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Zdravotnické záchranné sluby
jsou vyjádøením lidských práv
prof. S. W. A. Gunn, MD., Dr.h.c

prezident Mezinárodní asociace pro humanitární medicínu Brock Chisholma,
bývalý prezident Svìtové asociace pro medicínu katastrof a urgentní medicínu

Pokrok státu a národa, mùe být mìøen podle stupnì sociálního a zdravotnického zabezpeèení, které poskytuje svým obèanùm. Èetí èelní pøedstavitelé mohou být hrdí na to, e z tohoto
hlediska Èeská republika náleí mezi nejèasnìjí prùkopníky
v Evropì v poskytování ochrany obèanùm za mimoøádných situací a pomocí zdravotnické záchranné sluby. Dnes nás sem
pøivádí oslava 150 let takových civilních, mìl bych øíci civilizovaných slueb. Dovolte mnì, abych jako bývalý prezident
Svìtové asociace pro medicínu katastrof a urgentní medicínu
vám k tomuto astnému výroèí vyjádøil svá vøelá blahopøání.
Protoe se dnes zamìøujeme pøedevím na lékaøské a zdravotnické aspekty záchranných slueb, chci s vámi struènì pojednat koncepci zdraví jako lidské právo a mezinárodní nástorje, které tvoøí základ tohoto lidského práva  a dále i humanitární medicíny. Toto pojetí zachází a do èasù Hippokratových Nadto je posíleno v prùbìhu historie spoleèenskými,
etickými a duchovními zákazy, formulovanými zejména po
zrodu Spojených národù a Veobecné deklarace lidských práv.
Ji od poèátku bych vám rád zanechal poselství, e lidská
práva, právo na zdraví, právo na bezpeèí, právo na péèi za mimoøádných okolností, o kterých hovoøíme, nejsou jakýmisi teoretickými tématy, èi rozhovorem nebo mlhavými a nedosaitelnými pøedstavami. Nikoliv, jsou to konkrétní spoleèenská
pravidla a vyjádøení humánních hodnot, opírají se o národní
zákony, bilaterální dohody a smlouvy, jsou solidnì zakotveny
do mezinárodních nástrojù a závazných pravidel.
Shledávám velice osvíceným a prozíravým, e èetí èelní
pøedstavitelé na tato pravidla mysleli, stali se prùkopníky
vhodné legislativy a dali základy tìmto humanitárním koncepcím zde, ve válkou nièené Evropì, ji pøed 150 lety. byla to
moudrá rozhodnutí, která nás zde dnes sdruují a já mám èest
být zde s vámi.
Samozøejmì nehodlám pronikat na národní území a zkoumat èeskou legislativu na toto téma. Jsem si jist, e bude správnì komentována mnoha experty a pøedstaviteli, které tato zemì má a jejich aktivit jsem byl v minulosti svìdkem. S vaím
souhlasem hodlám uvaovat o mezinárodní opoøe práva na
zdraví a bezpeènost. K tomu úèelu hodlám vyjmout z mnohých
smluv, deklarací a konvencí toliko tøi pùvodní mezinárodní nástroje, abych ukázal co vytváøí nezadatelný základ tìchto práv,
a dále i rozumnost a oprávnìnost poskytovat zdravotnické záchranné sluby kolektivnì a individuálnì jako závazek civilizované spoleènosti k obèanùm.
Pohlédnìme krátce na (1) Veobecnou deklaraci lidských
práv, (2) ústavu Svìtové zdravotnické organizace a (3) novìj4

íi Konvenci Spojených národù o ekonomických sociálních
a kulturních právech.
Zaloení Spojených národù v roce 1945 bylo významnou
událostí nejen globálnì geopoliticky, ale té pro mezinárodní
zdraví. Konference ve mìstì San Francisco, kde byla podepsána charta Spojených národù, povaovala za rozumné, aby
byla zøízena univerzální zdravotnická organizace. Následující Mezinárodní zdravotnická konference schválila
ustavení nového útvaru, který vstoupil do ivota dne 7. dubna 1948 pod názvem Svìtová zdravotnická organizace. Její
vedení bylo svìøeno dr.Brock Chisholmovi. Základním pricipem za ustavením SZO byl tehdy totálnì nový  ne-li kontroverzní  koncept právo èlovìka na zdraví, které zahrnuje právo na pøístup ke zdravotnictví, vèetnì zdravotnických
záchranných slueb.
Nástroje
I. pøestoe Veobecná deklarace lidských práv byla podepsána po ratifikaci ústavy SZO, proberu ji nejdøíve.
Ze 30 èlánkù, které Deklarace obsahuje, èlánek 25. se zvlátì týká práva na zdraví. Uvádí se v nìm:
1. Kadý má právo na ivotní standard pøimìøený pro udrení zdraví vlastního a jeho rodiny, vèetnì potravy, odìvu, obydlí a zdravotní péèe a nezbytných slueb a dále má
právo na zabezpeèení v pøípadì nezamìstnanosti, onemocnìní, oslabení, ovdovìní, stáøí nebo jiného nedostatku ivobytí za okolností mimo jeho kontrolu.
Dále se stanoví:
2. Mateøství a dìtství zasluhují zvlátní péèe a podpory.
Vem dìtem, narozeným v manelství nebo mimo manelství, se má dostávat stejné sociální ochrany.
II. Ji osm mìsícù pøed podpisem této Deklarace byly zaøazeny do ústavy SZO nové rozmìry sociálního mylení, vèetnì nových pojmù o zdraví.
V preambuli se praví e  tìit se nejvyímu dostupnému
standardu zdraví je jedním ze základních práv kadé lidské
bytosti  a e vlády odpovídají za zdraví svých obèanù.
Dále vyhlauje zásadu, e zdraví je pøedmìtem mezinárodní politiky, protoe zdraví vech lidí je základem pro dosaení míru a bezpeènosti .
Èlánek 1 zøetelnì poukazuje na cíl SZO.  má jím být dosaení nejvyího dosaitelného standardu zdraví u vech lidí.
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A zøetelnì  pro dneek ovem ikonoklasticky (obrazoborecky)  SZO definuje zdraví jako stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody  ne toliko jako nepøítomnost onemocnìní nebo oslabení.
Snadno je moné chopit se íøe a hloubky interpretace
a uplatnit ji na poskytování a pøístup ke zdravotnickým
slubám kdekoliv.
III. Mezinárodní konvence o ekonomických, sociálních
a kulturních právech z roku 2000 stanovila Právo na
nejvyí dosaitelný standard zdraví. Èlánek 12 poskytuje nejobsáhlejí prohláení o právu na zdraví v mezinárodním zákonu o lidských právech.
Èlánek 12.1: Èlenské státy uznávají právo kadého tìit se
nejvyímu dosaitelnému standardu fyzického a duevního zdraví;
Èlánek 12.2 vypoèítává závazky a kroky které mají být uèinìny státy .k dosaení úplného naplnìní tohoto práva.
Je dùleité poznamenat, e toto právo se neomezuje toliko
na právo na zdraví. Konvence uznává, e právo na zdraví
zahrnuje celou øadu sociáloních a ekonomických faktorù,
které podporují podmínky, ve kterých lidé mohou vést
zdravý ivot a roziøuje základní determinanty zdraví, jako
jsou potrava, voda, sanitace, bydlení, chudoba, vzdìlávání,
konflikty a prostøedí.
Dovolte mnì zakonèit nìkolika slovy o I.A.H.M., kterou
jste poctili tím, e jste jejího prezidenta pozvali k romuto
projevu.
Mezinárodní asociace pro humanitární medicínu Brock
Chisholma (International Association for Humanitarian
Medicine Brock Chisholm  I.A.H.M.) pokraèuje v duchu pamìtní nadace Brock Chisholma, zaloené v roce 1984, aby byly zachovány ideály, dìdictví a èinnost prvního generálního øe-

ditele SZO. Na první pohled je mono argumentovat, e celá
medicína je humanitární. Uvádím zde svou definici, která ná
koncept vyjasní:
Zatímco vchny lékaøské intervence k potlaèování onemocnìní a utrpení jsou v podstatì humanitární, Humanitární medicína jde nad rámec obvyklého léèení  prosazuje, zajiuje, vyuèuje, podporuje zdraví lidí a prohlauje je za lidské právo v souladu s etikou Hippokratova uèení, s principy Svìtové zdravotnické organizace, s chartou Spojených národù, s Veobecnou deklarací lidských práv, s konvencí Èerveného køíe a s jinými
ujednáními a postupy, které zajiují co nejhumánnìjí a co nejlepí monou úroveò péèe, bez jakékoliv diskriminace nebo úvahách o materiálním zisku.
Právu na zdraví se nemá rozumìt jako ipso facto právo být
zdravým. Právo porovnává jak svobodu tak i závazky urèené
k podpoøe zdraví.
Samozøejmì tato práva musí být zaruèena, ochránìna a v praxi poskytována. V souèasnosti je obecnì uznána strategie k zajistìní zdraví pro kadého prostøednictvím národního a mezinárodního úsilí uèinit základní primární zdravotní péèi dostupnou
vem, jak je vyjádøeno koncepènì, duchovnì a prakticky v strategii SZO zdraví pro vechny. Zdravotnická péèe za mimoøádných podmínek je toho samozøejmou souèástí.
Tímto pøedkládám základy nezadatelného práva na zdraví
a základ humanitátrní medicíny v normálních èasech stejnì jako za mimoøádných podmínek. Blahopøeji vaí zemi, e toto
poskytuje ji jedno a pùl století.
Zahajovací pøenáka konference o PNP v ÈR (EU) ke 150.
výroèí zaloení ZZS HMP  ÚSZS dne 10. 10. 2007
Pøíspìvek doel do redakce 14. èervna 2007,
revidovaná verze 19. èervna 2007
Pøeklad: prof. MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc.

