podezøelé z náhlé zástavy dechu
jsou zejména:
 bezvìdomí u nejmeních dìtí;
 neefektivní snaha o usilovný nádech (dávení), divné zvuky, kokrhání;
 promodralá barva a bezvìdomí u pacientù po úrazu èi intoxikovaných.
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ivot zachraòující úkony pøi náhlé zástavì dechu
Na rozdíl od náhlých zástav obìhu spoèívá poskytnutí první
pomoci u tìchto pacientù pøedevím v:
 uvolnìní dýchacích cest;
 provedení vypuzovacích manévrù (tam, kde nelze vylouèit
obstrukci dýchacích cest cizím tìlesem);
 provádìní umìlého dýchání.
Uvolnìní dýchacích cest, pøípadnì provedení vypuzovacích
manévrù je u tìchto pacientù bezprostøednì ivot zachraòujícím výkonem! Úèinnost první pomoci, je-li provedena
rychle a správnì, je zpravidla velmi vysoká, nebo první pomoc zde  na rozdíl od náhlých zástav obìhu  odstraòuje
vlastní pøíèinu vzniku kritického stavu.
Vypuzovací manévry:
Kojenci: poloit na ruku hlavou dolù a údery mezi lopatky
se pokusit vypudit cizí tìleso.
Ostatní: Heimlichùv manévr (lze provést jak ve stoje, tak
vlee) resp. dalí manévry k uvolnìní obstrukce (viz PORUCHY DÝCHANÍ).
V nìkterých pøípadech má akutní náhlá zástava dechu jasný
a bouølivý prùbìh (napø. pøi obstrukci dýchacích cest cizím tìlesem), jindy mùe být rozliení izolované zástavy dechu od
zástavy dechu a obìhu problematické. Pokud je situace nejasná a zde uvedené ivot zachraòující úkony nevedou ke
zlepení stavu postieného, postupujeme tak, jako by lo
o náhlou zástavu obìhu.
2.7 Stavy potenciálnì vyadující TANR
Kolem 35% pacientù resuscitovaných záchrannou slubou
není v dobì tísòového volání v bezvìdomí 4,7). Nejvìtí potenciální nebezpeèí vzniku NZO v dalím prùbìhu mají události
klasifikované jako bolesti na hrudi pravdìpodobnì kardiálního pùvodu, zejména náhle vzniklé, krátce trvající a doprovázené dalími rizikovými pøíznaky a závané dechové potíe
(dunost, duení).
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Pouèení volajícího, aby v pøípadì zhorení zdravotního stavu pacienta jetì pøed pøíjezdem výjezdové skupiny zavolal
zpìt na tísòovou linku, by mìlo být standardní souèástí instrukcí na závìr pøíjmu kadé tísòové výzvy. V pøípadì uvedených klasifikací by mìly být instrukce volajícím obzvlá peèlivé a cílenì zamìøené na monost náhlé ztráty vìdomí.
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Zdravotnické operaèní støedisko je centrálním a jediným
prvkem operativního øízení provozu zdravotnické záchranné
sluby. Tento materiál definuje minimální obecné, odbornì
 organizaèní poadavky na èinnost ZOS. Specifické poadavky definované zákonnými a dalími pøedpisy nejsou tímto stanoviskem dotèeny.
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 Provoz ZOS probíhá v souladu s Organizaèním øádem ZOS.
Organizaèní øád definuje úkoly a oblasti odpovìdnosti jednotlivých zamìstnancù ZOS. Souèástí organizaèního øádu
jsou pøedem definované postupy pro pøípad pøedvídatelných
mimoøádných událostí, vèetnì selhání technologií ZOS a vyøazení ZOS z provozu.
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 Vekeré èinnosti ZOS jsou dokumentované.
 Kapacita pøíjmové èásti ZOS by mìla být dimenzovaná tak,
aby v kadé hodinì bylo 90% pøíchozích volání obsloueno
volným operátorem do 10 sekund. Tento parametr je vyhodnocován a dokumentován.
 Události*) jsou tøídìny podle pøedem definovaných a lékaøským vedením ZOS schválených pravidel. Tøídìní spoèívá
v urèení klasifikace (popisu) události a následnì v urèení indikace (stanovení stupnì naléhavosti události a potøebné odbornosti výjezdové skupiny). Jsou stanoveny také postupy
pro tøídìní události pøi volání, kde není moné získat vechny poadované informace (volající není na místì apod.)
 Standardní souèástí pøíjmu a vyhodnocení tísòové výzvy je
pøedání instrukcí k první pomoci (telefonicky asistovaná první pomoc  TAPP) vèetnì poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR).
 Pøijaté hovory jsou systematicky a dokumentovanì zpìtnì
vyhodnocovány podle pøedem stanovených kritérií.

 ZOS je vybaveno specifickou spojovací technikou stojící mimo veøejné komunikaèní sítì, umoòující efektivní øízení výjezdových skupin na celém spádovém území.
 ZOS zaznamenává ke kadé události zpìtnì prokazatelným
zpùsobem nejménì tyto èasy:
a) Èas vzniku události, tj. první èas, který je v daných podmínkách technicky moné zaznamenat (tj. èas zaèátku hovoru na záznamovém zaøízení, pøípadnì èas zaloení záznamu v dispeèerském softwaru),
b) Èas pøedání výzvy k první výjezdové skupinì,
c) Èas dosaení místa události první výjezdovou skupinou.
*) Událost je dìj, vyadující poskytnutí PNP.
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Etický rozmer práce zdravotníckeho záchranára
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Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici

Abstrakt
Èlenovia záchranného tímu musia by pre svoju profesiu pripravení nielen odborne, ale i telesne a morálne. Pri záchrane ¾udského ivota sú
zdravotnícki záchranári konfrontovaní so pecifickými situáciami a vzahmi súvisiacimi s poskytovaním prvej pomoci, so zmenami
psychického stavu chorých a tie s prognózou ochorenia.
Na základe výskumu súvisiaceho s èlánkom èitatelia môu získa informácie o význame etiky ako povinného predmetu pre prácu
zdravotníckeho záchranára.
Klíèová slova: etika  zdravotnícky záchranár  váne chorý pacient  pecifické vzahy a situácie
Abstract
The Rescue Team Members must be prepared for their career not only as far as specialization is concerned, but they also need physical and
moral characteristics.
In rescuing people who suffer serious disease or injury or even when saving human lives the rescuers have to manage specific situations and
relations associated with providing first aid, with changes in the patients' psychical condition and prognosis.
According to the research connected with the article the readers have opportunity of gaining information on ethics´ importance as the
mandatory subject which the rescuers need for their work.
Key words: ethics  rescuer  suffer serious disease  specific relations and situations

Rýchlos, koordinácia, presnos, zodpovednos, spo¾ahlivos...
Ako s uvedenými hlavnými atribútmi práce záchranára na ktoromko¾vek úseku záchrannej èinnosti, v situáciách, v ktorých ide
o záchranu ivota a bojuje sa o kadú sekundu, súvisí etika?
Odpoveï na danú otázku sa pokúsime nájs i prostredníctvom tohto
èlánku, ktorého cie¾om je poukáza na najdôleitejie etické aspekty
práce záchranára ako jedného z èlenov zdravotníckeho tímu.
Je nesporné, e záchrana ¾udského ivota je èinnos, ktorá vyaduje ¾udí pripravených nielen telesne, psychicky, ale i morálne.

26

Pri zachraòovaní ¾udských ivotov sa uplatòuje najmä situaèná etika, etika v medzných  extrémnych ivotných situáciách, kde etické rozhodnutia nie je moné zviaza do akýchsi rigídnych pravidiel, ale je potrebné postupova pod¾a konkrétnych okolností a najlepieho svedomia. Niekedy je nevyhnutné poui aj postupy odliné od stanovených tandardov
a individuálne sa rozhodnú v neobvyklej situácii.
Je potrebné si uvedomi, e èlenovia záchranného tímu sú
konfrontovaní so pecifickými situáciami, ktoré urgentný stav
so sebou prináa. V urgentnej medicíne a starostlivosti nie je

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007

E T I K A



P S Y C H O L O G I E

moné absolútne repektova a zachova právo pacienta na autonómiu, informovaný súhlas, repektovanie ¾udskej dôstojnosti spôsobom, ktorý si praje pacient. Vetko musí by podriadené poiadavkám záchrany èo najvyieho poètu ¾udských
ivotov v èo najvyej kvalite.
I toto je jeden z dôvodov, preèo v tejto pecifickej oblasti
zdravotnej starostlivosti pretrváva paternalizmus ïaleko viac,
ako v iných medicínskych odboroch.
Ïalie pecifikum spoèíva v tom, e pri poskytovaní prvej
pomoci sa èlenovia zdravotníckeho tímu takmer vdy vystavujú urèitému riziku súvisiacemu s daným miestom alebo situáciou. Nebezpeèenstvo môe predstavova samotný zachraòovaný trpiaci duevnou èi infekènou chorobou, kedy hrozí jej
prenos na záchrancu. Rizikové a rozlièným spôsobom zneèistené prostredie tie ohrozuje záchrancov i v prípadoch, kedy
títo repektujú zásady bezpeènosti pri práci. V tejto súvislosti
je namieste kontatova, e etická povinnos zdravotníckeho
pracovníka, t. j. i záchranára zachraòova ivot i zdravie, je do
istej miery ohranièená povinnosou úèinne chráni svoj vlastný ivot a zdravie a nevystavova ho nebezpeèenstvu, pokia¾
to nie je nevyhnutné.
Ïalie pecifikum urgentných stavov spoèíva v psychických zmenách postihnutého. Poruchy vedomia, zmenené reakcie, rysy správania, niekedy apatia èi na druhej strane výrazný nek¾ud a strach zo smrti  to vetko sú faktory nielen
znaène zvyujúce celkovú záa organizmu, ale i podmieòujúce etiku správania sa záchranára a iných èlenov tímu. Niektoré
z uvedených prejavov sú mnohokrát príznaèné i pre èlenov rodiny postihnutého.
Dôleitým aspektom etického prístupu zdravotníkov voèi
takto postihnutým je trpezlivos, dodanie pocitu istoty, podpora dôvery v konanie zdravotníkov a pokia¾ to situácia dovolí,
empatické vypoèutie si problémov chorého od neho samotného alebo od èlenov jeho rodiny. Cennou devízou je kladne
uk¾udòujúco pôsobiaci verbálny i neverbálny kontakt s postihnutým a jeho okolím. K predpokladom adekvátnej komunikácie patrí i schopnos správne a efektívne posúdi situáciu,
v ktorej sa postihnutý nachádza.
Absencia uvedených aspektov prístupu zdravotníckeho záchranára ku postihnutým jedincom je právne nepostihnute¾ná,
ale práve spomínané normy rozhodujú o ¾udskej kvalite zdravotníckych záchranárov a o ich hodnotení samotnými kriticky
chorými, ich príbuznými a okolím.
Práca záchranára je úzko spätá i so závaným medicínskym
a etickým faktorom, ktorým je prognóza ochorenia. Prognóza
výrazne ovplyvòuje ïalí vývoj zdravotného stavu postihnutého i pouitie nároèných medicínskych postupov, napr. kardiopulmonálnej resuscitácie (ïalej KPR). O tejto skutoènosti je
v okamiku bezprostredného príchodu zdravotníkov ve¾mi nároèné hovori, pretoe u mnohých kriticky chorých je prognóza neistá alebo ve¾mi vána. V danej situácii prichádzajú do
úvahy i etické princípy rozhodovania v otázkach úzko súvisiacich s kontatovaním smrti, napr. nezahájenie KPR, prièom názor príbuzných môe by odliný ako názor zdravotníkov.
V súvislosti so zahájením KPR musí by u pacienta aspoò malá nádej na preitie a následná kvalita ivota po KPR má tie
svoj význam.
Zdravotnícky záchranár, ako èlen zdravotného tímu, vstupuje poèas svojej práce do pecifických vzahov.
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1. Vzah zdravotnícky záchranár a pacient v kritickom
stave mono charakterizova ako vzah pecifický, pretoe
väèina daných pacientov je somaticky i psychicky úplne
bezmocná, závislá nielen od odbornej pomoci zdravotníkov,
ale, ako u bolo zdôraznené, i od ich morálneho a zodpovedného prístupu. Niekedy sa môe sta, e i zo strany niektorých pacientov alebo skupín pacientov (napr. bezdomovcov, jedincov po poití väèieho mnostva alkoholu
a iných) môe by na zdravotníckych záchranárov vyvíjaný
nátlak, prostredníctvom ktorého títo môu by vmanévrovaní do situácií neslobodného rozhodovania sa.
2. Vo vzahu medzi zdravotníckym záchranárom a rodinnými prísluníkmi kriticky chorého má by prvoradé udriavanie
kontaktu, sprostredkovanie priaznivo pôsobiacich odkazov, etrné oznámenie nepriaznivých správ (tu je dominantná úloha lekára), zvládnutie nátlaku zo strany rodiny pri náhlych príhodách. Rodina mnohokrát, najmä keï je pacient v bezvedomí,
pôsobí ako základný zdroj informácií. V súvislosti s postihnutým, u ktorého je nutné zaháji KPR a jeho rodinou, vyvstáva
etický problém týkajúci sa prítomnosti èlenov rodiny pri KPR.
Je dôleité podotknú, e neexistuje veobecne platná schéma
správania sa v tejto situácii, ale ak príbuzní nie sú svedkami
KPR, z etického h¾adiska je správne v urèitých  spravidla 20
minútových intervaloch ich informova o stave postihnutého.
3. Interpersonálne vzahy v tíme. Sústredená a koordinovaná èinnos vetkých èlenov tímu je nevyhnutná pre záchranu èloveka. Zachovávanie rozsahu kompetencií, správne
konanie vo vypätých situáciách, adekvátne interpersonálne
vzahy, plnenie si povinností pri odovzdávaní pacienta iným
zdravotníckym pracovníkom sú dôleité aspekty dotvárajúce rámec komplexnosti profesie záchranára.
Pre doplnenie náho príspevku sme zrealizovali i prieskum,
ktorého hlavným cie¾om bolo zisti poh¾ad poslucháèov dennej i externej formy túdia odboru urgentná zdravotná starostlivos na význam povinného predmetu zdravotnícka etika pre
profesiu zdravotníckeho záchranára.
Tabu¾ka 1