Profesor, Sisvan William A. Gunn  ivotní dráha
(1926 )
Jiøí Pokorný

KAPITOLA V KNIZE:
WILLIAM C. GIBSON: OLD ENDEAVOUR  SCIENTIFIC
AND HUMANITARIAN CONTRIBUTIONS
BY HYSCIANS OVER AGE 65.  INTERNATIONAL
ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE
BROCK CHSHOLM, 2007
Jestlie se nìkdo se doil vìku 80 let, pak je obdrení dopisu od velké mezinárodní instituce, která mu oznamuje
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prodlouení èinnosti ve funkci odborného poradce o dalích
pìt let, nutnì projevem dùvìry. William Gunn, MD, MS,
FRCSC, FRCSI (Hon), DSc (Hon), Dr h c, bude pokraèovat
v plodné spolupráci se Svìtovou zdravotnickou organizací
do øíjna 2010  dobrá vyhlídka jak se udret mladistvým
a èilým.
Tento kanadský chirurg a mezinárodní zdravotnický
funkcionáø-senior se narodil na britském Kypru, kde jeho
otec byl velitelem vojenské nemocnice Jeho Velièenstva.
5

Lékaøská studia absolvoval v marseille a v enevì, kde èást
svého vzdìlání získal jako demonstrátor v anatomii. Jeho
zkuenost mu byla vítána jako uèiteli povrchové anatomie
na umìlecké kole ve Vancouveru, kdy fuoval do svého
koníèka sochaøství. Medika Williama Gunna fascinovalo
studium Krevní koagulace. Svou diplomovou práci napsal
o výzkumu trombinu jako koagulaèního faktoru pøi mozkových operacích v místech, kde nemohly být zaklánány stehy
a ligatury.Tyto originalní pokusy o mnoho let pozdìji vedly
k fibrinu a bezstehovému tmelu  dnes bìné praxi v chirurgii a traumatologii.
Pøi pilné chirurgické praxi ve Vancouveru, Kanada, byl
Willian Gunn schopen vìnovat se souèasnì èetným dalím
aktivitám, které dodnes ukazují na mnohostranné aspekty
jeho kariéry. Díky ivému zájmu o historii medicíny se stal
lektorem v oddìlení historie a vìdy lékaøské fakulty
Univerzity v Britské Kolumbii. Hlavním pøedmìtem jeho
zájmu byla historie primitivního lékaøství, mylení a praxe
prvotních lidí týkající se nemoci a hojení. S potìením rozvíjel tìsné a zdvoøilé kontakty s pùvodními obyvateli Západní Kanady. Stal se uznávaným odborníkem na amanismus a totemovou kulturu lidí ze Severozápadního pobøeí,
kteøí ho na oplátku uvádìli jako náèelníka (Haida
a Kwakiutl) a èestného medicinmana (Salish) svých kmenù
pod jménem Kwekwala-gila, Zachránce duchù. Tohoto
uznání si váí stejnì vysoko jako nìkolika èestných doktorátù. V této èinnost aktivnì pokraèuje a spojuje ji se silnou
obhajobou práv domorodcù tím, e návtívil vzdálené domorodé národy na Sibiøi a v Patagonii, tím, e pøednáí
o americkém umìní, antropologii a medicínì v muzeích a na
univerzitách jako v Oxfordu, Sankt Peterburgu, enevì nebo v Praze, tím e zachovává jejich kulturu a píe o nich.
Jeho nedávná monografie Totem Poles in British Columbia
se stala malým vzorem. Je vánivým sbìratelem starých
knih na toto téma. Nìkteré z nich se nalézají ve Zvlátních
sbírkách Woodword Memorial Library. Je hrdý, e v nìm
má svùj studijní kout.
Jiným oborem, ve kterém je William Gunn znám na celém svìtì, je mezinárodní zdravotnictví. Kdy v roce 1967
nastoupil do Svìtové zdravotnické organizace (SZO), brzo
jako chirurg zjistil, e v této vynikající instituci, zamìøené
na veøejné zdravotnictví, byla chirurgie naprosto ignorována. Pøi univerzálním pøedkládání strategie SZO na primární
zdravotní péèi zcela sám tvrdì bojoval a posléze uspìl, take základní chirurgie byla do primární zdravotní péèe zaøazena jako její integrální èást, pøedevím pro novì se objevující a rozvojové zemì. V uznání za tyto sluby zdravotnictví a oboru chirurgie byl zvolen v Královské irské koleji
chirurgù zvlátním èestným èlenem. Je èlenem Královské
koleje chirurgù v Kanadì, emeritním èlenem výcarské chirurgické spoleènosti a po dlouhou dobu byl generálním sekretáøem Mezinárodní federace chirurgických kolejí.
Avak celosvìtovì nejzámnìjím pøispìním Gunna je jeho prùkopnická práce v oblasti tísòového øízení (disaster
management) a humanitární medicíny, ve kterých energicky
pokraèuje. V postavení vedoucího tísòových záchranných
operací SZO (WHO Emergency Relief Operations) vyvinul
6

systém, který systematicky narùstá od jednoduché pomoci
typu ad hoc tísòové odezvy k programu úplného tísòového
øízení, který se od té doby stal modelem uvnitø i mimo
Spojené národy pro výzkum, výcvik, vývoj a poskytování
humanitární pomoci. Zavedl poøádek od babylonského
zmatku terminologie katastrof svým slovníkem Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International
Relief (1990), který se stal standadní terminologií tohoto
pøedmìtu. V aktualizované podobì je pøeloen do mnoha jazykù. V pøípravì je nové vydání. (Poznámka pøekladatele:
Èeský pøeklad slovníku je pøipraven a po konsultaci s odbornými poradci bude pøedán do tisku). Jinou podstatnou
harmonizací. chaosu léèiv a zdravotnického materiálu vìnovaného nebo potøebného v pøípadech velkých katastrof, je
Gunnem sestavený soubor: SZO urgentní zdravoická souprava  standardní vybavení léèivy a materiálem pro 10 000
osob na 3 mìsíce, stále pouivaný na celém svìtì jako základ pro tísòopvou odezvu po katastrofách. V roce 2000 zahájil vydávání èasopisu Journal of Humanitarian Medicine
a v roce 2007 s pøáteli na univerzitì v Palermu, zøídil ve vìku 81 let první akademický stupeò Master of Humanitarian
medicine.
V roce 1985 poádal Gunna jeho pøítel chirurg na univerzitì v Padui  slavné po Galileovi a Williamu Harveyovi
 aby zahájil Euro-Støedomoøskou organizaci, která má èelit narùstajícím rizikùm popálenin a poárù. To vedlo ke zøízení Rady pro popáleniny a poární katastrofy, její Annals
jsou vydávány letos v 20.roèníku a sahají daleko za jeho
statutární hranici dùchodového vìku. V Kanadì pomohl ji
døíve ve spolupráci s autorem této knihy (Gibson) ustavit
Spoleènost pro historii medicíny Britské Kolumbie a zaloit
lékaøské muzeum Britské Kolumbie. V pozdìjích letech
rozvíjel Evropské centrum pro medicínu katastorf (byl vìdeckým vice-prezidentem), Lékaøskou spoleènost SZO,
Svìtovou asociaci pro medicínu katarof a urgentní medicínu (byl prezidentem), Asijsko-pacifické konference o medicínì katastrof v Tokyu (èestný pøedseda) a nejnovìji
Mezinárodní asociaci pro humanitární medicínu Brocka
Chisholma, jejím je zakládajícím prezidentem a v jejím
výboru jsou tøi nositelé Nobelových cen. Vedoucím pricipem této asociace  a ovem i celého Gunnova díla  je
zdraví jako základní lidské právo a most k míru.
V prùbìhu let se Gunnovi stalo sepsání 12 knih, vydávání tøí èasopisù, vyuèování, pøednáení, organizování a obhajoba humanitární medicíny, krizového øízení a lidských práv
výzvou  jak on øíká omlazující. Jsou to úkoly, ve kterých
pokraèuje dodnes. Byl rozsáhle ocenìn, inter alia, uznáním
Hospodáøské a Sociální rady Spojených národù, Køíem
sv. Agathy San Marina, èestnými doktoráty v Palermu
a v Praze (Karlova univerzita 2004), akademickými èlenstvími, èestnými èlenstvími a pøátelstvím na celém svìtì.
Jeho poslední dílo, HUmanitarian Medicine (2005), je první knihou na toto téma. On sám pracuje v souèasné dobì
v jiném okruhu zájmù  na pùvodu lékaøských slov. Jistì to
není jeho slovem posledním.
Pøeklad: prof. MUDr. Jiøí Pokorný, DrSc.
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Koncepce krizové pøipravenosti zdravotnictví
Václav Fier

Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Odbor krizové pøipravenosti

Abstrakt
Èlánek je vìnován významné a dlouho oèekávané aktivitì v oblasti bezpeènostní politiky státu, kterou je zpracování Koncepce krizové
pøipravenosti zdravotnictví Èeské republiky (dále jen Koncepce). Donedávna byla problematika krizového øízení ve zdravotnictví
spatøována v rámci oboru urgentní medicína a medicína katastrof a èinnosti zdravotnické záchranné sluby v integrovaném záchranném
systému. Na pozadí Koncepce je vak viditelné, e problematika pøípravy systému celého zdravotnictví na zvládání následkù soudobých
hrozeb je mnohem irí ne tento rámec. Èlánek seznamuje s aktuálním komplexním pohledem na místo, monosti a problémy pøípravy
zdravotnického systému z pohledu potøeb zajiování bezpeènosti státu a na èlenìní problematiky na dílèí sektory.
Klíèová slova: bezpeènost  bezpeènostní systém  krizová pøipravenost  koncepce
Abstract
The paper deals with an important and awaited activity in safety policy of the Czech Republic, which is the Concept of crisis preparedness
in health care system (Concept). The problematics of crisis management within health care system was understood only as a part of
Emergency and Disaster Medicine and Emergency Medical Service´s system within Integrated Rescue System. The background of the
Concept proves that crisis preparedness to actual threats is much wider than this frame. The paper shows a complex view at place,
possibilities and problems of health care system preparedness from the state safety point of view.
Key words: safety  safety system  crisis preparedness  concept

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

KRIZOVÁ PØIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ
- SCHÉMA KONCEPCE PRO STRATEGII
Státní správa
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Úvodem
21. století je z pohledu bezpeènosti nazýváno stoletím asymetrických hrozeb. Pùvod tohoto oznaèení je tøeba hledat ve spojení
se zásadními zmìnami bezpeènostního prostøedí globalizovaného
svìta v jeho prvním roce, poèínaje teroristickým útokem na
Svìtové obchodní centrum v New Yorku. Od souèasného a zejména budoucího èeského zdravotnického systému se v této souvislosti oèekává schopnost adekvátní reakce v pøípadì projevu novodobých hrozeb, kterými jsou zejména teroristické útoky pomocí chemických, biologických, radiologických a nukleárních bojových prostøedkù (zkrácenì CBRN prostøedky) nebo jen klasických trhavin (viz Madrid, Londýn). Jsou jimi ale také ivelní katastrofy a prùmyslové havárie, rovnì zpravidla provázené hromadným postiením osob na zdraví. Oprávnìnì je proto zdravotnictví vnímáno jako odvìtví se vzrùstajícím významem pro systém zajiování bezpeènosti. Bez systému zajitìní zdravotní péèe o obyvatelstvo postieném na zdraví jakýmkoliv typem mimoøádné události toti nelze hovoøit o uceleném systému reakce státu na ohroení jím chránìných zájmù.
Problematika komplexní pøípravy systému na tyto situace se
pøitom vymyká monostem i úèelu zdravotnické záchranné
sluby a zøetelnì pøesahuje i hranice oboru urgentní medicína
a medicína katastrof, který historicky poskytl problematice
solidní základ. To pøitom zdaleka neznamená, e by byl tento obor z hlediska potøeb zajiování bezpeènosti vyèerpán.
Jak dokládají i èlánky v Urgentní medicínì, má stále iroký
prostor pro svùj dalí rozvoj z hlediska medicínského managementu øeení hromadných netìstí. Komplexnosti problematiky bezpeènosti a krizového øízení, respektive krizového managementu zdravotnictví ale ji nepostaèuje.
Øeitelnost úkolu dosaení pøipravenosti zdravotnictví jako spoleèensky citlivého subsystému státu na nové hrozby
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Samospráva