Poèet respondentov

Denné túdium

33

Externé túdium

19

Spolu

52

Tabu¾ka 2

Veková truktúra

18  25 rokov

Denné túdium

Externé túdium

33

2

26  30 rokov

7

31  35 rokov

4

36  40 rokov

5

41  45 rokov

0

45  50 rokov

1

Spolu

33

19

27
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(Poznámka: Respondenti sú poslucháèi Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, predmet zdravotnícka etika sa
v danom odbore vyuèuje 2 roky, v externej forme túdia
1 rok.)
Tabu¾ka 3
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OTÁZKA 3
Z h¾adiska formovania postojov budúceho záchranára
je predmet ZDE:
Tabu¾ka 6

Odpovede respondentov na 3.otázku

Poèet rokov praxe

Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

0  5 rokov

39

6  10 rokov

5

Ve¾mi potrebný

8

24,2

5

26,3

11  15 rokov

2

Potrebný

22

66,7

14

73,7

16  20 rokov

3

Nepotrebný

1

3,0

0

0

1  25 rokov

2

Neviem posúdi

2

6,1

0

0

26  30 rokov

1

Spolu

33

100%

19

100%

OTÁZKA 1
Poèas predchádzajúceho túdia na SZ, resp. na inej
kole, ste sa stretli s profesionálnou zdravotníckou etikou (ïalej ZDE) ako samostatným vyuèovacím predmetom?
Tabu¾ka 4

Odpovede respondentov na 1. otázku
Denné
túdium

Nie, ZDE bola súèasou
iných predmetov:
psychológie, oetrovate¾stva
Áno, uèil som sa ZDE ako
samostatný vyuèovací
predmet

15

8

%

45,4

24,3

Externé
túdium

9

9

%

47,4

47,4

ZDE sme nerozoberali
ani ako súèas iných
vyuè. Predmetov

10

30,3

1

5,2

Spolu

33

100%

19

100%

OTÁZKA 2
Vá názor na zaradenie ZDE ako samostatného vyuèovacieho predmetu vo vaom tudijnom odbore je:
Tabu¾ka 5

%

Je správne, e ZDE sa stala
samostatným vyuèov.
predmetom

22

ZDE mala zosta súèasou
iných predmetov

Externé
túdium

%

66,6

14

73,7

6

18,2

4

21,5

Na danú otázku nemám
vyhranený názor

5

15,2

1

4,8

ZDE by sa vôbec nemala
vyuèova

0

0

0

0

Spolu

33

100%

19

100%

28

Tabu¾ka 7

Odpovede respondentov na 4. otázku
Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

Vysokokolsky vzdelaný
uèite¾ OSE s doplnkovým
túdiom etickej výchovy

18

54,6

5

26,3

Vysokokolsky vzdelaný
uèite¾ etickej výchovy

7

21,2

10

52,6

Odborník z praxe
- dipl. sestry, vrchné sestry

1

3,0

2

10,5

Lekár

0

0

0

0

Niekto iný

5

15,1

1

5,3

Neviem posúdi

0

0

1

5,3

Kombinácie odpovedí

2

6,1

0

0

Spolu

33

19

100%

100%

Vysvetlenie monosti niekto iný:
 ten, kto rozumie danej problematike  1 resp.
 ten, kto vie tudentom problematiku dobre vysvetli  1 resp.
OTÁZKA 5
Vo vaom type túdia pokladáte stanovený poèet hodín
z predmetu ZDE za:
Tabu¾ka 8

Odpovede respondentov na 2. otázku
Denné
túdium

OTÁZKA 4
ZDE by pod¾a vás mal uèi:

Odpovede respondentov na 5.otázku
Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

Dostatoène dlhý na
zvládnutie problematiky,
lebo súèasou V túdia
je i samotúdium

22

66,7

18

94,7

Vysoký poèet hodín

4

12,1

0

0

Nízky poèet hodín, priali
by ste si vyí poèet

2

6,1

1

5,3

Neviete posúdi

4

12,1

0

0

Neodpovedali

1

3,0

0

0

Spolu

33

100%

19

100%
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OTÁZKA 6
V súvislosti s absolvovaním prednáok z predmetu ZDE sa
vae vedomosti:

OTÁZKA 9
Uveïte, ktorá oblas ZDE vás poèas prednáok najviac
zaujala:

Tabu¾ka 9

Tabu¾ka 11 Odpovede respondentov na 9.otázku

Odpovede respondentov na 6.otázku
Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

Výrazne obohatili
- rozírili

17

51,5

12

63,2

1. Bioetika /transplantácie, interrupcie,
biomedicínsky výskum/

Èiastoène obohatili

15

45,5

7

36,8

2. Tanatológia, eutanázia

1

3,0

0

0

33

100%

19

100%

Vaa vedomostná úroveò
sa nezmenila
Spolu

OTÁZKA 7
Pod¾a vás, v práci záchranárov a ich prístupe k pacientom
absentujú predovetkým:
Tabu¾ka 10 Odpovede respondentov na 7.otázku
Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

Odborné vedomosti
a praktické zruènosti

5

15,2

1

5,2

Morálne vlastnosti a s nimi
súvisiaci nie vdy vhodný
prístup k chorým

12

36,3

11

57.9

Absentuje oboje

5

15,2

1

5,3

Oboje je na iaducej úrovni

11

33,3

6

31,6

Spolu

33

100%

19

100%

Tabu¾ka 11 Odpovede respondentov na 8.otázku
Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

Komunikaèné schopnosti,
vrátane empatie

3

9,1

1

5,3

Vá vzah k postihnutému
ako k trpiacemu jedincovi

5

15,2

2

10,5

Schopnosti adekvátnejie
reagova na poiadavky
pacienta a riei
jeho problémy

7

21,2

3

15,8

Schopnosti vidie pacienta
ako osobnos, ku ktorej
je potrebný individuálny
prístup

7

21,2

5

26,3

4. Práva pecifických skupín pacientov
5. Vetky oblasti boli zaujímavé - 6 resp.
6. Neodpovedali - 6 resp.

OTÁZKA 10
Problematika jednotlivých tém ZDE vás podnietila:
Odpovede respondentov na 10.otázku
Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

K samotúdiu, resp.
k ïaliemu nezáväznému
získavaniu informácií
v danej oblasti

16

48,5

12

63,1

K napísaniu bakalárskej
práce, ktorej témou
bude oblas ZDE

0

0

0

0

Po absolvovaní skúky
sa o danú problematiku
nebudete výraznejie
zaujíma

16

48,5

6

31,6

Neodpovedali

1

3

1

5,3

Spolu

33

100%

19

100%

OTÁZKA 11
Domnievate sa, e predmet ZDE vo vzahu k syndrómu vyhorenia môe pôsobi ako faktor prevencie?
Tabu¾ka 13 Odpovede respondentov na 11.otázku

ZDE nemala výraznejí
vplyv na vá vzah
a postoj k pacientom

5

15,2

4

21,05

Iné (uveïte èo)

0

0

0

0

Spolu

3. Práva pacientov a ¾udské práva

Tabu¾ka 12

OTÁZKA 8
V súvislosti s interakciou medzi záchranárom a pacientom sa domnievate, e predmet ZDE pomohol skvalitni predovetkým vae:

Kombinácie odpovedí

Denné i externé túdium

6

18,1

4

21,05

33

100%

19

100%

Najèastejie kombinácie odpovedí: b + d, c + d

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007

Denné
túdium

%

Externé
túdium

%

Áno

0

0

4

21,4

Èiastoène

25

75,8

13

68,4

Nie

8

24,2

2

10,5

Spolu

33

100%

19

100%

ZÁVERY PRIESKUMU
Poslucháèi denného a externého túdia tudijného odboru
urgentná zdravotná starostlivos vnímajú postavenie predmetu
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zdravotnícka etika a jeho význam pre formovanie osobnosti
zdravotníckeho záchranára takmer identicky vo vetkých jeho
aspektoch:
 v osamostatnení predmetu i v tom, e predmet sa stal povinným predmetom,
 v chápaní jeho prínosu ako potrebného predmetu,
 v prínose pre zvýenie a výrazné obohatenie vedomostnej
úrovne poslucháèov,
 v jeho chápaní ako faktora, ktorý môe èiastoène prispie
k prevencii syndrómu vyhorenia,
 vidia v òom èinite¾a, ktorý môe pomôc skvalitni prístup
záchranárov k chorým, pretoe práve tento, pod¾a ich odpovedí, mnohokrát absentuje
Poslucháèi sa zhodli i na tom, e poèet hodín z daného predmetu umoòujúceho im vidie pacienta najmä ako osobnos,
ku ktorej je potrebný individuálny prístup, je dostaèujúci.
Poslucháèov denného i externého túdia najviac zaujímala problematika bioetiky.
Etika by nemala stá v centre náho záujmu len vtedy, keï
sa sami stávame obeou neetického správania a konania.
Zdravotnícki záchranári sú denno-denne vystavení ¾udskému
utrpeniu, bolesti, násiliu i smrti. I keï sú si vedomí rôznych ri-
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zík vyplývajúcich z ich práce, väèina z nich ju vykonáva s plným nasadením a vysokou profesionalitou, pri formovaní ktorej, pevne veríme a výsledky prieskumu to i potvrdili, má svoje nezastupite¾né postavenie i etika.
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Zdravotnícky záchranár  profesionál, osobnos
Dana Sihelská

Abstrakt
Hlavnou témou naej práce je profesia zdravotnícky záchranár  profesionál, osobnos. Autorka vo svojom príspevku poukazuje na vysoko
odbornú, fyzicky nároènú, psychicky vyèerpávajúcu, nesmierne zodpovednú a potrebnú prácu a struène poukazuje na faktory, ktoré saujú
prácu zdravotníckych záchranárov. Autorka v ïalej èasti svojej práce píe, aký by mal by zdravotnícky záchranár a navrhuje odporúèania
pre prax.
Klíèová slova: zdravotnícky záchranár  profesia  osobnos  prax
Abstract
The main themes of this paper are professional issues and personality of paramedics. The author points out need for high qualification,
physical requirements, necessary psychic resistance as for stressful job, responsibility, high demanding profession. The factors making the
paramedic profession even more difficult are also discussed. The optimal personal requirements are named and recommendations for
practical use are suggested.
Key words: paramedic  profession  personality  practice

Zdravotnícky záchranár  profesionál, osobnos
Zdravotnícki záchranári pracujú v prvej línii kontaktu
s postihnutým jedincom, ktorý potrebuje odbornú pomoc na
mieste nehody alebo náhleho ochorenia. Zdravotnícki záchranári sú pri výkone svojho povolania viac, ako iní za-