pøitom není snadný úkol. Do znaèné míry je podmínìn existencí jednotící politicky iroce akceptované strategie. Od té
se v dynamicky se mìnícím prostøedí oèekává pøimìøenì
pruné nastavení vazeb mezi prvky mìkkého sociogenního
systému zdravotnictví v rámci komplexního bezpeènostního
systému státu tak, aby byl k plnìní svých úkolù plnì operabilní. Operabilitou se ve zkratce oznaèuje schopnost systému
jako celku zajiovat úkoly bezpeènosti státu v souèinnosti
s ostatními systémy (jako napøíklad zemìdìlství, energetika,
ochrana ivotního prostøedí, ) a také schopnost jednotlivých
prvkù systému spolupracovat na plnìní úkolù mezi sebou (od
poskytování první pomoci a po zdravotní rehabilitaci postiených).
K vypracování strategie urèující náplò bezpeènostní politiky
pro zdravotnictví bylo pøistoupeno souèasnì s vypracováním
Koncepce, která stojí na její bázi. Spoleèným prvkem, spojují7
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cím pøípravy ve zdravotnictví v mnoha oblastech souèasnì
s pøípravou v ostatních systémech, je pøitom odpovìdnost státu. Tedy dìlba odpovìdnosti orgánù veøejné správy za zajitìní bezpeènosti ve svých kompetenèních oborech a úrovních.
Povinnost státu a jeho veøejné správy zajistit záchranu ivota
a zabránìní vzniku tìké újmy na zdraví zdravotnì postieným
pøi mimoøádných událostech vèetnì teroristického pouití
CBRN prostøedkù se proto stala ústøedním motivem urèujícím
nový pohled souèasného zdravotnictví na jeho roli pøi zajitìní bezpeènosti.
Strategie  dlouhodobý cíl
Ústøedním motivem pro vytvoøení strategie je zjitìní z roku
2005 o neuspokojivém stavu systémové pøipravenosti zdravotnictví na øeení následkù teroristických útokù, zvlátì pak stavu pøipravenosti lùkových zdravotnických zaøízení. K nápravì stavu
pak byly smìøovány vechny dalí aktivity, vedoucí k formulaci
strategie a výsledného návrhu Koncepce tak, aby byla nástrojem
orgánù veøejné správy k naplnìní základního lidského práva na
ochranu zdraví na území Èeské republiky jako dùleitého pilíøe
obecného pojetí bezpeènosti. Vypracování Koncepce se stalo dokonce zájmem vlády, deklarovaným usnesením è. 1466 ze dne
16. listopadu 2005 k Národnímu akènímu plánu boje proti terorismu (aktualizace pro rok 2005  2007).
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) jako ústøední orgán státní správy v odvìtví uèinilo jádrem své bezpeènostní
politiky cílový stav tzv. krizové pøipravenosti zdravotnictví pøi
výrazné roli veøejné správy:
l schopnost orgánù veøejné správy a poskytovatelù zdravotnických slueb vèetnì slueb k ochranì veøejného
zdraví zajistit odbornì zpùsobilými pracovníky nezbytnou zdravotní péèi obyvatelstvu za mimoøádných situací
podle pøipravených scénáøù a schválených postupù pøi
vnitøní i vnìjí operabilnosti systému.
Na tento cílový stav se pak váe strategie postupného dosahování ve tøech úrovních, odpovídajících soudobému nastavení
úrovní krizového øízení. Tìmito úrovnìmi jsou: reakce na vznik
mimoøádné události silami a prostøedky v rámci IZS, dále øeení
nevojenských krizových situací s pouitím institutu krizového
stavu do úrovnì ohroení státu a nakonec øeení situace vojenského napadení státu spojeného s váleèným stavem. Strategie dosaení krizové pøipravenosti systému proto stanovuje tøi rámcové
úrovnì, kde naplnìní úrovnì I je pøedpokladem pro úroveò II
a dosaení této úrovnì je pøedpokladem pro úroveò III:
I. Permanentní pøipravenost k okamité zmìnì reimu
èinnosti v systému pøi vzniku situace hromadného postiení osob na zdraví pøi mimoøádných událostech velkého rozsahu, øeené za souèinnosti s ostatními dotèenými prvky bezpeènostního systému státu v rámci integrovaného záchranného
systému (dále jen IZS) a havarijního plánování.
Pøipravenost v této úrovni je zásadní zejména pro schopnost
zdravotnického systému zvládat následky teroristických útokù
vùèi obyvatelstvu. Z pohledu aktuálního nastavení systému reakce státu na mimoøádné události to pøi specifice zdravotnictví
(postieným utíká èas = ance na zachování ivota a zdraví jaksi rychleji ne slokám IZS a orgánùm krizového øízení) znamená pøipravenost systému k úèinné reakci s nasazením vech
dostupných sil a prostøedkù bez podpory ze systému nouzového hospodáøství a dalích opatøení spojených s vyhláením kri8
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zových stavù. Ty nejsou z objektivních dùvodù vyhlaovány
s okamikem vniku hromadného postiení na zdraví.
Jednoznaènì vymezení této úrovnì pøipravenosti klade velké
poadavky na kvalitu havarijního plánování a pøedpokládá trvalé
investice do technické a technologické vybavenosti zdravotnických zaøízení a do odborné pøípravy pracovníkù vèetnì cvièení.
Protoe kromì nezbytné úpravy právního prostøedí je dosaení cíle limitováno také potøebnými finanèními zdroji k zajitìní pøipravenosti jako souèásti výkonu státní správy je pro MZ právì tato úroveò krizové pøipravenosti prioritou èíslo 1.
II. Pøipravenost k zajitìní slueb péèe o zdraví obyvatelstvu pøi krizových situacích mimo vojenské ohroení státu, s pøedpokladem zavedení nouzového reimu èinnosti systému spojeného se zavedením krizových opatøení a uplatnìní
krizového plánování.
Z charakteristiky druhé úrovnì vyplývá nutné oddìlení øeení hromadných netìstí v reimu havarijního plánování od zajitìní péèe o zdraví obyvatelstva v období déletrvajícího krizového reimu na území èi v celé spoleènosti. V praxi vak stále èasto bývá øeení mimoøádných událostí zamìòováno za øeení krizových situací.
Krizová situace je z pohledu zdravotnictví charakteristická
nezbytnou redukcí plného rozsahu zdravotní péèe z dùvodu
omezení nìkterých zdrojù pøi zachovávání priority schopnosti
øeit bezprostøední následky mimoøádných událostí s hromadným postiením osob na zdraví. Tento pøístup je v plném souladu s tzv. krizovou legislativou ji zachycen v typových plánech ministerstva zdravotnictví pro øeení krizových situací
zpracovaných v roce 2004 a nejde tedy o nic úplnì nového.
Tento stupeò pøipravenosti se ale ji výraznì opírá právì o pùsobnost orgánù veøejné správy a kvalitu zpracování krizových
plánù s pouitím pøedpokládanému rozsahu situace adekvátních krizových opatøení. Ve vztahu k praxi zdravotnických
zaøízení pak jde o schopnost úøadù správnì a hlavnì reálnì zadat zpracování tzv. plánù krizové pøipravenosti, metodicky jejich zpracování vést a plánovat zdroje pro pokrytí krizových
potøeb.
III. Zachování schopnosti systému dodávat nezbytné
sluby péèe o zdraví v situaci vojenského ohroení. Tento
stupeò je spojen s nìkterými atributy, známými ji v pøedchozích vojenských doktrínách. Pøedevím jde o mobilizaci ozbrojených sil a zavedení zvlátního ekonomického reimu váleèného hospodáøství.
Vzhledem k relativnì mizivé pravdìpodobnosti vzniku situace vojenského ohroení státu v dohledné dobì se mùe jevit
snaha pøipravovat systém pro tuto situaci jako plýtvání èasem
a zdroji. Je vak tøeba mít na pamìti, e budoucí váleèný konflikt bude mít pravdìpodobnì jinou podobu ne s jakou se Èeská republika ve své historii potkala. Proto, i kdy s mením dùrazem ne na pøipravenost ve stupni I., je stále sledován vývoj
bezpeènostní situace ve svìtì a jsou vyhodnocována rizika za
úèelem odpovídajícího obranného plánování vèetnì oblasti
zdravotnictví. Opìt ale platí, e pøipravenost v tomto stupni se
opírá pøedevím o pùsobnost orgánù veøejné správy.
Koncepce krizové pøipravenosti  nástroj strategie
Koncepce je programem zvládnutí koordinované pøípravy
celého systému zdravotnictví jako jednoho ze základních pilíøù bezpeènosti v irím pojetí, v souladu s vývojem evropského konceptu vnímání bezpeènosti. Znamená pøechod od traURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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dièního pojetí bezpeènosti spjatého s vojenskými a kriminálnì bezpeènostními hrozbami k pojetí spojenému s hrozbami
v dalích sektorech spoleèenského ivota, kde dochází k významnému ovlivnìní stavu zdraví èi zdravotní odolnosti populace. Tìmito dalími sektory jsou zejména:
ã politika,
ã ekonomika,
ã sociální spoleèenství,
ã ivotní prostøedí.
Ve zkratce to znamená, e nadále je nezbytné rozvíjet pùsobnost zdravotnictví pøi zajiování bezpeènosti oèima systémových vztahù a oputìní redukce role systému zdravotnictví pøi
zajiování bezpeènosti pouze na pøipravenost zdravotnické záchranné suby. Je nezbytné také radikálnì zmìnit pøístup zdravotnických pracovníkù k problematice ochrany obyvatelstva ve
smyslu podpory ji zmínìné zdravotní odolnosti populace a podpory získávání dovedností k poskytování první pomoci.
Základním východiskem pøístupu ke Koncepci jako nástroji
naplòování zámìrù strategie je s pøihlédnutím ke spojení s bojem
proti terorismu dvojí konstatování. Prvním je, e pøi zajitìní
pøipravenosti na výskyt hromadných postiení osob na zdraví
není rozhodující, jestli k nim dolo v dùsledku kriminální èinnosti vèetnì terorismu nebo technologické havárie, dopravní nehody nebo ivelní pohromy. Rozhodující je typ zdravotního postiení a poèet postiených v lokalitì pravdìpodobného vzniku
události a dlouhodobì udritelná vysoká úroveò pøipravenosti
k adekvátní reakci. Druhým konstatováním (významovì odpovídajícím komplexnímu vnímání bezpeènosti) je, e k zajitìní
pøipravenosti na øeení situací hromadného postiení osob na
zdraví musí být soubìnì koncepènì pøipravován celý komplex
systému prvkù, zajiujících péèi o zdraví. Pøitom je zøejmé, e
do procesu dosaení cílového stavu musí být aktivnì vtaeny
i subjekty mimo zdravotnictví a to zejména samotní obèané
s právy a povinnostmi v oblasti poskytování první pomoci a prevence íøení infekèních onemocnìní.
Program Koncepce je zamìøen na pìt základních oblastí, zásadnì se navzájem podmiòujících a i jednotlivì ovlivòujících
úroveò dosaitelné pøipravenosti systému zdravotnictví k plnìní úkolù pøi zajiování bezpeènosti státu. S ohledem na aktuální stav to jsou ve struènosti:
l Oblast právního prostøedí s návrhy nezbytných zmìn,
v bezprostøední návaznosti na proces Optimalizace souèasného bezpeènostního systému Èeské republiky podle usnesení vlády ze dne 21. záøí 2005 è. 1214.
Ji nyní je zøejmé, e bude muset dojít k pøimìøené novelizaci témìø vech pøedpisù základní krizové legislativy a øady
pøedpisù dalích, co klade pøed Ministerstvo zdravotnictví
a jeho pøedstavitele úkol získání podpory ze strany ostatních
rezortù a krajù. Pøi úpravì právního prostøedí za úèelem vytvoøení podmínek naplnìní bezpeènostní strategie zdravotnictví je opìt ve høe zákon o zdravotnické záchranné slubì.
Aktuální návrh vìcného zámìru nového zákona je ji posuzován v pøipomínkových øízeních s oèekávaným schválením
v pøítím roce. V rámci legislativy zdravotnictví nejde samozøejmì pouze o tento zákon. Potøeby zajitìní bezpeènosti jsou
pøimìøenì implikovány napøíklad i do pøipravovaného zákona
o zdravotních slubách a do provádìcích pøedpisù k zákonùm.
l Oblast manaerského prostøedí, ve smyslu øízení, kontroly
a vyhodnocování prevence a represe, metod analýzy bezpeènostních rizik v oblasti postiení osob na zdraví, plánování
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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a efektivního zpùsobu øeení následkù nastalých mimoøádných událostí.
Jedním z cílù je optimální organizaènì institucionální nastavení funkènosti systému øízení zdravotnictví s urèením pøímé
odpovìdnosti statutárních pøedstavitelù orgánù krizového øízení a výkonných subjektù za stav krizové pøipravenosti v plném rozsahu. Pøedpokladem efektivní funkce je stanovení
kvalifikaèních (a také osobnostních) kritérií pro pracovníky
 specialisty v systému a jejich dùsledný výbìr.
Souèástí institucionálního nastavení systému je také vytvoøení
podmínek pro souèinnost v systému tvorbou a vyuitím informaèních technologií, zejména informaèního systému krizového
øízení jako subsystému informaèního systému veøejné správy.
l Oblast odvìtvového odborného prostøedí, zejména oboru
urgentní medicíny a medicíny katastrof.
V této oblasti musí pøedevím dojít k vytvoøení standardù nesniitelné úrovnì pøipravenosti zdravotnických zaøízení
k poskytování zdravotní péèe v kadém ze tøí základních
stupòù pøipravenosti. Cílem koncepèních opatøení je prùbìné upøesòování medicínských postupù uplatòovaných ve ztíených podmínkách mimoøádných situací spojené s hromadným postiením osob na zdraví. Pøedmìtem jsou také postupy zdravotnického zásahu, postup pøedání identifikovaného
zranìného mezi záchrannou slubou a nemocnicí a postupy
cílového zdravotnického zaøízení pøi zvládání hromadného
urgentního pøíjmu. Pøirozenì sem patøí také úèelná organizace zdravotnických pracovi a jejich vybavení.
l Oblast zajitìní vìcných zdrojù a financování by mohla
být uvedena okøídleným úslovím, e o peníze jde vdy a na
prvním místì.
Pro plnìní úkolù zdravotnì-bezpeènostního systému je zajitìní financování potøeb jistì zvlátì významné, musí mu
vak pøedcházet racionální kalkulace zaloení na analýze
skuteèných potøeb krizové pøipravenosti. Pøedpokladem je
tedy rozvíjení analýzy rizik a plánování, havarijní, krizové
i obranné a plánování je proto z pohledu èlenìní Koncepce
na realizaèní sektory zaøazeno právì do této oblasti.
Podpora a rozvoj v této oblasti je tím významnìjí, èím se
z hlediska zajitìní poadované úrovnì krizové pøipravenosti èeského zdravotnictví jeví jako významný negativní faktor
dlouhodobé podfinancování reálných potøeb. Patøí sem také
výstavba, údrba, financování a ochrana funkènosti kritické
infrastruktury systému zdravotnictví, které byl vìnován èlánek v prvním èísle letoního roèníku UM Kritická infrastruktura v bezpeènostní politice zdravotnictví.
l Oblast pøípravy lidských zdrojù, umocòující význam zejména problematiky vzdìlávání v krizovém øízení. Je diferencovaná na tøi dominující subsektory:
ã Udrování a zvyování odborné pøipravenosti pracovníkù
ve zdravotnictví  vèetnì pracovníkù správních úøadù  v procesu základního kvalifikaèního i celoivotního vzdìlávání.
Zkuenosti domácí i zahranièní ukazují, e významnou
souèástí této pøípravy musí být prùprava ke zvládání stresu. Proto je tato prùprava ji dnes podstatnou èástí výchovy pracovníkù pro systém zdravotnictví v akreditovaných
kurzech Národního centra oetøovatelství a nelékaøských
zdravotnických oborù v Brnì (dále jen NCONZO). Do
této dílèí oblasti je jako souèást odborné pøípravy zahrnuta také podpora zapojení zdravotnických zaøízení do cvièení sloek IZS a vlastním cvièením pøipravenosti zdravotnických zaøízení.
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ã Zdravotní výchova obyvatelstva k dovednostem v poskytování laické první pomoci a podpora dobrovolných záchranáøù v jejich bìné èinnosti a pøípravì vyuití pro zdravotnický záchranný systém pøi mimoøádných událostech.
V souèasném komplexním pohledu na bezpeènost je nezbytné v této oblasti vidìt akèní propojení zdravotní výchovy s výchovou v oblasti ochrany obyvatelstva. Podpora
dobrovolným záchranáøùm toto spojení funkènì doplòuje.
Zde pøedevím jde o nastavení pravidel pro podporu èinnosti dobrovolnických záchranáøských sdruení a jejich aktivní zapojení. Dùvodem je skuteènost, e místní obèanská
sdruení disponují zpravidla lepí znalostí prostøedí mimoøádné události a osobnì nepokládám za moudré odmítat nabízenou pomoc tam, kde je skuteènì kadé alespoò minimálnì kvalifikované ruky potøeba.
ã Bezpeènostní výzkum a vyuití jeho výstupù ve prospìch krizové pøipravenosti.
Jestlie je systém zdravotnictví uznáván jako významný
prvek bezpeènostního systému, pak je logické zaøazovat
do programù rezortního výzkumu také témata bezpeènostní, jakkoliv nemusí být jejich pøedmìtem pouze medicína nebo ochrana veøejného zdraví. Tento výzkum
ovem bude provádìn zpravidla akademickými pracoviti, na prvním místì jistì fakultami Univerzity obrany.
Stranou ale jistì nezùstane právì budované pracovitì krizové pøipravenosti v NCONZO, jakkoliv je dnes jeho budoucí vývoj a charakter obtíné pøedjímat.
Nìkolik slov na závìr
Je zøejmé, e v rámci bezpeènostního systému státu má subsystém zdravotnictví jednu z hlavních rolí. Úroveò jeho operabilních schopností významnì profiluje úroveò pøipravenosti
celého bezpeènostního systému státu. Jestlie proto v posledních letech postupnì nabírala na intenzitì kritika Ministerstva
zdravotnictví za absenci rezortního bezpeènostního programu,
je právì vypracovaná strategie s Koncepcí odpovìdí této kritice. Schválení Koncepce Bezpeènostní radou státu je význam-
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ným momentem, poskytujícím základ pro dalí postup smìrem
ke splnìní vytèeného cíle, kterým je dosaení krizové pøipravenosti ve vech stupních.
Jakkoliv je ale Koncepce významným dokumentem, je potøeba
ji vnímat ve spojení s racionálním posouzením reálných moností prostøedí a neoèekávat naplnìní cílù v plném rozsahu v horizontu nejbliích let èi dokonce mìsícù. Vdy v penìzích hovoøíme o nákladech v souhrnu stovek milionù korun, které si ádají
støednì a dlouhodobý výhled. Jde v prvé øadì o program, jeho
úspìná realizace je do znaèné míry podmínìna pevnými legislativními základy, o které se opírají dalí sektory, tak jak je naznaèeno na ilustrativním schématu. Ze schématu je také viditelné, e
realizaci Koncepce pøidává na sloitosti nutnost rozepsání postupu do úrovní øízení s uváením rozdílných pùsobností a moností
orgánù veøejné správy a výkonných subjektù.
Koncepce musí být vnímána také jako souèást probíhající transformace èeského zdravotnictví. Má-li se pøitom naplnit ambice nástroje pøípravy orgánù veøejné správy k naplnìní základního lidského práva na ochranu zdraví na území ÈR, musí se stát zajitìní krizové pøipravenosti zdravotnictví vìcí skuteènì veøejného zájmu a ne jen vìcí správy.
A to je v èeském prostøedí skuteèná výzva k naplnìní
Koncepce. V kadém pøípadì je Koncepce zásadním poèinem, kterým dává rezort zdravotnictví bezpeènostnímu
systému jasný signál, e se s plnou odpovìdností ujímá naplnìní své kompetenèní odpovìdnosti za krizovou pøipravenost systému zdravotnictví ve vech aspektech.
Kde najít Koncepci: www.mzcr.cz > Krizová pøipravenost > Aktuality > Koncepce.zip
Pøíspìvek doel do redakce 2. srpna 2007
Ing. Václav FIER
Ministerstvo zdravotnictví ÈR
Palackého námìstí 4
128 01 Praha 2
e-mail: vaclav.fiser@mzcr.cz

Ciele a perspektívy kliniky urgentnej medicíny a medicíny
katastrof pri lekárskej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave
Oto Masár, Marcel Brenner, Hana Tureèková, Miroslav Chabroò
Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof

Abstrakt
Výuèba tudentov lekárskych fakúlt v problematike urgentnej medicíny, ale i medicíny katastrof, si vynucuje zriadenie pedagogických
útvarov, ktoré budú túto problematiku v pregraduálnom stupni vyuèova. Urgentná medicína stala samostatným a základným medicínskym
odborom. Logickým dôsledkom bolo rozhodnutie vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského zriadi dòom 1. 6. 2007 Kliniku
urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Klinika je situovaná v sídle Záchrannej zdravotnej sluby Bratislavy na Antolskej ulici. Klinika
bude zameraná na pokrytie výuèby predmetu Urgentná medicína, ale bude sa podie¾a i na výuèbe predmetu Prvá pomoc u tudentov
lekárskeho a nelekárskeho smeru (oetrovate¾stvo, rehabilitácia).
Klíèová slova: urgentná medicína a medicína katastrof  lekárska fakulta  prvá pomoc
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Abstract
Pregradual education of medical faculty students in the specialty of emergency and disaster medicine leads to creation of educational
deaprtments for this problematics in pregradual curriculum. Emergency medicine has become an independent medical specialty. The logical
consequence was the decision of Medical Faculty of Komenského University management to establish Emergency and Disaster Medicine
Clinic on 1. 6. 2007. The seat of this department is at EMS Bratislava, Antolska street. The Clinic will provide Emergency Medicine
pregradual education but will contribute in First Aid education of students of medical and nursing and rehabilitation branches.
Key words: emergency and disaster medicine  medical faculty  first aid

Potreba vzdelávania medikov v problematike urgentnej
medicíny, ale i medicíny katastrof si vynucuje zriadenie pedagogických útvarov, ktoré budú túto problematiku v pregraduálnom stupni vyuèova. Situácia, keï túto výuèbu zabezpeèujú kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny je
neuspokojivá, keïe problematika v týchto odboroch nie je
identická. tudentom nie sú jasné koncepcie týchto odborov
a do istej miery sú zmätení pri rozhodovaní o svojej profesionálnej kariére.
Urgentná medicína stala samostatným a základným medicínskym odborom, logickým dôsledkom bolo rozhodnutie
vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského zriadi
dòom 1. 6. 2007 Kliniku urgentnej medicíny a medicíny
katastrof. Klinika je situovaná v sídle Záchrannej zdravotnej sluby Bratislavy na Antolskej ulici.
Klinika bude zameraná na pokrytie výuèby predmetu
Urgentná medicína, ale bude sa podie¾a i na výuèbe predmetu Prvá pomoc u tudentov lekárskeho a nelekárskeho
smeru (oetrovate¾stvo, rehabilitácia).
Po akreditácii tudijného programu Urgentná zdravotnícka starostlivos  zdravotnícky záchranár sa klinika stane
garantom tohto tudijného programu.
Jedná sa o prvú Kliniku urgentnej medicíny a medicíny katastrof na Slovensku.
Ciele a náplò výuèby predmetu Urgentná medicína
a medicína katastrof
Výuka a èinnos kliniky sa bude snai o naplnenie
dokumentu: A curriculum in Emergency Medicine for
Europe (European Journal of Emergency medicine 2002,
9:307, Editorial European Society for Emergency Medicine), z obsahu tejto deklarácie uvádzame niektoré mylienky:
Odbor urgentná medicína (UM) pokrýva vedecké, klinické a organizaèné nároky na lekársku disciplínu, ktorá sa
primárne orientuje na akútne stavy a ktorá vyaduje fyzickú
a/alebo koncepènú prítomnos pri poskytovaní prednemocniènej, nemocniènej a medzi nemocniènej starostlivosti pacientov s akútnym ochorením.
Obsahom urgentnej medicíny je vèasná diagnóza a lieèenie vetkých stavov ohrozujúcich ivot, orgány, alebo údy,
bezprostrednú i neskoriu úmrtnos a zniuje trvanie a závanos morbidity z náhlych ochorení a úrazov. Nesmierny
význam majú tie ú¾avy od utrpenia.
Systém urgentnej neodkladnej starostlivosti musí by klinicky, organizaène a finanène nezávislý. Do neho musia by
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