30

mestnanci, vystavení ve¾kej záai spôsobenej samotnou situáciou, ktorou môu by napr. havárie, úrazy, samovrady,
náhly pôrod, trestné èiny a podobne.
Prácu záchranárov niekedy saujú viaceré faktory: rodinní prísluníci, ktorí majú strach o svojho najbliieho,
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samotné prostredie, kde sa úraz stal, náhodní svedkovia,
ktorí chcú pomôc, ale svojou prehnanou snahou, kritikou
a niekedy aj agresivitou nepomáhajú. Nesmieme zabudnú
na obmedzené monosti pouitia najmodernejej zdravotníckej techniky, ktorá v zdravotníckych zariadeniach urýchli, u¾ahèí a skvalitní prácu zdravotníckych pracovníkov.
Napriek atraktivite povolania, ktoré do ve¾kej miery ovplyvnili filmové seriály, myslenie ¾udí pozitívne ovplyvnili
i výsledky vysoko odbornej, fyzicky nároènej, psychicky
vyèerpávajúcej a nesmierne zodpovednej a potrebnej práce.
Na mieste je preto otázka.
Aký by mal by zdravotnícky záchranár nielen ako èlovek, odborník, ale aj ako manaér, kolega a pedagóg?
Prácu zdravotníckeho záchranára by mal vykonáva èlovek s urèitými danosami.
1. Chce danú prácu robi, prièom si musí by vedomý toho, e tejto práci je potrebné ve¾a obetova, napr. èas,
ktorý túi strávi so svojou rodinou, pohodu poèas sviatoèných dní a pod. Nezáujem o prácu, povrchnos, mylienky typu nejako to vydrím, aká pláca, taká práca
nemajú miesto pri výkone profesie zdravotnícky záchranár.
2. Má pre výkon tejto práce fyzickú dispozíciu. Nielen atletická postava, ktorou je moné upúta okolie, ale hlavne obratnos, vytrvalos, pevná vô¾a, schopnos siahnu
a na dno svojich fyzických síl sú meradlom kvality zdravotníckeho záchranára. Zdravotnícky záchranár si musí
svoju kondíciu systematicky udriava a skvalitòova.
Dovolím si poloi otázku, ktorou nechcem pobúri kolegyne, ktoré svoju prácu vykonávajú odborne, zodpovedne, kvalitne, ale napriek tomu si dos èasto vypoèujú naráky, e nie sú rovnocenným partnerom záchranárovi
 muovi. Sú pre výkon profesie zdravotnícky záchranár
vhodné krehké eny? Bola by som rada, keby ste vyjadrili svoje názory v diskusii vy, milé dámy aj vy, páni.
3. Je odborne erudovaný  teoretické vedomosti a praktické zruènosti tvoria tartovaciu dráhu pre výkon tejto profesie. Z roka na rok sa zvyuje nároènos na odbornú prípravu súvisiacu s profesiou záchranára. Prechod z pomaturitného pecializaèného túdia, cez vyie odborné túdium a v súèasnej dobe vysokokolské túdium naznaèujú nároènos prípravy pre danú profesiu. Doplnil
a zmenil sa aj obsah uèiva, ktorý sa na vysokej kole vyuèuje. Doba, ktorú ijeme, ivelné pohromy, vojnové
konflikty, teroristické útoky, technické vymoenosti civilizácie a s tým súvisiace nehody si vyadujú pecifickú
prípravu odborníkov na zvládnutie týchto neèakaných
udalostí. Ukonèením túdia sa vlastne vetko len zaèína.
Nezastupite¾né miesto pre skvalitnenie práce má ïalie
vzdelávanie, ale aj samotúdium. tudijné pobyty a stáe
na iných pracoviskách doma aj v zahranièí, prezentácia
svojich vedomostí a zruèností èi u formou súaí, pred-
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náková èinnos na rôznych seminároch, koliacich akciách, pri vyuèovaní prvej pomoci dotvárajú rámec profesie zdravotnícky záchranár. Svoje miesto si malými krokmi razí vpred vedecká a publikaèná èinnos. Toto vetko
si vyaduje èloveka vzdelaného, múdreho, nároèného na
seba a iných, sebavedomého, ctiiadostivého, morálne
zrelého, ktorý dokáe komunikova, pedagogicky pôsobi, jednoducho èloveka profesionála.
4. Je psychicky a sociálne zrelá osobnos. Zdravotnícky
záchranár by mal svoju osobnos prezentova vlastnosami, ktoré mu pomáhajú pri práci: dobrá orientácia v priestore, rozhodnos, obetavos, ochota pomáha druhým,
taktnos, presnos, spo¾ahlivos, pohotovos a tvorivos,
nepod¾ahnutie panike, trpezlivos, kolegiálnos, schopnos spo¾ahnú sa jeden na druhého, repektova inú
osobnos a podobne. Záchranár si získa dôveru, ak je jeho osobnos k¾udná, harmonická, zdravo sebavedomá,
nie vak pyná, povýenecká, ak je jeho vystupovanie pohotové, rozváne, vysoko erudované a eticky vyspelé.
Nezabudnime na vzh¾ad a úpravu zovòajku záchranára,
èo dotvára jeho osobnos. Postihnutý jedinec stráca dôveru a záchranár autoritu, ak má postihnutý jedinec dojem, e záchranár je èlovek bez úprimného záujmu pomôc, chladný, odmeraný, bezoh¾adný a podobne.
Stresujúce situácie (smr, aké úrazy a pod.) sa skôr èi
neskôr podpíu na psychike záchranára. Vedie sa vyrovna
so záaou a ïalej spo¾ahlivo pracova je niekedy nad sily
jednotlivca. Tu by mala nastúpi pomoc, ktorá pomôe stresory odbúra a pomôe nájs silu a harmóniu tela a due.
V situáciách, kedy je záa na jednotlivca ve¾mi ve¾ká a organizmus siaha na svoje rezervy, sa u mnohých záchranárov
zaènú vyskytova zdravotné problémy vyvolávajúce mylienky o zmene spôsobu ivota èi dokonca o zmene profesie.
Po týchto slovách sa vynára otázka: Aká je realita? Vcelku
môeme by spokojní. Nai zdravotnícki záchranári sú na
vysokej odbornej a osobnostnej úrovni, ale to neznamená e
ete stále nie je èo skvalitòova.
Odporúèania pre prax:
1. Kvalitný výber kandidátov pre profesiu zdravotnícky
záchranár  fyzická zdatnos, odborný potenciál, zodpovedajúce zruènosti, osobnostný rast, pedagogické pôsobenie, vedecká èinnos a pod.
2. Pracovné podmienky  dostatok zamestnancov, dobré
platové podmienky, kvalitné materiálno-technické vybavenie, dostatok odbornej literatúry, vyhovujúce priestory
 denná miestnos, hygienické vybavenie, posilòovne,
masáe, psychologicko-poradenské sluby, relaxaèno-rekondièné pobyty a pod.
3. Kvalitný manament  odborne a ¾udsky pripravený vies kolektív, kvalitne organizova pracovné èinnosti, by
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nároèný, objektívny, spravodlivý, nepodporujúci mobbing na pracovisku a pod.
4. Vedie svoju profesionalitu, osobnos prezentova:
 v pracovnej èinnosti,
 v rámci súaí,
 v pedagogickej èinnosti,
 vo vedeckej èinnosti,
 v publikaènej èinnosti,
 poèas tudijných pobytov a pod.
5. Budova svoju profesionálnu hrdos i spoloèenské postavenie!

l

DISKUZE - POLEMIKA  NÁZORY
Svojimi názormi som nechcela vytvori nadèloveka. Je
potrebné si uvedomi, e prela doba, kedy museli by obèania za vetko, èo sa okolo nich dialo, vïaèní. Z anonymného èloveka sa stal klient, ktorý vyaduje kvalitné sluby
a zo zdravotníckeho záchranára odborník, na ktorého sluby sa vetci chceme spo¾ahnú.
Vetkým vám prajem ve¾a pracovných a osobných úspechov.
Pøíspìvek doel do redakce 9. kvìtna 2007
PhDr. Dana Sihelská
Oremburská 9, 974 04 Banská Bystrica
dana.sihelska@szu.sk

Zamylení nad letoní Rallye Revíz a nad údìlem být
rozhodèím a èinit ve tak, jak se má, jak velí svìdomí
a také trochu co øíkají zkuenosti
Ivo Tukinski

Územní zdravotnická záchranná sluba Karlovy Vary

Letoní Rallye jsem si vychutnal, neb jsem nebyl autorem
úlohy  s tou si dal velikou práci kolega MUDr. Michal
Havlíèek a vichni, kteøí úkol pøipomínkovali. Úlohu jsem dostal pøipravenou v tabulkové podobì a mìl jsem ve, co musí
posádka na místì udìlat jako na talíøi. Tak se má mysl mohla
soustøedit jen na skuteènost, e jme spolu s MUDr. Naïou
Rozmìrovou úlohu na místì hodnotili a museli jí pøizpùsobit
posádkám RZP, které nám Jan Marálek s dùvìrou pøidìlil.
Po tom, co jsem témìø dennì masírován v médiích, na webových stránkách i na mém mateøském pracoviti poadavky
zdravotnických záchranáøù na dalí kompetence v rámci
pøednemocnièní neodkladné péèe jsem si na místì soutìe
zaèal uvìdomovat, e na jednu stranu jejich poadavky chápu a na druhou stranu se jich dìsím. Vidìl jsem obrovskou
snahu pomoci poranìným a vìøím, e to není jen v rámci soutìe, ale e tato snaha vyvìrá z jejich vlastního ivotního pøesvìdèení, nebo práce na záchrance se nedá dìlat jen pro
peníze, ale èlovìk ji musí mít v krvi. Snad právì proto se záchranáøi vech kategorií dvakrát do roka stìhují a vyráejí
smìr Rejvíz na jaøe a smìr Záchrana na podzim.
Na druhou stranu jsem vak vidìl i vìci, nad kterými mi
rozum zùstával stát, a mìl jsem dojem, e snaha pomoci za
kadou cenu pøevaovala nad tím co umím, co bych mìl
umìt, co jsem èetl a uèil se a co si poprvé vyzkouím na figurantovi (potenciálním pacientovi). Zde jsem si uvìdomil,
e moji primáøi, od kterých jsem se uèil, mìli velkou pravdu
v tom, e mì opakovanì nechali zasahovat do lidského organismu pod svým dozorem nebo po dohledem jiného zkueného, ne mi dali to oprávnìní k samostatné práci. Také mì
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opakovanì postraili tím, co se stane, a nìco pokazím a posuzování mých medicínských krokù se dostane do rukou znalecké komise èi soudního znalec a jaké to pro mì mùe mít
dopady, a to a po filtrovaný vzduch na Pankráci, Borech
èi jinde. Zkrátka mùj dojem ze soutìe byl takový, e nìkteré z posádek, které jsem vidìl, nemají pud sebezáchovy
a poutí se do akcí, na které nemají dost znalostí, zkueností,
praktických návykù a dovedností.
Také jsem si pøi klidném pozorování, dobrém výhledu, se
znalostí situace a poadavkù na soutìící, vsedì na skládací
sedaèce a pøi popíjení nesladké minerální vody uvìdomil, e
nìkteré poadavky jsou vlastnì technicky neuskuteènitelné,
pokud posádka postupuje lege artis a pokud jí nìkdo z okolí
nepomùe. A to ve v kontrastu toho, e vìdomì a s poehnáním odborné spoleènosti a zákonodárcù posíláme do terénu dnes a dennì dvouèlenné posádky RZP, aèkoli ze své
vlastní zkuenosti víme, e pøi KPCR ve tøech a v terénních
podmínkách nám minimálnì jedna ruka stále chybí. Vlastnì
tak èiníme pod ekonomickým tlakem, nebo na dalí osobu
v posádce RZP èi RLP obtínì hledáme peníze, omlouváme
to tím, e pro tuto tøetí osobu není po vìtinu pracovní doby
a bìhem èekání na práci vyuití. Na rozdíl od nás mají ostatní základní sloky IZS jednotky poøádkové, zásahové èi speciální, ale v kadém pøípadì jsou záloní nebo èekají na práci a nikdo nepoèítá, kolik stojí jejich vybavení, výcvik a èekání na pokyn èi rozkaz k èinnosti  vichni jsme rádi, kdy
zasahovat nemusí a jen stojí peníze, protoe to znamená, e
se nic patného nestalo a nedìje.Záchranná sluba, která plní
obdobné úkoly a v mnoha pøípadech také èeká na práci, zùURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007
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stává popelkou. Stále se hledí na to, kolik stojí spoleènost
(zøizovatele) penìz. Nehledí se ovem na skuteènost, e èetnost jejího vyuití je øádovì vyí ne u ostatních sloek IZS
a také na to, e poadavky a náklady na pøípravu a udrení
odbornosti posádek jsou velmi vysoké. Pøedstava, e by záchranná sluba nic nedìlala a vichni byli zdrávi, upøímnì
dìsí vechny. To by se vydalo zbyteènì penìz, e? Dle mého názoru je to vak toté, jako kdy hasièi nehasí a URNA
nestøílí na darebáky. Nicménì vrátím se k tématu a teï u jen
v bodech na základì mých pozorování. Snad bych jetì jen
podotkl na okraj, aby potencionální ètenáøi ve nevztahovali
na sebe  z mého pohledu jde o zeveobecnìní poznatkù z letoní Rallye Revíz z úlohy DÁRCE.
1) Opilec mùe øíkat co chce, musím ho vyslechnout, ale co
mi øíká, nemusí být vyèerpávající. Musím se dále spoléhat jen sám na sebe a svá rozhodnutí musím konfrontovat
se skuteèností, musím zkrátka pøemýlet a uvaovat.
2) Tam kde vidím velmi závanì ranìného na motorce,
musím pøedpokládat, e nejel sám, ale e nìkoho vezl.
Musím vylouèit obhlídkou terénu dalího moného poranìného.
3) I velmi závané mozkolebeèní poranìní, které pacienta
bezprostøednì ohrouje na ivotì, nebývá zpravidla izolované, spíe naopak bude komplikované dalími poranìními. Musím po nich pátrat.
4) Pokud najdu oba poranìné, musím rozhodnout o prioritì v oetøování a pøi omezených silách a prostøedcích záchranné sluby na místì nehody musím upøednostnit toho, kdo má vìtí perspektivu pøeití. Bazální péèi pak
musím poskytovat tomu, kdo je ménì perspektivní.
Pokud mi vak pøi soutìi staèí limit na oba poranìné,
musím lege artis oetøit oba. Nelze vak na místì ve
dvouèlenné posádce prohlásit: tento stejnì umøe, tak
s ním nic dìlat nebudu (tento pøístup se vyskytl jednou
z 25 posádek).
5) Pokud zjistím poranìní dlouhé kosti (v naem pøípadì
zlomenina kosti stehenní  zavøená), musím mít na mysli, e do takovéto zlomeniny se dá i vykrvácet.
6) Pøi podezøení na polytrauma je pravidlem zajistit minimálnì dva periferní ilní vstupy. Nikdy ne vak na zlomené horní konèetinì, pokud je k dispozici horní konèetina zdravá. Nebo se musí volit alternativní pøístup do
cévního øeèitì, v podmínkách RZP tøeba intraosealní.
7) Pokud je v pravidlech soutìe, e íla se má za zajitìnou v pøípadì, e kanyla je pøilepená ke konèetinì, musím tak vdy uèinit. Pokud ale náhradní roztok leí vedle konèetiny na zemi, má rozhodèí za to, e íla je zajitìná, ale náhradní roztok není podáván, je tøeba zajistit
nìjakým zpùsobem energii nutnou k aplikaci infuse.
Infuzní vak mùe dret napøíklad pøítomný opilec, pokud se nám ho podaøí pøesvìdèit, nebo aplikuji na vak
tlakovou manetu, povìsím infusi na strom zkrátka je
tøeba i improvizace. A mám za to e ve výjezdech naostro jetì ve vìtí míøe ne pøi soutìi.
8) Pokud mi autor úlohy naservíruje viditelnou zlomeninu
horní konèetiny a otevøené poranìní lbi a jedná se o havárii na motorce, musím pátrat i po poranìní DK. Z meURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2007
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chanismu pádu pøi havárii motocyklu to vyplývá.
Nechtìl mì autor úlohy nalákat na pek tím viditelným
a odìvem nekrytým poranìním?
9) Pokud se posádka RZP rozhodne pro orotracheální intubaci bez ohledu na to, e tento postup je v rozporu s kompetencemi pro posádky RZP od odborné spoleènosti UM
a MK a chce tento úkon provádìt pøímo proti sluneèním
paprskùm, je rozhodèímu zøejmé, e doposud nikdo z posádky tento úkol neprovádìl. Svìtlo laryngoskopu je mnohem mení intenzity ne svìtlo sluneèní a pøi pøímém sluneèním svitu není v dutinì ústní vidìt nic. Jde zjevnì
o první pokus v ivotì  pravda, je to mení prùvih na figurantovi ne ve skuteènosti u pacienta.
10) Pokud na pokyn rozhodèího posádka stínuje OTI, musí
být zøejmé, kdo intubuje a kdo mu u intubace asistuje. Je
velmi nepravdìpodobné, e intubující mùe za hlavou
pacienta sedìt na bobku. Alespoò rozhodèí si vdy musel
pøi intubaci za pacienta lehnout na zem  do bláta i do
kopøiv. A teprve po ozøejmìní pomìrù v dutinì ústní mu
do zdviené ruky podává sestra èi jiný asistující intubaèní rourku. Dále se OTI musí u dospìlého utìsnit nafouknutím tìsnícího balonku a musí se fixovat aby nedolo
snadno pøi manipulaci s pacientem k vytaení zavedené
rourky. Dále je tøeba se auskultaènì pøesvìdèit, zda je
rourka zavedena tak kam patøí, a jestli je ve správné výi. Mnohé z toho se vùbec na úloze nedìlo!!!!!
11) Vím, e v praxi záchranáøi vidí, jaká léèiva lékaø a pøi jaké pøíleitosti podává. Lékaø dle mého vak ví i to, proè
je podává a jaké komplikace mhou nastat. V pøípadì naeho motorkáøe GCS 1-1-1, TK 100/60, zlomenina dlouhé kosti. Podáván byl v mnohých pøípadech thiopental
a sukcinylcholinjodid. Za domácí úkol nech ti, co podali zjistí, co se mohlo stát s krevním obìhem a s dýcháním,
pokud by se stalo, e by intubace nebyla úspìná a pacient relaxován, a jak mohl krevní obìh reagovat na thiopental. Pacient byl s vyhaslými reflexy a zajitìní dýchacích cest bylo moné i bez medikace.
12) Pøi transportu pacienta zajitìného OTI, na ventilátoru,
a monitoru se musí souèasnì s pacientem do sanitního
vozu pøemísovat i toto vybavení. Ve dvou velice obtíné, ale moné. Jinak dojde k extubaci èi rozpojení dýchacího okruhu a pokud si toho posádka nevimne, relaxovaný pacient se udusí.
13) Zlomenina se fixuje kloub nad a kloub pod zlomeninou.
Zlomenina stehenní kosti ve støední tøetinì jak? Ohromná záludnost od autora úlohy. Extenèní dlaha byla pouita ve dvou
pøípadech z 25, ale jak s touto dlahou do vrtulníku ??? Vakuové dlahy na DKK nevidím jako správné øeení u zlomeniny
støední tøetiny femuru. Rozhodnì pøi manipulaci s pacientem
nejsou takto pøiloené dlahy stabilní a nevyluèují dalí pohyb
a tøení lomných ploch a tím pádem i dalí zraòování tkání
v okolí zlomeniny. Napøíklad u spirální zlomeniny kosti stehenní jsou úlomky ostré jako nù a mohou velice intenzivnì
zraòovat své okolí, napøíklad nervovìcévní svazek.
14) Pro pouití scoop rámu jenutné mít nacvièenou manipulaci, rozpojování a spojování. Kadý èlen posádky RZP
musí vìdìt, co bude èinit, kdy a v jakém poøadí, jinak ko33
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lem poranìného nastává hemení, obíhání a pøekraèování. Pøi podsunování poloviny rámu musí být pacient mírnì nakulen na druhou stranu, jinak se manévr nezdaøí
a odìv èi poloka pacienta brání v provedení úkonu. Nebytnou podmínkou je nastavení délky scoop rámu dle
výky pacienta a aretace v nastavené délce, jinak pozdìji
konce rámu nekorespondují a rám nelze spojit. Spojení
druhé èásti rámu, tím myslím konec, který se spojuje jako druhý, nenechávám na fyzicky nejslabím èlenu posádky, je obtínìjí. Nejèastìji nechávala posádka RZP
tento úkon sestøe.
15) Odsávání vakuové matrace s pacientem a scoop rámem
pod ním mám za nesprávný postup. Vakuová matrace neplní svùj úèel a scoop rám v matraci pøekáí a je neúèelný.
16) Pøi mozkolebeèním poranìní pacienta jej pokud mono
neoetøuji a nevyetøuji v poloze hlavou dolù, to vznikajícímu otoku mozku nahrává. Mohu jej na scoop rámu
otoèit èi vynést na pøíhodné místo èi umístit do jiné polohy. Vdy vak dbám na to, abych neohrozil základní vitální funkce pacienta. Dále dbám na to, abych neohrozil
sebe i pacienta pøemístìním napøíklad na silnici, pokud
nemám odpovídajícím zpùsobem zastaven provoz a zajitìnu bezpeènost. Zajitìní bezpeènosti z tohoto hlediska neprovedla asi tøetina posádek.
17) Posádka RZP musí mít jednoho vedoucího, který ostatní
øídí a urèuje poøadí jednotlivých èinností, jinak dìlá kadý za sebe, koordinace vázne a celkový dojem je chaos
a pro pacienta malus. Jetì více je to patrné u posádky tøíèlenné, kdy po objevení obou poranìných se ze dvou
stran ozývá volání o pomoc a tøetí èlen posádky marnì
pobíhá mezi dvìma póly a ani u jednoho pacienta nepokraèuje zajiování lege artis a v co nejkratím èase.
18) Samostatnou kapitolou je snímání ochranné pøilby motocyklisty. Je patrné, e a na dvì posádky z 25 nemìli zá-
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chranáøi døívìjí nácvik ve snímání pøílby a e nejsou seznámení s mechanismy na pøilbì, které je tøeba pøed snímáním uvolnit a pøilbu etrnì sejmout za tahu hlavy v ose
páteøe. Jak po úloze øekla figurantka: necítím nos a ui
po tom, co se mnou dìlali. A já dodávám, e mìla pravdu. V nìkolika pøípadech jsem pokus o sundání ochranné
pøilby posádkou zastavil, aby nedolo k poranìní figurantky. Ve skuteènosti by vak docházelo ke zhmodìní
pacienta a k bizarním pohybùm v oblasti krèní páteøe
a monému poranìní krèní míchy, pokud by bylo souèastnì pøítomno kostní trauma krèních èi horních hrudních obratlù.
Závìrem jen snad tolik, e kompetence RZP by dle mého
mìly být na zváení vedoucího a odpovìdného pracovníka
zdravotnické záchranné sluby, který nese odpovìdnost za
úroveò poskytované sluby v regionu, který má na starosti.
Nemìly by být taxativnì stanoveny MZ èi doporuèením odborné spoleènosti, a pokud, tak pouze rámcovì. Veobecné
kompetence mohou pøinést pro pacienty i negativní dùsledky
a pro posádky RZP i soudní dohry. Vdy je dle mého nutná
znalost toho kterého záchranáøe a vìdomí toho co umí a co je
schopen udìlat i za stresové situace. Vedoucí by mìl kompetence udìlit dle mého názoru individuálnì, nebo nejsme
vichni stejní. Toto mé tvrzení má i malou oporu ve zkuenostech, které jsem èerpal na letoní Rallye Rejvíz. Vidìl
jsem posádky RZP, kterým bych svìøil i své bytí èi nebytí
a i posádky RZP, kde bych i se zlomeným stehnem a vyhøezlou
mozkovou tkání utíkal do pryè, jen aby se na mì nevyøádili.
Pøíspìvek doel do redakce 31. kvìtna 2007
MUDr. Ivo Tukinski
Územní zdravotnická záchranná sluba Karlovy Vary
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary  Dvory
e-mail.: zzskvred@volny.cz

Krajské záchranky  kadý pes, jiná ves.
Dobrá praxe pro budoucnost?
Robin ín

student Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Abstrakt
Do doby vytvoøení krajských samospráv zøizovalo MZd ÈR jednotlivá územní støediska záchranné sluby na celém území naí republiky.
Zde byl náznak jednotné metodiky a øízení. Ovem okresní støediska ji zøizovaly jednotlivé okresní úøady a organizace byla opravdu velice
rozdílná a èasto nìkteré rozdíly pøekáely pøi komunikaci a souèinnosti s okolními okresními ZZS a nadøazeným ÚSZS. Pøechodem ZZS
pod krajské úøady dolo po urèitých stránkách ke zlepení stavu. Ale jinak bez kvalitních právních norem funguje kadá krajská ZZS na
jiném organizaèním principu. Vozidla jsou rùznì znaèena, zdravotníci pouívají rùzné odìvy, platy jsou mnohdy odliné atd. Zkusme se
zamyslet nad nedostatky a navrhnìme schùdné øeení.
Klíèová slova: jednotnost  zdravotnické operaèní støedisko  oblastní støedisko  Generální øeditelství HZS ÈR  Generální øeditelství ZZS ÈR
 ministerstvo zdravotnictví
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Abstract
Ministry of Health was responsible of Regional Centers of Emergency Medical Servces till the change to regional system of EMS
management. There was tendency to use unified methods and organisation. Nevertheless the district EMS were very different and some of
these differences were obstacles in communication and co-operation. Regional system of EMS was a step forward to better quality but the
organisation differs quite a lot without high-quality legislation. The ambulance car design, clothing of crews, salaries  all these elements
are different. Let´s identify the drawbacks and suggest improvement.
Key words: unification  medical dispatch center  regional center  Headquarters of the Fire Rescue Service  Headquarters of Emergency
Medical Service  Ministry of Health