zaèlenené èinnosti ako triedenie, resuscitácia a zariadenia
pre krátkodobé sledovanie a terapiu. Rozsah a povahu urgentnej neodkladnej starostlivosti je zloité stanovova vopred s istotou. Preto personálne a materiálové vybavenie
musia by primerané pre vetky moné situácie. Výcvik musí by extenzívny, aby pripravil odborníkov na starostlivos
i za ve¾mi rozlièných podmienok.
Dobrá prax v urgentnej medicíne maximalizuje pravdepodobnos priaznivého výsledku pre postihnutého pacienta. Lieèenie musí by v súlade so súèasnými poznatkami
a starostlivos musí by poskytovaná humánne, s repektom
a pod¾a potreby i so psychologickou podporou postihnutého. Pre trvanie urgentnej starostlivosti nie sú definované
èasové ohranièenia.
Urgentná medicína podporuje spoluprácu medzi vetkými
èlenmi zdravotníckeho tímu, ktorý sa stará o pacienta.
Úèinná starostlivos vyaduje spojenie medzi poskytovate¾mi prednemocniènej starostlivosti, nemocniènými odborníkmi a ïalími pracovníkmi, ale i sestrami a sociálnymi
pracovníkmi. Tímová práca je podstatná. Musí zahròova
tesnú spoluprácu a integrované zariadenia pre náleitý vývoj a realizáciu starostlivosti, pre výuku a výskum.
Odbor urgentná medicína pokrýva akútne a urgentné
aspekty reálne vetkých súèastí medicíny na rozdiel od väèiny ostatných odborov, ktoré sa zrete¾ne obmedzujú pod¾a
veku, pohlavia a orgánových systémov, prípadne iných faktorov.
Variabilita klinického materiálu, ktorý sa objavuje na oddelení urgentného príjmu vyaduje, aby starostlivos poskytoval lekár s významnou írkou a håbkou skúseností a vedomostí, ktoré zaruèí podrobne porozumie potrebám nemocného.
Odborník UM musí ma dostatok vedomostí a skúseností,
aby bol schopný poskytova starostlivos chorým v nasledujúcich okruhoch:
príjem nediferencovaného akútneho stavu
triedenie
l vèasné stanovenie stavu a resuscitácia nediferencovaného
akútneho stavu
l podrobné stanovenie stavu a stanovenie plánu
vyetrenia
l predbené vyhodnotenie stavu a monitorovanie
l dispozície po ukonèenie lekárskej starostlivosti alebo preklad na iné pracovisko ku poskytnutiu definitívnej starostlivosti.
l
l
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Potia¾ teda deklarácia. Logicky sa vynára otázka, kto je
vlastne lekár pracujúci v tomto základnom medicínskom
odbore  urgentnej medicíne?
Ak sa vyhodnotíme potreby kadodennej praxe tak
uznáme, e:
 urgentná medicína sa stala oprávnene samostatným odborom,
 anesteziológ  intenzivista nie je automaticky lekár urgentista (tak ako chirurg nie je automaticky traumatológom, internista kardiológom). Ak zavèasu nezabezpeèíme, aby odbor urgentná medicína riadili ¾udia s kvalifikáciou v odbore urgentná medicína, teda pracovníci reálne
pracujúci v odbore urgentná medicína  urgentné príjmy
a RLP, tak tento odbor bude stále len adnexom a nebude
sa rozvíja,
 práca v odbore urgentná medicína si vyaduje zásadne odliný prístup k pacientovi  redukovaný prístup k informáciám o anamnéze, redukované monosti koplementu
v prednemocniènej etape a pod. Na tieto problémy musí
by zameraná i výuèba a orientácia medikov,
 v situácii, keï na Slovensku reálne chýbajú funkèné urgentné príjmy, pacienti sú distribuovaní pod¾a ochoty slúiacich oddielenských lekárov a nie pod¾a potrieb pacienta (skúste da prija pacienta so vzduchovodom s CMP na
neurologické oddelenie, pacienta s astmatickým záchvatom na p¾úcne apod.). Stav, keï pacienti, ktorí potrebujú
relatívne krátkodobú observáciu pomocou monitorovania
vitálnych funkcií (intoxikácie drogami, alkoholom) a potom preloení na bené oddelenie sú automaticky prijatí
na OAIM, s predraením hospitalizácie, by mala by stimulom i pre poisovne, aby naliehali na vytvorenie urgentných príimov,
 nezanedbate¾nou otázkou je, kde bude prebieha formácia
nových lekárov  urgentistov. Základom formácie je práca na urgentnom príjme a RLP. Keï toto nezabezpeèíme,
tak nikdy nezabezpeèíme naplnenie naich nemocníc kvalifikovanými lekármi  urgentistami.
Cie¾om výuèby predmetu je oboznámi poslucháèa s týmito otázkami a èinnosami:
Diagnostika a diferenciálna diagnostika  základné pojmy a zásady, klinické vyetrovanie, monitorovanie, laboratórna a prístrojová diagnostika, diagnostický komplex, skórovanie a skórovacie systémy, vzah diagnóza  prognóza,
chyby a omyly a ich následky, klinické odporuèenia, vedenie
dokumentácie.
Poruchy vitálnych funkcií  ich charakteristika, príèiny
a interakcie, diagnostické monosti a terapie.
Prvotné neodkladné postupy  neodkladná resuscitácia,
postupy základnej a rozírenej resuscitácie, diagnostika
príèiny náhlej zástavy krvného obehu, lieèebné postupy pri
neodkladnej resuscitácii, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, umelá p¾úcna ventilácia, obnovenie obehu a jeho podpora, farmakologická podpora neodkladnej resuscitácie.
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Medicína katastrof
 katastrofy, hromadné neastia, triedenie ranených,
START, terorizmus, biologické otravné látky, chemické
otravné látky, radiaèná ochrana, traumatologický a havarijný plán.
Medzinárodná spolupráca
Pracovníci kliniky úzko spolupracovali a v budúcnosti
chcú spolupracova s katedrou Urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ v Prahe.
Pracovníci kliniky ponúkajú spoluprácu kadému, kto
chce prispie ku zlepeniu výuèby v odbore Urgentná medicína a medicína katastrof.
Záver
Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave je prvou lastovièkou v tvorbe kliník zameraných na urgentnú
medicínu na Slovensku, ale i v Èechách. Vytvorenie ïalích kliník bude pomáha zvýeniu úrovne výuèby urgentnej medicíny, jej koordinácie, rozvoju výskumných projektov. Domnievame sa, e bude znamena i nárast sebavedomia pracovníkov v odbore urgentná medicína.
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Pøíspìvek doel do redakce 10. záøí 2007
Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof
LF UK Bratislava, ZZDS
Antolská 11
Bratislava  Petralka
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Národní registr dìtských úrazù v Èeské republice
Jiøí Knor

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje

Informace o registru:
Od dubna letoního roku (2007) se Výbor odborné spoleènosti urgentní medicíny (OS UM) podílí na jednání pracovní
skupiny (PS) pro pøípravu Národního registru dìtských úrazù
s cílem smysluplné evidence a v dalím sledu moností dùrazné prevence. Jednání probíhají na Ministerstvu zdravotnictví
(MZd) z iniciativy zástupcù dìtských traumacenter, jsou jasná,
vìcná a korektní. Úèast zástupcù urgentní medicíny na této
problematice lze povaovat za významnou z mnoha dùvodù,
dùleitá je spolupráce oboru UM v takto spoleèensky významné problematice v roli rovnocenného partnera.
Struèné shrnutí dosavadních jednání:
1. V rámci jednání pracovní skupiny (PS) byl prodiskutován
a zpracován návrh poloek pøipravovaného Národního registru dìtských úrazù.
2. Národní registr dìtských úrazù se bude v 1. fázi týkat pouze
dìtských úrazù oetøených v rámci hospitalizace, a to ve spolupráci se zdravotnickými záchrannými slubami (ZZS)
a s vyuitím údajù z registru soudních pitev.
3. Pro Národní registr dìtských úrazù bude vyuit stávající registr polytraumat Centra dìtské traumatologie Fakultní nemocnice v Brnì.
4. Poté bude návrh registru postoupen k vyjádøení Odboru pro
legislativu MZd, Úøadu pro ochranu osobních údajù, èlenùm PS a Mezirezortní pracovní skupiny pro prevenci dìtských úrazù ( zajistí MZd ), bude pøedbìnì projednán se
zdravotními pojiovnami atd.
5. Registr bude fungovat od 1. 1. 2008 (velmi pravdìpodobnì,
finanèní prostøedky na provoz registru jsou schváleny)
a z toho vyplývají jisté povinnosti i pro ZZS resp. obor UM.

Vechny ostatní èasy (aktivace, výjezd, zaèátek oetøení,
pøedání) jsou souèástí správnì vyplnìného parere.
2. Vitální funkce  jejich dùleité parametry: Krevní tlak,
frekvence a charakter pulzu, saturace hemoglobinu periferní krve kyslíkem (SaO2), dechová frekvence, Glasgowská kála hodnocení poruchy vìdomí(GCS) a hodnocení intenzity bolesti  ve je opìt nutnou, standardní
souèástí parere.
3. Anatomický popis poranìní  rána, její lokalizace, charakter a velikost, zlomeniny (které kosti, otevøené èi zavøené).
Ve je standardní souèástí parere, pokud jsou zlomeniny èi
rány pøítomny.
4. Vìk dítìte a odhad hmotnosti  nutná souèást parere.
(Body 2.-4. tvoøí podklady pro Paediatric Trauma Score- PTS
 viz tab. è. 1).
Tabulka è. 1
Paediatric Trauma Score (PTS)
 Skórovací systém hodnocení závaného dìtského úrazu

Praktické dopady pro UM:
Vzhledem k tomu, e v první fázi se budou údaje sbírat
z dìtských traumacenter, resp.od hospitalizovaných pacientù,
vyplývají povinnosti i pro ZZS, která se dominantnì podílí na
primárním oetøení a transportu. Poadavek na vyplòování dalího listu k záznamu o výjezdu, na který by se vypisovala potøebná data u vech jedincù s traumatem do 18 let vìku byl OS
UM odmítnut s tím, e vechna potøebná data budou zaznamenána v parere. Údaje nutné pro registr, které musí být vypsány v parere lékaøem ZZS a pøedány spolu s pacientem
k následné hospitalizaci (v traumacentru) jsou v drtivé vìtinì povinné ji dnes a je pouze chybou ZZS, e v tomto ohledu
mají rezervy!

I. Hodnocení
A. Hmotnost
1. Hmotnost >20 kg: body +2
2. Hmotnost 10-20 kg: body+1
3. Hmotnost <10 kg: body -1
B. Dýchací cesty (Airway, A-W)
1. Prùchodné Airway: body +2
2. Nutnost udrování prùchodnosti: body +1
3. Nutnost invazivního zajitìní (intubace): body -1
C. Systolický krevní tlak (STK)
1. STK >90 mmHg: body +2
2. STK50-90 mmHg: body+1
3. STK <50 mmHg: body -1
D. Centrální nervový systém (CNS)
1. Orientovaný: body +2
2. Dezorientovaný: body +1
3. Kóma: body -1
E. Otevøené rány
1. ádné otevøené rány: body +2
2. Malé otevøené rány: body +1
3. Rozsáhlé otevøené rány: body -1
F. Zlomeniny
1. ádná: body +2
2. Zavøená zlomenina: body +1
3. Otevøená nebo mnohoèetné zlomeniny: body -1

Údaje ze ZZS nutné pro registr:
1. Èasy: dùleitý je èas úrazu, který se vìtinou témìø kryje
s aktivací jinak je nutno jej vypsat alespoò odhadem.