V souladu se zákonem è. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zøízení) a na základì dalích souvisejících zákonù byla organizace
a øízení zdravotnických záchranných slueb pøenesena na krajské úøady. Vyhláku MZd ÈR è. 434/1992 Sb. neberu jako aktuální a pouitelnou podzákonnou normu a proto v dnení dobì
neexistuje ádná relevantní zákonná nebo podzákonná norma,
která by pøesnì stanovovala pravidla organizace a øízení poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe. V dùsledku tohoto alibistického tahu Parlamentu Èeské republiky dolo ke vzniku
mnoha odliných forem organizace a øízení ZZS.
Velice markantní je napøíklad fungování zdravotnických operaèních støedisek (dále ZOS) a struktura øízení jednotlivých
krajských organizací. Existují kraje, kde zùstala ZOS spádovì
na úrovni bývalých okresù, jinde byla vytvoøena oblastní støediska a v nìkterých krajích vzniklo po vzoru HZS ÈR pouze
jedno krajské støedisko s jedním mením záloním. U v tomto
lze spatøovat veliký rozkol v organizaci ZZS. Toto by mohlo
zpùsobit problém pøi komunikaci pøi vìtích nehodách a katastrofách, které zasáhnou dva sousední kraje, v horím pøípadì
i více krajù. Stejným zpùsobem jako ZOS byla definována v nìkterých krajích oblastní støediska s vlastními primáøi nebo zodpovìdnými øídícími lékaøi, jinde nebyla vytvoøena vùbec. Jedná
se o stejný problém. V nìkterých krajích se zøizovatel snaí pøiblíit pøednemocnièní neodkladnou péèi vèetnì øízení pøísluné
sloky pacientovi, jinde se snaí etøit a ve se centralizuje.
Kadý model má své výhody a nevýhody a o této problematice
se ji v minulosti na stránkách Urgentní medicíny diskutovalo.
Cílem tohoto èlánku není tuto nìkdy a vánivou debatu oivovat.
Dalím problémem je oznaèování èlenù výjezdových skupin
a samotných vozidel ZZS. Kadá krajská ZZS pouívá jiné pracovní odìvy. Na nìkterých místech se pouívají tradièní èervené kalhoty a bunda, jinde se pouívá kombinace èervené a modré barvy a nejnovìjí je pouívání oranových bund a modrých
kalhot s reflexními prvky. V tomto ohledu vidím malý náznak
snahy o sjednocení napøíklad mezi ZZS hl. m. Prahy a ÚSZS
Støedoèeského kraje. Laická veøejnost dnes bohuel nìkdy nerozezná záchranáøe od øidièe DRNR, popeláøe nebo dráního
posunovaèe. Je to zpùsobeno výe uvedenou nejednotností odìvu a znaèení. Profesionálního hasièe a policistu pozná v naí republice kadý.
Pokud bychom se zamìøili na vozový park, tak si vimneme
nejen rùzných barev sanitních vozidel (bílá, lutá, béová), ale
také jejich grafického designu. Laik ji dnes nepozná, zda v plném provozu poutí vozidlo ZZS nebo sanitku DRNR, která
tøeba jen zneuívá monost pøednostní jízdy. Z tohoto také pra-
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mení neochota nìkterých øidièù houkající sanitku poutìt.
Jednotné znaèení vozidel ZZS by prospìlo, nejen pro orientaci
øidièù. O vnitøním vybavení sanitních vozidel se nebudu podrobnìji rozepisovat. Nìkdy jsou rùznì vybavována i vozidla
v rámci jednoho kraje. Zajímavé by bylo cvièení zásahu hromadného netìstí na hranici dvou krajù, kdy by mìl záchranáø
z jednoho kraje najít nìco ve voze z kraje druhého.
Nemíním se zde rozepisovat o rozdílnosti platù, dalích náhrad a výhod u jednotlivých krajských ZZS. Hodnocení dané
problematiky patøí spíe odborùm a dalím profesním a zájmovým organizacím.
Avak pokud se týká øízení ZZS na území celého státu, pojïme se spoleènì zamyslet nad systémem u HZS ÈR. Nebylo by
zajímavé po vzoru Generálního øeditelství HZS ÈR vytvoøit zákonem stejnou organizaèní sloku pro ZZS? Tento orgán by byl
zøizován na základì zákona a byl by øízen MZd ÈR. Dále by byla vystavìna obdobná struktura v podobì krajských øeditelství
a potamo i oblastních støedisek. Tento systém by mohl mít nìkolik výhod. Napøíklad uetøení finanèních prostøedkù pøi nákupu techniky, vozidel, kanceláøského zaøízení. Urèitì by bylo
úèelnìjí nakupovat sanitní vozidla hromadnì jednou za rok na
základì vìtího výbìrového øízení. Vozidla by mìla stejnou podobu a vybavení na celém území naí republiky. Pøedevím by
ovem jistì dolo k uetøení finanèních prostøedkù. Dolo by
dále ke sjednocení pøedpisù o øízení a organizaci. Byl by stanoven jednotný kariérní øád a v návaznosti na nìm také platové tabulky.
Myslím si, e ZZS jako základní sloka IZS by mìla mít
centrální øízení, pøedpisy platné pro celé území republiky, stejnou organizaèní strukturu, platy zamìstnancù a dalí sociální
zajitìní na odpovídající úrovni. Tohoto by se dalo moná docílit zmìnou zákona a zøízením Generálního øeditelství ZZS ÈR.
V posledních týdnech prosakují na veøejnost kusé informace z ministerstva zdravotnictví o plánech na reorganizaci záchranné sluby. Stát by mìl pøevzít odpovìdnost za fungování ZZS. Ministr Julínek èiní dle mého názoru krok správným
smìrem. Snad se èeském zdravotnictví v prùbìhu nìkolika let
pøejde na systém dle jedné televizní reklamy: Dùkaz místo
slibù.
Pøíspìvek doel do redakce 16. kvìtna 2007
MUC. Robin ín
Hodonínská 1057/53
323 00 Plzeò
e-mail: robin.sin@centrum.cz

35

I N F O R M A È N Í

S E R V I S

Konference Záchranáøství v Euroregionu Nisa
Jiøí Wachsmuth

Zdravotnická záchranná sluba Libereckého kraje

Na zaèátku devadesátých let zaèaly na hranicích Èeské
republiky s Nìmeckem a Polskem vznikat Euroregiony,
které si vzaly na úkol rozvíjet pøeshranièní spolupráci mezi
sousedními zemìmi. Tato spolupráce se dìje na úrovní samospráv, mezi dobrovolnými organizacemi i mezi státními
institucemi. Euroregion Nisa byl zaloen pøed 15 lety za
úèelem spolupráce obcí a institucí v oblasti Trojzemí. Zahrnuje východní okresy Saska, jihovýchod Dolnoslezského
vojvodství a Liberecký kraj spolu se luknovským výbìkem. Euroregion vytváøí pro rùzné oblasti èinnosti pracovní skupiny.
Pro oblast krizové pøipravenosti, poární ochrany a zdravotnického záchranáøství vznikla v roce 2004 pracovní skupina EUREX  pøeshranièní krizové øízení. V rámci této
skupiny se ustavila podskupina zdravotnických záchranných slueb. Poltí kolegové v loòském roce navrhli uspoøádání konference záchranných slueb Euroregionu Nisa.
Pøi pøípravì konference jsme se shodli, e je nutná nae
spolupráce nejen pøi øeení mimoøádných události, ale také
bìhem bìného provozu. V regionu je znaèná pøeshranièní
migrace pracovních sil. Pøi práci bohuel naráíme mnohé
legislativní pøekáky a na jazykovou bariéru.
Zdravotniètí záchranáøi Euroregionu Nisa se seli 22.
a 23. bøezna 2007 v Piechowicích, nedaleko Jelení Hory.
Tématem konference bylo záchranáøství v Euroregionu
Nisa  souèasný stav a perspektivy rozvoje. Setkání uspoøádala Záchranná sluba z Jelení Hory spolu se Záchrannou
slubou z Görlitz za finanèního pøispìní Evropské unie.
Jednalo se o historicky první setkání v takovémto rozsahu.
Hlavním posláním bylo seznámení se se systémy poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe v jednotlivých zemích a stanovení priorit vzájemné spolupráce. Patronát nad
konferencí pøevzal vojvoda Dolnoslezského vojvodství.
Konference jsem se úèastnil spolu s kolegy Kramáøem
a Valentou z Libereckého kraje, dále ÈR zastupovali Mgr.
Broek a René Maín z Horské sluby a dr. Maek z Hradce
Králové. Za odbornou spoleènost byla pozvána MUDr. eblová, která mne poádala, abych napsal tento èlánek.
V úvodní èásti konference profesor Jakubaszko
z Lékaøské akademie ve Wroclavi seznámil s historií zdravotnického záchranáøství v Polsku, s tím, jak se podaøilo
etablovat obor urgentní medicíny ve zdravotnické soustavì.
Nyní budovaným základem ZZS v Polsku jsou nemocnièní
oddìlení záchranné sluby, která v sobì integrují jak mobilní sloky ZZS tak i urgentní pøíjmy. Díky profesorovi
Jakubaszkovi se podaøilo pøijmout zákon o zdravotnickém
záchranáøství, který má rozsáhlý vliv nejen na organizaèní
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zabezpeèení záchranáøství, ale té na vzdìlávání odborníkù
i laikù.
V dalím vystoupení hovoøil pan Galeski o aktivitách
v oblasti bezpeènosti v Euroregionu Nisa. Tento projekt je
velmi rozsáhlý a má umonit velmi úzkou spolupráci vech
organizací, zajiující bezpeènost obèanù ve vech sférách
ivota  od spoleèných zásahù záchranných sloek po vzdìlávání obèanù v zásadách bezpeèného ivota. Projekt pøedpokládá financování ze zdrojù EU, poèítá se s tím, e
z tìchto penìz bude moné zakoupit vybavení pro záchranné sloky, postavit nová výjezdová stanovitì, zajistit nejrùznìjí vzdìlávací programy pro odborníky a laiky a také
semináøe, soutìe a cvièení.
Pan Kurt Wolf ze itavy pøedstavil základní dokument,
který pøipravila skupina EUREX  pøeshranièní krizové øízení  Zásahový dokument. Tento spoleèný projekt vech
tøí zemí je nyní ji témìø pøipraven k uvedení do praktického ivota. Zásahový dokument je havarijním a traumatologickým plánem Euroregionu Nisa. Zúèastnìné strany se zavázaly vytvoøit spoleènou databázi nejen rizik ale také sil
a prostøedkù, které jsou v regionu k dispozici. Jedná se
o poèítaèový program, do kterého budou mít vstup operaèní støediska jednotlivých sloek IZS a orgány krizového øízení. Pøedpokládáme, e by se tento ná projekt mohl stát
pilotním projektem a inspirací i pro ostatní euroregiony.
Souèástí dokumentu je i vytváøený trojjazyèný slovník odborných výrazù. Dokument bude oficiálnì pøijat na jednání
FORBES (Fórum bezpeènosti) v Budyínì v èervnu t.r.
Dalí blok byl vìnován organizaci zdravotnických záchranných slueb a horských slueb.
Pan Abgarowicz z Ministerstva vnitra Polské republiky
nás seznámil s podrobnostmi zákona o státním zdravotnickém záchranáøství a zvlátì se vìnoval zavádìní jednotného evropského èísla 112. Zákon byl, po opakovaných odkladech, pøijat na podzim 2006 a je platný od 1. 1. 2007. Má
zajistit optimální zpùsob organizace a financování polské
zdravotnické záchranné sluby. Dohled nad fungováním
systému na úrovni státu provádí ministr zdravotnictví a vojvoda na území vojvodství. K povinnostem vojvody patøí
tvoøení a udrování operaèních støedisek a ustavení lékaøù
 koordinátorù. Systém je postaven na zavedení jednotného
èísla tísòového volání 112. Na polské stranì se toto èíslo
stane hlavním nositelem informací pro hasièe, policii
a zdravotnickou záchrannou slubu. Má té zajistit, aby
podmínky byly ve vech vojvodstvích stejné. Slibují si, e
dojde ke zlepení funkce jednotlivých sloek záchranného
systému a k lepí koordinaci.
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Thomas Zabel ze itavy referoval o ZZS v Sasku.
V Sasku, stejnì jako u nás v Liberci, pouívají osobní vozy
s lékaøem a sanity s paramedikem. Pøi srovnání poètu výjezdových skupin na poèet obyvatel se prakticky shodujeme. Zajitìní ZZS je vìcí obcí a okresù, tyto se spojují do
spolkù. Výjezdová stanovitì jsou rozmístìna tak, aby vyhovìla dojezdovému èasu 12 minut, do kterého je zahrnuta
jedna minuta na rozhodnutí operaèního støediska a jedna
minuta na samotnou reakci posádky, tj. na výjezd. Pacienty
pøedávají do nejblií nemocnice na centrální pøíjem. Pro
øeení katastrof existují koordinaèní støediska.
MUDr.Kramáø pøednesl referát o ZZS v Èeské republice
a v Libereckém kraji.
V dalích pøíspìvcích se pøednáející vìnovali organizaci horské sluby v jednotlivých zemích a vzájemné spolupráci. Nutno konstatovat, e vzájemné kontakty a spolupráce horských slueb jsou na velmi dobré úrovni. Samozøejmostí jsou spoleèné výcviky, semináøe a spoleèné zásahy. O práci polské horské sluby hovoøil Maciej Abramovicz z Krkono, o práci naí horské sluby Mgr. Jiøí Broek.
Jejich pøednáky byly zajímavé, s bohatou obrazovou dokumentací. Zajímavé bylo sdìlení o spoleèném zásahu na
Snìce pøed 2 roky, který vyprovokoval diskuzi o legislativních pøekákách v nasazení LZZS. Tématem k øeení pro
vechny strany je monost bezproblémového okamitého
pøeshranièního zásahu LZZS. Nae sí je hustí ne polská
a nae zásahové èasy pro Jizerské hory a Krkonoe jsou
zcela optimální a proto je více ne ádoucí monost zásahu
na druhé stranì hranice bez jakéhokoliv omezení. Pro mì
byly dùleité informace, týkající se horské sluby
v Nìmecku. Nìmci mají zajitìny i mení hory ne my, jako napøíklad Saské výcarsko a Luické hory. Bylo by velmi vhodné v budoucnosti vyuít jejich kapacity i na nai
stranì hranice.
Dalí blok konference byl vìnován medicínì katastrof.
Lékaøskému zajitìní nehod a katastrof v Polsku se vìnoval dr. Arkadiusz Trzos. Polský záchranný systém se
skládá ze dvou základních èástí  Státního záchranného hasièského systému a Státního zdravotnického záchranného
systému. U polských hasièù mì pøekvapil rozsah pøedpokládané zdravotnické pomoci ze strany HZS, sám pøednáející byl lékaø HZS. Jako negativum uvedl, e nemají spoleèné vzdìlávání s ZZS. Hasièi poskytují pomoc v rozsahu
Basic Life Support. Kolega Trzos na závìr rozebral triage.
Pouívají START a mají tøídící karty podobné naim.
Dùleitý výstupem z této pøednáky bylo doporuèení na zavedení systému karet, který by byl pouitelný na vech stranách hranice a byl by zaloený buï na symbolech nebo na
pøedem daných kolonkách. Shodli jsme se na tom, e je to
jeden z aktuálních úkolù.
O nìmeckém zabezpeèení medicíny katastrof mluvil
Wolfgang Müller. Záchranáøský tým je v hotovosti do jedné hodiny, dùleitá je spolupráce sousedních okresù. Mají
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3 stupnì pohotovosti: první do 10 postiených, druhý
10  15 a tøetí nad 15. Pro kadý stupeò pohotovosti mají
pøedem stanoveny síly a prostøedky, které budou nasazeny.
Já jsem ve své pøednáce hovoøil o krizové pøipravenosti
v ÈR a Libereckém kraji.
Kolegynì Lipská, øeditelka polské polní nemocnice, seznámila fórum s èinností tohoto zaøízení. Tato nemocnice
byla zaloena v roce 2003 a je souèástí Národního záchranného hasièského systému. Lékaøský personál nemocnice je
sloen z odborníkù pøedních polských zdravotnických zaøízení. Nejúèinnìji byla nemocnice vyuita v roce 2005 pøi
zemìtøesení v Pákistánu, kde díky rychlému rozhodnutí
vlády nemocnice fungovala nemocnice na místì ji ètyøi
dny po zemìtøesení. Bìhem nasazení oetøili více jak 700
ranìných, kteøí byli následnì letecky evakuováni do nemocnic v celém Pákistánu. Z výsledkù èinnosti této nemocnice je vidìt potøeba podobných zaøízení i v ostatních zemích. Na závìr kolegynì Lipská konstatovala, e není potøeba budovat v Polsku dalí analogická zaøízení, ale je potøeba vyuít zkuenosti k plnému vyuití stávající fungující
jednotky.
Na závìr tohoto bloku hovoøil dr. Jorg Drechser o syndromu vyhoøení a nìmeckých zkuenostech s jeho prevencí
u pracovníkù záchranných slueb v Nìmecku.
Dalí den byl zahájen referátem Gerolda Noacka o spoleèném cvièení záchranných slueb Nìmecka a Polska na
dálnièním hranièením pøechodu Görlitz. Toto cvièení bylo
umonìno podepsáním smlouvy o spolupráci mezi Görlitz
a Zhoøelcem, která velmi dobøe umoòuje zásahy na obou
stranách hranice a mùe být vzorem pro pøeshranièní spolupráci. Zaujalo mne rozliení jednotlivých vedoucích úsekù
pøi zásahu rùznobarevnými vestami a doporuèení, e v pøípadì, e nejsou k dispozici tøídící karty, pouívají k oznaèení ranìných èíselný kód, pøímo napsaný fixem postieným na èelo.
Dále ji byl celý program vìnován programu vzdìlávání
obèanù v poskytování první pomoci.
Jacek Topolski nás seznámil s nadací Velký orchestr vánoèní pomoci. Nadace ze svých pøíjmù zajistila vyetøení
sluchu novorozencù, zakoupila insulinové pumpy. Instalovali 220 automatických defibrilátorù a prokolili 4000
osob v jejich pouívání. Nadace pøipravila rozsáhlý program výuky v první pomoci pro dìti od 7 do 10 let vìku.
Prokolili 4887 uèitelù z 2595 kol a do projektu je zapojeno 300 000 kolákù. Dodávají do kol fantomy firmy
Laerdal a pøipravili speciální lékárnièky pro první pomoc.
Poslední finále Velkého orchestru vánoèní pomoci vynesl
30 milionù zlotých.
Pøekvapující byla pøednáka velitele mìstské policie
v Jelení Hoøe Gorniaka. Nejen, e samotní policisté musí
a jsou schopni poskytovat první pomoc, ale sami ji uèí.
Navíc mají velmi rozsáhlý program dalího zvýení bezpeènosti ve mìstì.
Pan Stebelski zaèal svùj referát konstatováním, e první
èlánek záchranného systému  první pomoc  je v Polsku
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slabý. Toto se má nyní výraznì zmìnit. Výuka první pomoci je souèástí kolních osnov a novì pøijatý zákon o státním
zdravotnickém záchranáøství ukládá povinné absolvování
výuky první pomoci na kolách.
V závìru konference jsme byli seznámeni s projektem
výuky první pomoci ve kolách v Jelení Hoøe i s praktickou
ukázkou ákù jedné ze kol. Právì pan Stebelski je duchovním otcem celého projektu. Vyvrcholením roèního kolení
je soutì mezi kolami  je nìkolikakolová, na finále
v rámci Euroregionu Nisa jsou v letoním roce pozvány
i koly z Nìmecka a Èeské republiky.
Na závìr konference bylo pøijato memorandum úèastníkù, které zcela jednoznaènì vyjádøilo zájem vech stran

S E R V I S

o co nejuí spolupráci záchranných slueb. S kolegy jsme
se shodli, e ji v letoním roce musíme pøipravit projekty
spojené s èerpáním prostøedkù EU. V kategorii malých projektù chystáme jazykové vzdìlávání, v rámci velkých projektù chceme pøipravit spoleèné pracovitì pro øeení hromadných netìstí kontejnerového typu.
Pøíspìvek doel do redakce 8. kvìtna 2007
MUDr. Jiøí Wachsmuth
Zdravotnická záchranná sluba Libereckého kraje
Husova 976/37, Liberec
e-mail: jiri.wachsmuth@seznam.cz

Výroèní kongres Nìmecké spoleènosti medicíny katastrof DGKM e.V.

Medicína katastrof jako souèást ochrany obyvatelstva
Würzburg, 21.  22. dubna 2007
Vlasta Neklapilová

Informaèní støedisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brnì

Ve dnech 21.  22. 4. 2007 se ve Würzburgu konal dalí výroèní kongres DGKM, úèastnilo se asi 300 lékaøù a dalích
odborníkù z øad hasièù, správních úøadù, armády aj. Tentokrát byl kongres zamìøen na ochranu obyvatelstva a zabýval se problematikou ohroení zbranìmi hromadného nièení
(ABC) vèetnì dekontaminace, pandemií chøipky, zajitìním
zásob léèiv a zdravotnického materiálu pro øeení katastrof,
vzdìláváním obyvatelstva i odborníkù v problematice medicíny katastrof v Nìmecku i v Evropì a spoluprací s humanitárními organizacemi.
Kongres zahájil úvodní pøednákou ministerský øeditel
Joachim Steig z odboru vnitøní bezpeènosti spolkového ministerstva vnitra. V roce 2002 pøijalo Nìmecko tzv. Novou
strategii v ochranì obyvatelstva a ochranì pøed katastrofou.
V 90.letech po skonèení studené války byly tyto úkoly ponechány pouze na spolkových zemích, nyní se pøelo na spoleèný postup spolkové vlády, zemí i obcí. Spolková vláda zøídila Spoleèné ohlaovací a informaèní centrum spolku a zemí
(GMLZ), buduje se celonìmecký krizový informaèní systém
(deNIS), byl uveden do provozu satelitní varovací systém,
byla posílena vzdìlávací a výcviková funkce Akademie pro
krizové øízení, nouzové plánování a ochranu obyvatelstva
(AKNZ), probìhlo nìkolik rozsáhlých cvièení a pro systém
ochrany pøed katastrofou bylo zakoupeno 1122 zásahových
vozidel vè. speciálních vozidel pro zvládání ABC ohroení
a pro zdravotní péèi. V kvìtnu 2004 byl zaloen Spolkový
úøad pro ochranu obyvatelstva a pomoc pøi katastrofì (BBK),
který øeí hlavnì celostátní koncepèní a koordinaèní úkoly.
Prioritou v této problematice ji není obrana pøed vojenským
ohroením, ale hledí se hlavnì na nové hrozby (terorismus).
Posilují se øídící a koordinaèní kompetence spolkového státu
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pøi zdolávání katastrof a hromadných netìstí pøesahujících
kapacity jednotlivých spolkových zemí. Hlavním úkolem je
øeení hromadného výskytu poranìných a ABC ohroení.
Dalím aktuálním úkolem je zlepení krizové pøipravenosti
zdravotnictví a zásob pro hromadná netìstí. Investice do
zvýených zdravotnických zásob v rámci pøíprav na MS 2006
ve fotbale byly nyní znaènì redukovány, je snaha o standardní celoploné vybavení, které by zajiovaly spolkové zemì
a doplnil spolkový stát.
Prof. Wolf R. Dombrowsky z University v Kielu upozornil
na irí souvislosti pøi zajitìní ochrany obyvatelstva. Nìkdy
chybí koordinace èinností øady organizací a institucí, je tøeba
myslet na vzdìlávání obyvatelstva, moderní technika nenahradí psychologický pøístup, kdy lidé by mìli být pro úøady
a organizace partnery v diskusi, mìly by se jim racionálnì
podávat informace atd.
Podobnì zamìøil pøednáku také dr. Willy Marzi z BBK
v Bonnu, poukázal na nutnost rozdílného pøístupu k rùzným
vìkovým skupinám obyvatelstva (v SRN je 14% pod 15 let,
19 % nad 65 let). Je tøeba veøejnost pro ochranu obyvatelstva vzdìlávat, pøedností SRN je znaèná angaovanost pro
práci zdarma v humanitárních organizacích (1,8 mil. dobrovolníkù).
Dr. Bernd Mayer, prezident Rakouské spoleènosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof zkoumal pomocí dotazníku
pøipravenost zdravotnictví ve støedoevropských zemích reagovat na katastrofu. Dosud získal údaje z Rakouska,
Nìmecka, výcarska, Maïarska a Itálie. Ve vech tìchto zemích je odezva na katastrofu øeena zákonem, finanèní prostøedky pro tyto úèely vak nejsou k dispozici. Prostøedky
chybí i pro zajitìní potøebných zásob léèiv a zdravotnického
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materiálu. Pøipravenost nemocnic a kvalita jejich traumatologických plánù je diskutabilní. Pravidelná cvièení nejsou vude pravidlem. Vzdìlávání v oboru medicína katastrof je dostupné pouze jako volitelný pøedmìt v rámci pregraduálního
i postgraduálního studia. Ukonèit studium diplomem lze na
Universitì v Turínu (Itálie). Obecnì v Evropì je toto vzdìlávání zakonèeno diplomem jetì v Bruselu, dále je obor souèástí studií medicíny také ve védsku, Nizozemí a Ukrajinì
i jinde. V tìchto zemích vak výstup nemá celoevropskou
platnost, soustøedí se èasto výluènì na pøednemocnièní péèi
a témìø nikde nepokrývá plnì téma. Napøíklad problematice
ABC ohroení není témìø vìnována pozornost. Povinné
vzdìlávání v oboru medicína katastrof probíhá pouze na vojenských kolách.
Pøipravenost obyvatelstva reagovat na katastrofy (z hlediska zdravotnictví) je s výjimkou výcarska v zemích støední
Evropy na nízké úrovni. (Dr. Mayer na dotazník z ÈR odpovìï nedostal, slíbil vak, e nyní dotazník zale a napíe, na
jakou adresu se u nás obrátil.)
Frank Jörres z Nìmeckého Èerveného køíe se vìnoval
v pøednáce vzdìlávání a výcviku. Vzdìlávání poøádané dobrovolnými organizacemi je pøíli specifické, neobsahuje podstatné prvky, dává málo prostoru pro výcvik dovedností, nevyuívá dostateènì moností moderní výuky a neodpovídá
úrovni soudobé vìdy. Je tøeba podchytit vechny cílové skupiny, napøíkld sociální pracovníky, sestry domácí péèe atd.,
kteøí jsou také souèástí kritické infrastruktury.
Vzdìlávání lékaøù a zdravotníkù v oboru medicína katastrof v SRN zvolil za téma pøednáky prof. Ernst
Pfenninger z University v Ulmu. Nový lékaøský aprobaèní
øád z roku 2003 ukládá pro 2. úsek lékaøských zkouek znalosti také z této oblasti. Proto byly vypracovány osnovy pro
vzdìlávání medikù a v èervenci 2006 schváleny na zasedání
lékaøských fakult SRN. Na dopis k monému zavedení výuky vak dosud reagovalo pouze 7 fakult z 30 dotázaných.
Zatím probíhá výuka jen na universitách v Ulmu (60 studentù) a v Tübingen (40 studentù). Pøedmìt je volitelný, dosud
nejsou kapacity, aby jím proli vichni medici. Kurs je rozloen do 14 dvouhodinových blokù a je zakonèen písemnou
zkoukou. Praktická cvièení jsou obsahem nejménì 25% této
výuky. Pøednáky zahrnují právní základy ochrany pøed katastrofou, problémy etiky i psychologie, postupy pøi hromadném výskytu poranìných i reakci na únik chemických, biologických èi radioaktivních látek. Probírají se zásady terapie
oku, analgezie a tlumení bolesti i pøednemocnièní péèi
o traumata, pøíprava a organizace postupù traumatologického
plánu nemocnice, procvièuje se tøídìní pacientù a vlastní
oetøení v nemocnici, dekontaminace (chemická a radiaèní)
s plným vybavením za pomoci hasièù.
Wolfgang Wagner, hlavní lékárník DGKM, informoval
o pøípravì Pøíruèky Farmacie pro pøípad nouze a katastrofy,
kterou pracovní skupina lékárníkù pøi DGKM dokonèí do
konce roku 2007. Pøíruèka obsahuje témata: ochrana obyvatelstva, nouzové zásoby ve zdravotnictví, mezinárodní pomoc, ABC ohroení a kontaminace, úkoly lékárníka pøi katastrofì, právní podklady. Dále skupina pracuje na osnovách
vzdìlávání farmaceutù v oblasti medicíny katastrof, lékárníci
by mìli být souèástí krizové pøipravenosti zdravotnictví.
Dalím úkolem jsou zásoby léèiv a zdravotnického materiálu
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pro pøípad katastrofy. Pùvodní pøedstavy ploného pokrytí se
ukázaly jako nereálné kvùli finanènímu zajitìní. Pro hladký
prùbìh MS ve fotbale 2006 byly ve vech 12 mìstech, kde
MS probíhalo, pøipraveny zásoby pro léèení 100 pacientù na
7 dní. Nyní je v 7 spolkových zemích skladováno 20 tìchto
sestav (z toho 3 v Berlínì). Cílem je tyto zásoby postupnì doplòovat za spoluúèasti obcí, spolkových zemí, státu i armády.
Lékárníci se také podílejí na øeení epidemií a hygienických
problémù. Pracovní skupina spolupracuje na pøípravách ji
tøetího cvièení LÜKEX, zamìøeného na pandemii chøipky,
které probìhne 7.  8. 11. 2007. Cvièení se úèastní spolkové
ministerstvo zdravotnictví a vnitra a 7 spolkových zemí. Lékárníci pro cvièení pøipravují scénáø nedostateèného zásobování léèivy a zdravotnickým materiálem, desinfekèními prostøedky a osobními ochrannými pomùckami vè. vypracování
postupù pøi nouzovém øeení situace.
Jürgen Schreiber z Asociace samaritánù hovoøil k tématu
dekontaminace pøi ABC ohroení. Upozornil, e na øeení
podobného incidentu by se podílela øada organizací (policie,
hasièi, technická sluba, záchranná sluba, nemocnice, armáda, pomocné organizace aj.) a mìla by být zajitìna koordinace jejich èinnosti. Je tøeba poèítat s tím, e ne vichni kontaminovaní pacienti by byli zachyceni na místì netìstí a nemocnice musí být pøipraveny na jejich pøíchod (nìkdy i dalí
den po incidentu). Kromì vybavení pro dekontaminaci musí
mít nemocnice osobní ochranné pomùcky pro personál, dostupné okamitì u v dobì, ne se rozbìhnou dekontaminaèní opatøení. Vzdìlávání a výcvik vech zasahujících sloek
by mìlo být provázané a dosahovat urèených standardù.
Doporuèuje se systém multiplikace  vykolení lektorù, kteøí