II. Hodnocení:
Rozsah skórovacího schématu: +12 do -6
A. Trauma skóre <= 8 ukazuje na kritický stav pacienta
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4. MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí)  pro registr je
tøeba vyplnit nejen vlastní diagnózu patologicko-anatomickou (S-T), ale i diagnózu vypovídající o mechanismu úrazu (V-X).
5. Vechny ostatní údaje, tj. struèný popis mechanizmu úrazu,
status praesens, terapie (vèetnì napø.parametrù umìlé plicní
ventilace, objemové náhrady), vechny dostupné údaje o pacientovi, pojiovna atd., jsou opìt standardní souèástí parere.
6. Poslední poznámka  parere (záznam o výjezdu) musí být
vyplnìn èitelnì a srozumitelnì. Jen tak má svou výpovìdní (a vùbec nìjakou) hodnotu.
Shrnutí pro ZZS:
Pokud budeme pøedpokládat správnì vyplnìné parere, pøibývají pro ZZS prakticky pouze 2 povinnosti: MKN diagnózy
o mechanizmu úrazu (V a X diagnózy) a propoèet PTS vyplývající ze 6 výe uvedených parametrù. Nicménì pokud se
týká MKN  vìtina ZZS dnes disponuje MKN knihou ve výjezdových vozech, jiné mají v deskách pomocné diagnózy.
Ostatnì je to nutné napø. pro ohledání zemøelého. A pokud jde
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o nové skórovací schéma  napø.GCS dnes zaznamenáváme
automaticky pøestoe jeho zavádìní do praxe se ne vdy setkalo s pochopením. PTS je schéma jednoduché a hlavnì  závaných dìtských úrazù je natìstí v záplavì výjezdù minimum.
Do parere není nutno vyplòovat celou tabulku PTS, pokud
jsou ji údaje potøebné pro propoèet uvedeny v textu èi jiných kolonkách parere  pouze PTS dopoèítat! Prosím, nespekulujme, proè to nejde. Úèast na tvorbì registru bude pro
ZZS dùleitá z hlediska nejen zdravotnického a forenzního, ale
i pro posílení pozice oboru UM. A hlavnì: v souèasné dobì se
ÈR nachází v úmrtnosti na dìtské úrazy na úrovni Mexika èi
Jiní Koreje. Jestlie nae práce pomùe vyvinout tlak na lidi
s rozhodujícími pravomocemi v ÈR, s posunutím prevence dìtských úrazù alespoò na úroveò vyspìlých státù (védsko), pak
ve výe uvedené má smysl.
Pøíspìvek doel don redakce 10. øíjna 2007
MUDr. Jiøí Knor
Pod Pekaøkou 9
147 00 Praha 4
e-mail: jiri.knor@centrum.cz

Urgentní medicína ve francouzském Vichy
Milo Králíèek

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, oblast Kladno  Rakovník

Na podzim loòského roku jsem byl pozván na ètrnáctidenní
stá na oddìlení urgentní medicíny nemocnice ve Vichy. Mìsto
Vichy se nachází v centrální èásti Francie v départementu
Allier. Jde o význaèné lázeòské støedisko, jeho název zná bez
výjimky kadý Francouz, a to nejen jako lázeòské mìsto, ale
také jako správní sídlo tzv. Francouzského státu, tedy zprvu neokupované èásti Francie za Druhé svìtové války pod vedením
marála Pétaina. Poèet obyvatel mìsta je jen 26 700, ale celková spádová oblast nemocnice èítá kolem 150 000 obyvatel.
Úroveò nemocnice odpovídá zhruba naemu krajskému typu.
Nemocnice obsahuje kromì oborových oddìlení tak, jak je
známe u nás (chirurgie, ortopedie, interna, pneumologie, ORL,
ophthalmologie, radiodiagnostika, intervenèní kardiologie
atd.) navíc oddìlení urgentní medicíny, které je oddìlením sui
generis a v naem zdravotnickém systému nemá a na nìkolik
výjimek obdobu. Ve Vichy je to také nejvìtí oddìlení celé nemocnice. Zamìstnává kolem 100 zdravotníkù a administrativních pracovníkù. Lékaøských míst na celý úvazek je z tohoto
poètu devatenáct.
Skládá se z èásti ambulantní, lùkové, z dispeèinku záchranné sluby a z výjezdových skupin RLP. Nepøetritì se
stará o vechny akutní stavy vech vìkových kategorií prostou
rýmou poèínaje, stavy spojené se selháváním ivotních funkcí
konèe. Pacienti na oddìlení buïto pøicházejí sami, nebo jsou
pøiváeni tøemi druhy sanit (systémy budou vysvìtleny v dalím textu). Nejde-li o vyslovenì urgentní stav, jsou pacienti
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nejprve zapsáni v recepèní hale, kde probíhá základní triá
støedním zdravotním pracovníkem. Podle stupnì závanosti
jsou následnì distribuováni do jednoho z jedenácti boxù, kde
probíhá kompletní vyetøení do stanovení koneèné diagnózy
a souèasnì i léèba. Pro sloitìjí pøípady je k dispozici jetì jeden prostorovì vìtí box s operaèním svìtlem. Boxy jsou standardnì vybaveny klimatizací, pøívodem kyslíku, pojízdnými
lùky (na kterých se pak pacienti pohybují po celém oddìlení
bez zbyteèného pøekládání). Ambulantnì se provádìjí jednoduchá a støednì sloitá chirurgická oetøení (koní sutury, incize abscesù, repozice luxovaného ramene), diagnostika a léèba bìných akutních bolestivých stavù, horeènatých stavù atd.
V bezprostøedním sousedství boxù se nachází radiodiagnostické oddìlení, kde je moné statimovì provést rtg snímek, UZ
vyetøení a dokonce i CT vyetøení. Statimová laboratorní vyetøení veho jsou samozøejmostí. Je-li jasné, e jde o sloitìjí stav, který bude vyadovat delí hospitalizaci, je volán konsiliáø pøísluného oboru a pacient je po dohodì pøekládán pøímo na odborné oddìlení, nebo není-li na odborném oddìlení
místo, je pøijat na vlastní jednotku krátkodobé hospitalizace
(bude popsána dále) a druhý den pøeloen. Je nutné zdùraznit,
e konsiliáø je volán a po zevrubném stanovení diagnózy.
Pokud jde o sloitìjí nebo èasovì nároènou diagnostiku
(napø. typicky bolesti na prsou s nespecifickým EKG a nutností opakování kardiomarkerù), je pacient také pøijat na jednotku
krátkodobé hospitalizace. Na jednotku krátkodobé hospitalizaURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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ce jsou dále pøijímáni pacienti, u nich je pøedpoklad úpravy
stavu do druhého dne (napø. lékové intoxikace nevyadující
UPV èi mimotìlní eliminaèní techniky). Jde-li o urgentní stav,
je pacient z recepèní haly odvezen pøímo na vlastní jednotku
intenzivní péèe (od haly vzdálena asi 15 metrù), kde je moné
provádìt krátkodobì UPV, monitoraci, kanylaci centrálního
ilního systému, objemovou náhradu, atd. Smyslem pobytu na
JIP je alespoò èásteèná stabilizace pacienta pøed jeho pøedáním
na lùkové ARO nemocnice (èili JIP oddìlení urgentní medicíny nesupluje funkci ARO). Na JIP se samozøejmì pøijímají
vichni pacienti s akutním koronárním syndromem a po vyetøení kardiologem jsou pøedáváni velmi rychle na sál k provedení ACI a následnì na ARO nemocnice, kde je jednotka vyhrazena pro pacienty s AKS. Vìtina výjezdù RLP konèí také
na JIP, pokud pacient není pøedán pøímo na nìkteré odborné
oddìlení.
Lùková èást oddìlení urgentní medicíny sestává z jednotky
krátkodobé hospitalizace a jednotky intenzivní péèe. Jejich
funkce popsány ji výe. Jednotka krátkodobé hospitalizace se
skládá z deseti klimatizovaných pokojù se samostatným sociálním zázemím. Pokoje jsou jednolùkové s moností pøistýlky pro pøíbuzné. Ke standardnímu vybavení patøí monitor
EKG, lineární dávkovaè a zdroj kyslíku. Monitory bohuel nejsou napojeny na centrálu. Centrem oddìlení krátkodobé hospitalizace je bìná sesterna, jak ji známe z naich standardních
oddìlení. JIP tvoøí jeden velký pokoj se dvìma lùky vybavenými monitory EKG, jednoduchými ventilátory, lineárními
dávkovaèi atd. JIP se otevírá a v okamiku pøíjmu indikovaného pacienta (oetøujícími jsou ve vìtinì pøípadù èlenové výjezdové skupiny RLP, jak bude popsáno dále). Po jeho oetøení a pøedání na dalí etapu se JIP poklidí a uzavírá. Kromì
tìchto lùek se ve Vichy pouívají jetì tzv. lùka prehospitalizaèní. Jsou specifikem Vichy a pro zbytek Francie nejsou typická. Jde vlastnì o nìkolik boxù, kam jsou umísováni pacienti, u kterých u bylo rozhodnuto o hospitalizaci a pro které
se právì pøipravuje definitivní cílové lùko. Touto pøestupní
stanicí se uvolòují místa v boxech pro oetøování nových pacientù. Na tìchto prehospitalizaèních lùkách jsou pacienti monitorování støedními zdrav. pracovníky a probíhá u nich souèasnì infuzní èi jiná léèba.
Souèástí oddìlení urgentní medicíny je ve Vichy i záchranná sluba, jak ji známe u nás. Má samostatné operaèní støedisko velmi podobné naim operaèním støediskùm a výjezdové
skupiny identické s naimi. Ne vude ve Francii tvoøí záchranka pøímou souèást oddìlení urgentní medicíny. Èasto je ambulantní a lùková èást oddìlená od samotné záchranky. Avak
i tak je záchranná sluba souèástí nemocnice. Zásadním rozdílem od naeho systému je ve Francii trvalá pøítomnost lékaøe
operaèního støediska. Naprostá vìtina telefonátù je po zapsání základních údajù dispeèerem pøepnuta na lékaøe, který telefonát vyhodnotí a rozhodne o následném postupu. Lékaø se nazývá Médecin Régulateur (lékaø regulátor). Régulation médicale (lékaøská regulace) je ústøedním principem francouzské záchranné sluby. Je to rozhodnutí o tom, jaká bude reakce na konkrétní telefonickou výzvu. Monosti reakcí na telefonát jsou následující: nejjednoduí je poskytnutí telefonické lékaøské rady (ve Francii postup lege artis, ani je pacient vidìn
a vyetøen) nebo pacient mùe být vyzván, aby na oddìlení urgentní medicíny sám pøijel. Dále mùe být k pacientovi poslán
praktický lékaø v pøíslubì (ve Francii platí pro praktické lékaURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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øe povinnost se v pøíslubách pro urèitý region vzájemnì støídat). Pro pacienta mùe být také vyslána hasièská nebo soukromá sanitka (vysvìtlení dále). A podobnì jako u nás lékaø
operaèního støediska mùe aktivovat tým RLP nebo LZS.
Ve Francii fungují hasièi jako plnohodnotní paramedici.
Jsou pro tuto èinnost systematicky koleni a mají vlastní dobøe vybavené sanitky. Minimálním výbavou je automatizovaný
defibrilátor, kyslík, vakuová matrace a dalí imobilizaèní pomùcky, bohatý obvazový materiál vèetnì pro oetøení popálenin, odsávaèka. 60 % vech výjezdù hasièù ve Francii je ze
zdravotnické indikace. Ve Francii není vzácností, e jsou primárnì voláni populací jak domù, tak k haváriím a v poskytování svých zdravotnických slueb se tìí velké dùvìøe. Jejich
dojezdový èas je v prùmìru 7 minut prakticky na celém území
Francie (prùmìrný dojezdový èas RLP je asi 20 minut). Jejich
výjezdové posádky jsou tøíèlenné a jsou velmi dobøe sehrané.
Sám jsem byl pøi jednom z výjezdù RLP svìdkem jejich resuscitace. Pøi pøíjezdu RLP ji resuscitace probíhala  zevní
masá, ventilace ambuvakem s kyslíkem, pacient mìl nalepené elektrody automatizovaného defibrilátoru. Technické provádìní KPR bylo bezchybné. Pøi pøíjezdu RLP hasièi KPR nepøeruili a posádka RLP se tak v klidu mohla vìnovat intubaci
a kanylaci íly. Dalí 3 páry rukou navíc, které pak pøi rozíøené KPR profesionálnì pomáhaly, mi pøipadaly jako neskuteèný luxus (konkrétní KPR nedopadla bohuel dobøe, protoe se
jednalo o asystolii u pøedávkovaného toxikomana). Za pozornost stojí jetì fakt, e se v naprosté vìtinì jedná o dobrovolné hasièe.
Soukromé sanity ve Vichy fungují hlavnì jako dopravní
sluba. Rozliují se sanity s nosítky a pøevozová vozidla pro
sedící pacienty. Vlastní sanity se mezi sebou vybavením dosti
lií. Vìtina je jich vybavena velmi skromnì, tøebas jen nosítky. Posádka je dvouèlenná. Bohatí soukromé spoleènosti
vlastní i velmi dobøe vybavené sanity s polohovatelnými nosítky, zdrojem kyslíku, automatizovaným defibrilátorem, odsávaèkou apod. Takovéto sanity pak mohou slouit i pro úèely
napø. sekundárních pøevozù, kdy nemocnice dodá jen posádku.
K vyuití pro akutní stavy jsou soukromé sanity málo flexibilní, protoe pøes den jsou vìtinou plánovanì obsazené a v noci je jejich provoz omezen. I kdy je pravdou, e jsem bìhem
své stáe byl jednou svìdkem, e v systému rendez-vous byla
soukromá sanita vyuita. Pro systém rendez-vous, o nìm bude pojednáno dále, jsou pouívány hlavnì hasièské sanity.
Sluby RLP a LZS jsou identické s naimi jak co do technického tak personálního vybavení. Stanovitì LZS bylo od
Vichy znaènì vzdálené, take jsem je nenavtívil. Vrtulník
jsem mìl monost si prohlédnout jednou, kdy provádìl sekundární pøevoz pacienta s infarktem ze sousední nemocnice
do Vichy k PCI. Jako ètvrtý èlen posádky jsem se zúèastnil øady výjezdù RLP. Ve vozovém parku má záchranná sluba ve
Vichy dvì velké sanity pro samostatné výjezdy a dvì rychlá
upravená osobní auta pro uití v systému rendez-vous s hasièskou sanitou. Vybavení obou typù zdravotnických vozidel se
od naich zvyklostí pøíli nelií. Velká sanita je pouívána pro
výjezdy ve Vichy a do blízkého okolí Vichy. Vzhledem k podstatnì vìtím vzdálenostem ne u nás je v arrondissementu
Vichy èastìji uíván rendez-vous systém rychlého osobního
auta RLP s hasièskou sanitou (stanovi hasièských sanit je
v arrondissementu Vichy asi deset). Výjezdová posádka RLP
je tøíèlenná  tvoøí ji lékaø, støední zdravotnický pracovník a øi15
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diè záchranáø. Po zajitìní a naloení pacienta na nosítka hasièské sanity lékaø a SZP pøestupují do hasièské sanity a vracejí se tak do nemocnice. Pokud stav nevyaduje pøítomnost
lékaøe, je pacient transportován samotnými hasièi a sanita s posádkou je opìt volná. K tomu ale nedochází èasto, protoe indikace k výjezdùm RLP jsou ve Vichy podstatnì pøísnìjí ne
u nás. Napø. na èastou výzvu popisující, e nìkdo zkolaboval
a je mu patnì jsou ve Vichy lékaøem operaèního støediska
zcela bìnì vysíláni hasièi a ne RLP. Aby vyjela posádka RLP,
musí mít pacient opravdu alterované vìdomí. Také výzva k bolestem na prsou musí být ve Vichy pøesvìdèivá, aby byla vyslána RLP. Po návratu do nemocnice zùstává pacient v péèi posádky RLP a do stanovení diagnózy a pøedání pacienta buïto
na vlastní oddìlení krátkodobé hospitalizace nebo na nìkteré
z odborných oddìlení nemocnice.
Pro terminologickou pøesnost je nutné uvést jednu dùleitou
skuteènost. Termín rendez-vous systém, který bìnì pouíváme a o kterém si myslíme, e pochází z francouztiny, je
v samotné francouztinì naprosto nepouitelný. Je sice pravda,
e rendez-vous je francouzské substantivum uívané pøesnì
ve stejném smyslu jako nae schùzka mezi dvìma èi více osobami, ale pro vyjádøení systému setkání dvou sanit je ve francouztinì nutné pouít termín systeme de jonction. Systeme
de rendez-vous v této souvislosti opravdu pouít nelze a kdy
jsem tak z nevìdomosti uèinil, moji francouztí kolegové mi
sice rozumìli, ale usmívali se pøitom.
Kvalifikaèní pøedpoklady lékaøe jsou pro práci na oddìlení
urgentní medicíny a v RLP stejné. Lékaø musí mít atestaci
v jednom ze specializaèních oborù (napø. z chirurgie, anesteziologie, veobecného lékaøství, interny apod.). Po získání základní specializace pak prochází zhruba dvouletým kolením,
které do roku 2004 mìlo charakter certifikátu. Od roku 2004 je
ve Francii zavedena obdoba naí bývalé nástavbové atestace.
Doba pøípravy zùstala stejná. Lékaø pak dostává Diplôme des
Etudes Complémentaires de Médecine d`Urgence (diplom
doplòkových studií v urgentní medicínì) a statut lékaøe urgentisty  Médecin Urgentiste. Pro SZP není pro práci v urgentní medicínì povinná ádná specializovaná pøíprava. Musí být
absolventem analoga naí støední zdravotní koly v trvání 38
mìsícù a získat Diplôme d`Etat d`Infirmier (státní diplom
SZP). Tím se stává støedním zdravotnickým pracovníkem