pak kolí dalí pracovníky. Pan Schreiber informoval o vybavení pro dekontaminaci v SRN, upozornil vak na pokraèující pokles kapacit a kompetencí pomocných organizací pro nasazení pøi ABC ohroení za posledních 20 let.
O dekontaminaci a ABC ohroení nemocnic hovoøil také
Dipl. Ing. Wolfgang Schäuble, øeditel hasièù z Mnichova.
Uvedl, e pøi pøípravách na fotbalové MS 2006 se ukázaly
dosavadní koncepce i vybavení nedostaèující. Problémem
byla i privatizace nemocnic i dalí infrastruktury, bránící
centrálním opatøením. Celostátnì bylo stanoveno zvládnout
2 % poranìných, v Mnichovì to pøi kapacitì stadionu 66 tis.
divákù znamenalo 1320 poranìných za pøedpokladu, e
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vichni mohou být kontaminováni. Pøitom 50 % postiených
by bylo schopno chùze, co by znamenalo hrozbu kontaminace nemocnic. Pøi plánování øeili problém rychlé detekce
typu ohroení, dostatku antidot, doplnìní vybavení pro zamoøenou zónu a pro dekontaminaci. Pøedpokládalo se vytvoøení dekontaminaèního místa také v nemocnici. Dùleité je
provádìt cvièení prakticky, ne jen formálnì. Znaèný význam
má výchova obyvatelstva, protoe rychlá reakce a laická první pomoc mùe znamenat zvlátì pøi chemickém ohroení záchranu ivota.
Detlef Cwojdzinski z odboru zdravotnictví a ivotního prostøedí správy Senátu mìsta Berlína pøednáel o koncepci dekontaminace pacientù v Berlínì. Pøedpokládá se dekontaminace na místì netìstí, poèítá se vak i s dekontaminací pøed pøíjmem do nemocnice jednak pacientù, kteøí obejdou dekontaminaci na místì, jednak u tìce poranìných (tøídící skupina 1).
Díky MS 2006 ve fotbale mají v 38 berlínských nemocnicích
ochranné vybavení pro 2 pracovní týmy vèetnì náhradních sestav pro støídání a dalího vybavení pro cvièení. Personál prochází kolením a cvièí s tímto vybavením. Nouzovou dekontaminaci chodících pacientù tvoøí v podstatì sprchy se zajitìním
odpadu, pøedpokládá se prùchodnost 4  6 min./pacienta. Pro
tento úèel jsou vyuity napø. garáe nebo prázdná budova
v areálu nemocnice. Pro kontrolovaný pøíjezd tìce poranìných byla urèena cílová klinika, která má vyhrazené místo na
dekontaminaci leících pacientù s vybavením. Pro dekontaminaci jednoho leícího pacienta jsou tøeba dva pracovníci.
Dr. J. W. Weidringer pøednáel o principech tøídìní pøi ohroení zbranìmi hromadného nièení. Je tøeba v tìchto situacích
poèítat spíe s horí moností scénáøe, pøi vybavení a vzdìlávání být velkorysý, myslet na bezpeènost záchranáøù a jednat
profesionálnì (zásady: think bad, think big, think safe, stay
distent and act as professional). U ABC ohroení chybí zdravotníkùm praktické zkuenosti, kadý typ ohroení vyaduje
speciální znalosti, které jsou zatím doménou èasto jen úzké
skupiny odborníkù. Proto je tøeba vzdìlávat lékaøe i personál
a cvièit naostro vè. ochranných pomùcek a vybavení.
Walter Haas z Institutu Roberta Kocha (RKI) v Berlínì
pøednáel k tématu pandemie chøipky. V roce 2005 zveøejnil
RKI nìmecký Národní pandemický plán, který pøedpokládá
tøi scénáøe. Pøi nejmírnìjí variantì I. s morbiditou 15% obyvatel by navtívilo lékaøe 6,5 mil.obyv, 190 tis. by mìlo být
hospitalizováno a 51 tis. lidí by zemøelo. Varianta II. poèítá
s dvojnásobným dopadem, pøi variantì III s 50% morbiditou
by potøebovalo hospitalizaci 620 tis.obyv. (kolaps infrastruktury). Pøi pandemii by byla nejvíce postiena mláde do
16 let a starí lidé (nad 60 let). Rozdílem oproti jiným katastrofám je velké rozíøení, dlouhodobý dopad (a mìsíce),
postiení záchranáøù a malá nebo ádná monost pomoci
z okolních zemí. Ji 3 roky pracuje v SRN skupina expertù,
která koordinuje aktivity státu a spolkových zemí v této oblasti. Letos je opìt poøádáno cvièení LÜKEX zamìøené na
odezvu na pandemii chøipky.
Dopadùm pandemie chøipky vìnoval pøednáku také
prof. Alexander Kekulé z University M. Luthera v Halle.
Pokud by pandemie vznikla mutací viru ptaèí chøipky, ohrozí
na rozdíl od bìné chøipky ve vyí míøe také obyvatelstvo
v produktivním vìku. Tento typ viru napadá pøímo dolní cesty dýchací, íøí se rychleji a letalita je 100x vyí ne u bì40
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né chøipky. Pandemie chøipky si vyaduje pøípravy nejen ve
zdravotnictví, ale v celé spoleènosti, hrozí výpadek infrastruktury, problémy se zajitìním zásobování energií, vodou
a potravinami, hrozí vznik paniky (a 80 % lidí nepùjde do
práce). Ve zdravotnických zásobách nestaèí mít dostatek lékù
a oèkovacích látek, ale také napø. dýchacích pøístrojù atd. Je
tøeba v horím pøípadì poèítat s dalí vlnou pandemie, s problémy pøi distribuci lékù, pøi výrobì oèkování aj.
O zásobách antivirotik v SRN hovoøil Holger Hennig, øeditel lékárny Klinikum Stuttgart. Zatímco zásoby léèiv pro terapii pøi pandemii (pouze pro rizikové skupiny) mají
v Nìmecku ve skladech spolkové zemì, léky pro profylaxi by
mìly být zajitìny v rámci bezpeènosti práce (zamìstnavatel). Tato léèiva by mìla být dostupná v lékárnách, ale je to
i ekonomický problém. Nejde pouze o antivirotika, ale také
o antibiotika, infuzní roztoky, dalí léèiva pro terapii dýchacích cest, desinfekèní prostøedky, oèkovací látky a v neposlední øadì o ochranné masky, rukavice a dalí vybavení.
Hanno Peter ze Spolkového úøadu pro ochranu obyvatelstva (BBK) informoval o novém návrhu koncepce vybavení
zdravotní sluby. Tato sluba zahrnuje zdravotnickou záchrannou slubu, jednotky rychlého nasazení SEG, sanitní
slubu pro ochranu pøed katastrofou a speciální moduly
(MTF  Medizinische Task Force). Principem mylenky
MTF je sestava potøebného vybavení pøizpùsobená situaci
 moduly Velení, Oetøení, Dekontaminace ranìných/nemocných, Logistika/Péèe, Transport. Kadý modul obsahuje
vhodná vozidla upravená pro jeho pùsobení a sobìstaènost.
Modul Oetøení má za úkol doplnit personálnì i materiálnì
obvazitì na místì netìstí, umoòuje péèi o vìtí poèet tìce poranìných (tøídící skupina 1) a dlouhodobìjí fungování
obvazitì, také pøi ABC ohroení. V tìchto situacích jej lze
doplnit modulem Dekontaminace. Modul Logistika/Péèe poskytuje péèi pacientùm po dekontaminaci vèetnì obleèení
a dalího vybavení, také má vybavení umoòující dlouhodobìjí nasazení ostatním modulùm. Modul Transport je urèen
pro pomoc zdravotnické záchranné slubì pøi pøepravì postiených po katastrofì. Pro pøivolání jsou vdy dostupné ke
kadému typu modulu dvì posádky.
Dr. Ulrich Schneppenheim z DRK  Klinikum Westend
Berlin hovoøil na závìr kongresu o pozitivech a negativech
pøipravenosti zdravotnictví v SRN na katastrofy. Upozornil,
e chybí jednotný systém vzdìlávání pracovníkù zdravotnické záchranné sluby v této oblasti, stále neexistuje celostátní
jednotná koncepce pro øeení hromadného výskytu poranìných a cvièení konèí vìtinou na obvaziti a ne v nemocnici.
Finanèní pomoc nemocnicím na krizovou pøipravenost je témìø nulová, nemocnice mají zákonem pøedepsáno mít trauma
plány, ale jejich úroveò není sledována. Plánování nemocnic
na ABC ohroení existuje v dokonalejí podobì jen v nìkterých spolkových zemích (Berlín).
Pøíspìvek doel do redakce 16. kvìtna 2007
Ing. Vlasta Neklapilová, Csc.
Informaèní støedisko pro medicínu katastrof
Úrazová nemocnice v Brnì
Ponavka 6
662 50 Brno
e-mail: v.neklapilova@unbr.cz
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VI. Brnìnské dny pøednemocnièní neodkladné péèe
 Mikulov 25.  26. dubna 2007
V dubnu se konaly v Mikulovì VI. Brnìnské dny PNP, první
den konference probíhaly pøednáky spoleènì v jediném pøednáecím bloku a byly dopoledne i odpoledne vìnovány úrazovým
stavùm. Druhý den se pak konaly oddìlenì lékaøská a nelékaøská
sekce paralelnì, s tématy akutních koronárních syndromù a cévních mozkových pøíhod pro lékaøe a oetøovatelských postupù
v traumatologii a kvalifikaci a vzdìlávání pro nelékaøe.
Spolupráci záchranných slueb a traumacenter se vìnoval
MUDr. Nestrojil z Brnìnské úrazové nemocnice, s dùrazem na
nutnost adekvátního smìrování vèetnì aviza ze strany ZOS  toto
je stálým evergreenem vech odborných akcí v minulých letech,
nicménì v praxi se pravdìpodobnì stále jetì nacházejí v tomto
postupu chyby. Souèasný pøístup k polytraumatùm, odvozeným
z postupù damage control surgery pøednesl doc. Pleva
z Ostravy, podobná pøednáka ji zaznìla na Dostálových dnech
pøed rokem a pùl a text byl publikován v UM 4/2005.
Blok kazuistik nebyl zcela vyrovnaný  nìkteré z uvádìných
pøípadù postrádaly didaktickou jedineènost, pro kterou je tento
formát akceptován v EBM.
Odpolední blok zahájil pøednákou MUDr. Knora o závaných
traumatech dìtí, ve které autor rekapituloval zásady dobré praxe,
pøíspìvek byl doplnìn tøemi kazuistikami a v závìru informací
o vzniku Národního registru dìtských úrazù, kde se poèítá s významnou spoluprací záchranných slueb. MUDr. Klimoviè
z Dìtské nemocnice FN Brno pøedstavil první zkuenosti s léèbou
fomepizolem, novým antidotem pøi intoxikacích metanolem a etylenglykoly, MUDr. eda z tého pracovitì referoval o terapeutické kombinaci hypotermie a barbiturátového kómatu v léèbì refrakterní nitrolební hypertenze. Dále byly pøedneseny pøehledové
pøednáky o crush syndromu (MUDr. torek), o monostech volumoterapie v PNP vèetnì hyperosmolárních maloobjemových
náhrad (MUDr. Sas), MUDr. Urbánek v pøehledném pøíspìvku
zrekapituloval postupy posádek v pøípadì nehod s vìtím poètem
poranìní (tento pøíspìvek autor poskytl do tohoto èísla UM, stejnì jako MUDr. Franìk pøíspìvek z druhého dne, týkající se rizika
transportu pacientù s AKS posádkou RZP na PCI).

Obr. 1

Podveèerní poslední blok byl vìnován zejména problematice
letecké záchranné sluby (autoøi Müller, Truhláø, Hrbek) a potápìèským nehodám (Rùièka) a jejich léèbì, resp. monostem vyuití dekompresních komor AÈR ((Jersák).
Druhý den mohu referovat jen o pøednákách lékaøské sekce,
zatím jsem nezvládla techniku rozdvojování. V bloku, vìnovanému akutním koronárním syndromùm, zaznìly jak pøehledové
pøíspìvky, tak zkuenosti s novými postupy (MUDr. Tuèek
z Hradce referoval o pouití pøístroje Autopulse) a kazuistiky
 diskuzi vzbudil zejména pøípad trombolytické léèby v prùbìhu
KPCR, o které referoval MUDr. Soukal z ARO nemocnice Kyjov.
Pøed polední pøestávkou pak byl pøímý pøenos zásahu posádky záchranáøù se supervizi lékaøe KOS.
Poslední blok se vìnoval cévním mozkovým pøíhodám, péèe
o tyto pacienty je zatím plonì znaènì nevyrovnaná, jsou místa,
kde zatím skuteènì ijí lvi a jiná, kde se programy èasné identifikace kandidátù trombolýzy úspìnì rozbíhají. V kadém pøípadì je toto onemocnìní v kombinaci s pøedpokládaným (nevyhnutelným) demografickým vývojem velkou budoucí výzvou pro mezioborovou spolupráci od nemocnic regionální úrovnì a po specializovaná centra.
Jana eblová

Semináø Vzdìlávání v oboru urgentní medicína
a medicína katastrof Senát Parlamentu ÈR 22. kvìtna 2007
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ÈR uspoøádalo
semináø s pomìrnì irokým zábìrem témat, tato akce byla zároveò souèástí XI. Roèníku rallye Rejvíz 2007.
Úvodní slovo a zahájení semináøe patøilo MUDr. Tomái
Julínkovi, ministru zdravotnictví ÈR, po nìm následoval pøíspìvek
MUDr. Hlaváèkové, øeditelky odboru krizové pøipravenosti MZ ÈR,
která shrnula vývoj v oblasti vzdìlávání a pøipravenosti na krizové
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situace obecnì, rozvoj mezioborové spolupráce, zdùraznila nutnost
výzkumu, a to nejen klinického, ale i bezpeènostního.
Vzhledem k tomu, e profesorka Judith Tintinalli nemohla
z váných rodinných dùvodù pøijet do ÈR, poprosili mì poøadatelé o zpracování jejího pùvodnì plánovaného tématu globalizace v urgentní medicínì. Téma se na základì zahranièních pramenù i pramenù zaslaných prof. Tintinalli osobnì psalo samo
a pøi práci na tomto pøíspìvku jsem se jen utvrdila v pøesvìdèe41
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ní, e nae urgentní
medicína má velké
ance zapojit se do práce na rozvoji oboru
v mezinárodním kontextu, zejména v Evropì, nebo jak pacienti, tak øeení jejich
problémù je skuteènì
v globálním svìtì univerzální.
Profesor Jakubaszko
zrekapituloval vývoj
v Polsku v posledních
15 letech, kdy se prakticky z nuly vydali cestou formulování poadavkù oboru, tvorby
Obr. 1
vzdìlávacího programu vázaného na výcvik v nemocnici, prosazování sítì urgentních pøíjmù a hlavnì
cestou intenzivního pøesvìdèování politikù o nezbytnosti kvalitní
urgentní medicíny pro bezpeènost státu, tedy lobování v pozitivním slova smyslu.
Mgr. Christoph Redelsteiner hovoøil o prvcích kvality urgentní medicíny a o roli dobrovolníkù v øetìzci péèe, jako konkrétní
pøíklady pak uvádìl programy s vyuitím AED a roli dobrovolníkù pøi hromadných netìstích s velkým poètem postiených.
MUDr. Staòa, zakladatel a duchovní otec Rallye Rejvíz pøedstavil tuto soutì v kontextu vzdìlávání v oboru, s jejím nezastupitelným edukaèním pøínosem, a také pohovoøil o mezinárodních
kontaktech a íøení mylenky Rallye (vznik Záchrany na
Slovensku, soutìe v Izraeli, i v dalekém Japonsku).
Japonský systém péèe o urgentní stavy pøedstavil profesor
Noriyoshi Ohasi  v Japonsku spadá nemocnièní neodkladná péèe pod Ministrstvo zdravotnictví a pøednemocninèí neodkladná
péèe, poskytovaná paramediky, pod hasièe. Seznámil posluchaèe
i s poadavky na vzdìlání v jednotlivých kategoriích a se systémem výcviku paramedikù, vèetnì povinnosti absolvovat úspìnì
standardizované kurzy (ACLS, BLS, AED ).
MUDr. Milana Pokorná se vìnovala výzkumu v pøednemocnièní fázi, a zdùvodnìní pøínosu výzkumu v této oblasti v obec-
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ném pohledu, ve druhé èásti svého pøíspìvku pøedstavila jednotlivé výzkumné úkoly grantu ZZS HMP CAPR, který øeil otázky
spojené s resuscitací v terénu (korelace hladin ETCO2 s efektivitou KPCR, srovnání úèinnosti jednotlivých technik kompresí,
identifikace nejèastìjích pøíèin NZO a jejich urèení lékaøem
PNP).
MUDr. Viliam Dobiá ze Slovenska pøednesl svùj pøíspìvek na
základì zkueností rozhodèího z rallye Rejvíz  premiéru mìla
prezentace ji na loòských Dostálových dnech a v elektronické verzi byla pøílohou UM 4/2006, nicménì podání autora je natolik kouzelné, e reprízy nejen nevadí, ale snesly by se i nìjaké dalí .
MUDr. Dana Hlaváèková se ve svém druhém pøíspìvku vìnovala vzdìlávání a výcviku v oblasti krizové pøipravenosti a analýze
souèasného stavu v ÈR. Je nutné vytvoøit standardy, metodiky a dokumentaci, vìnovat se i rizikùm CBRNE, a to ve spolupráci s orgány ochrany zdraví, zajistit interoperabilitu mezi jednotlivými
slokami IZS, vìnovat pozornost návaznosti na nadnárodní situace.
Mezi silné stránky oboru z tohoto hlediska patøí fakt, e medicínì
katastrof a krizové pøipravenosti se ádný jiný lékaøský obor nevìnuje, mezi slabé stránky patøí neustálá tendence ke zpochybòování
oboru ze strany nìkterých tradièních specializací a nepochopení
oboru jako takového, a dále dlouhá cesta ke specializované zpùsobilosti a nedoøeená otázka financování postgraduální pøípravy.
Poslední pøednáející byla MUDr. Alena teflová z èeské kanceláøe WHO, která seznámila posluchaèe s aktivitami Svìtové
zdravotnické organizace na poli øeení katastrof, jich v celosvìtovém mìøítku dramaticky pøibývá, samozøejmì i s nárùstem jejich dopadù jak zdravotních, tak i ekonomických; neoèekávané
události velkého rozsahu mohou zpùsobit selhání zdravotnických
systémù i ve vyspìlých zemích. Pro øeení tohoto typu událostí
jsou nezbytné pøednastavené rozhodovací procesy. WHO spolupracuje na rozvoji pøipravenosti na krize na úrovni národních
oborových ministerstev, vydalo pøíruèku pro nemocnice pro tvorbu krizových plánù.
Semináø byl nespornì zajímavý úhlem pohledu a zeveobecnìním nìkterých témat, nicménì by byla pøínosná vyí úèast
stakeholderù a politikù, kteøí ovlivòují tvorbu zákonných norem a spoluvytváøejí rámec èinností celé spoleènosti. V lavicích
vak bylo nejvíce posluchaèù z øad odborníkù samotného oboru
 a ti vechny tyto aspekty dennì ve své práci zaívají na vlastní
kùi.
Jana eblová

Od 17. do 19. záøí se v Sorrentu v Itálii koná 4. støedomoøský kongres urgentní medicíny, který poøádá spoleènì Evropská
poleènost UM (EuSEM), Americká akademie UM (AAEM) a Italská spoleènost UM (SIMEU), Spoleènost UM a MK ÈLS JEP
je jednou z podporujících organizací.
Vzhledem k prodlouené uzávìrce pøíjmu abstrak pro postery byla prodlouena i registrace pro pasivní úèast na kongresu do
15. èervence 2007. Èlenové spoleènosti UM a MK ÈLS JEP mají nárok na sníený kongresový poplatek.
Jetì pøed zahájením hlavního programu se 15.  16. záøí v rámci kongresu konají workshopy, napøíklad:
 Multimediální a interaktivní simulace pro pøednemocnièní a nemocnièní krizovou pøipravenost
 Ultrazvuková diagnostika
 Neinvazivní ventilace
Blií informace na: www.emcongress.org/2007
 Poranìní hlavy
odkaz je i na:
www.urgmed.cz
 Pokroèilé zajitìní dýchacích cest
 Základní výzkum v urgentní medicínì
S pøípadnými dotazy se lze obrátit pøímo na sekretariát kongresu:
 Pokroèilá EKG diagnostika
MEMC Secretariat, Megan M. Kelley, 555 E. Wells St., Suite 1100
 Triage
Milwaukee, WI 53202,
 Ortopedické postupy a dlahování
Phone: (414) 276-6445, Fax: (414) 276-3349, E-mail: info@emcongress.org
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Øeení úlohy PODRAZ:
Za optimální jsme povaovali toto øeení:
Kdo
tam pojede

Kdo
a kam jej odveze?

AIM

RLP Hraditì + LZS

LZS -> PCI,
RLP volná,
zpìt na základnu

NZO

RZP Dvorce
+ RLP Brod

EXITUS

MICHA

RZP Hraditì 1

Traumacentrum

DM HYPO

RZP Hraditì 2

Nemocnice Hraditì

Leh.
ÚRAZ

RZP Dvorce
po pøedání
resuscitovaného
pacienta
skupinì
RLP Brod

Nemocnice
Hraditì
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Pozitivní stránky navreného postupu:
1) je lékaø je pøítomen u událostí s nejvìtím vyuitím jeho
kompetencí  NZO a AIM
2) odezva u NZO (a tudí potenciální defibrilaèní èas) = 7 minut
3) pacient s AIM je na angiolince za 60 minut od výzvy
4) pacient s úrazem míchy je v traumacentru za 56 minut
od výzvy
5) Racionální vyuití kompetencí RZP:
 u pacienta s hypoglykemií (podání glukózy)
 u pacienta s úrazem míchy (imobilizace, infuzní terapie)
 u pacienta s NZO (defibrilace a zahájení KPCR)
6) Racionální vyuití LZS:
 Významnì zkrátí transport pacienta na angiolinku
(cca o 20 minut), pro pacienta s míním traumatem není
zásadní èasový pøínos, faktor etrnosti je pøi alternativnì
pozemní cesty po dálnici zcela sporný.
Úèelem úlohy bylo pøedevím:
 Ovìøit správnou prioritizaci výzev
 Ovìøit schopnost dynamického operaèního øízení a spolupráce posádek
 Ovìøit schopnost racionálního vyuití LZS
 Vyuít kompetencí RZP

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 CD s elektronickou verzí
pøíspìvku. Textové podklady pøijímáme v programech Microsoft Word
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2000, Microsoft Excel 2000 a Microsoft Power Point 2000.
Grafy prosíme dodávat ve zpracování pro jednobarevný tisk.
Obrazové podklady pøijímáme jako
soubory ve tvaru .eps, .tif, .jpg, .gif,
.pdf (tiskové pdf), .bmp, .ai, .cdr
(rozliení 300 dpi, písmo pøevedeno
do køivek). Elektronickou obrazovou
dokumentaci (obrázky) prosíme dodávat samostatnì ve výe uvedených
tvarech. Pokud jsou obrázky zabudované do dokumentu Word nebo samostatnì jakou soubor Word, nejsou
kvalitní a mají pøíli malé rozliení.
Obrazovou dokumentaci pøijímáme i jako fotografie, diapozitivy nebo
jako titìnou pøedlohu.
Souhrny:
Pùvodní práci je nutno opatøit souhrnem v èetinì v rozsahu 100 a 200
slov, anglickým pøekladem souhrnu
a 3  5 klíèovými slovy. Korekturu
dodaného pøekladu souhrnu (ve výjimeèných pøípadech pøeklad) zajistí
redakce.
Seznam citované literatury:
Literární reference prosíme uvádìt
v abecední poøadí podle pøíjmení prvního autora. Dále je nutno uvést název citovaného díla (název èlánku,

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