 infirmier. V této souvislosti je nutné uvést, e oproti u nás
v této profesi pøevládajícím enám, jsou ve Francii obì pohlaví zastoupena rovnomìrnì. Terminologicky jsou na tom ve
Francii mui s kvalifikací SZP lépe ne u nás  nazývají se zcela pøirozenì infirmiers (zdravotní sestry pøechýleným tvarem
infirmieres). Øidièi záchranáøi musejí projít povinným kolením a na závìr získat potvrzení Certificat de Capacité
d`Ambulancier (certifikát kompetence sanitáøe). kolení zajiují jednotlivé záchranné sluby podle départementù. I v této profesi jsou ve Francii zastoupena obì pohlaví. Ve Vichy bylo asi 25 % øidièek. Pracovníci operaèního støediska nejsou
SZP, ale jsou na úrovni kolených sanitáøù a v bìné mluvì se
oznaèují zkratkou jejich oficiálního názvu  PARM (Permanencier d`Aide a la Régulation Médicale, výraz velmi obtínì
pøeloitelný, který lze volnì vyjádøit jako permanentní pomocník lékaøské regulace).
Systém na oddìlení urgentní medicíny ve Vichy je neuvìøitelnì funkèní a výkonný. kála stavù, které tam lékaøi musejí
øeit, je opravdu iroká. Z praktického hlediska je pro nemocnici pøínosem, protoe funguje jako úèinný nárazník mezi terénem a nemocnicí. Napø. na odborných oddìleních nemocnice
tam neexistují ádné pohotovostní ambulance, jak je známe
z naich nemocnic. Ve øeí oddìlení urgentní medicíny. Prùmìrná návtìvnost na oddìlení urgentní medicíny ve Vichy je
80 pacientù za 24 hodin. Systém práce je takový, e na kadém
pacientovi, který je poslán z recepèní haly do boxu, pracuje
tým sloený z lékaøe, SZP a z øidièe. Tyto týmy souèasnì fungují i jako skupiny RLP (je-li výjezd, pøeruují bìnou práci
a vyjídìjí), zajiují vnitronemocnièní transport rizikových
pacientù, asistenci u rizikových výkonù v celé nemocnic
(napø. pøi PCI) a dokonce fungují i jako resuscitaèní týmy pro
potøeby celé nemocnice (k resuscitacím nejsou voláni pracovníci ARO, ale urgentisté). Pøes den jsou tyto týmy ètyøi a v noci tøi. Je pravda, e bìhem dvanáctihodinové pracovní doby se
nikdo nezastaví a náhodné pøestávky k relaxaci se poèítají na
minuty. Na obìd a na veèeøi vychází asi pùlhodina, co je na
francouzské pomìry neslýchanì málo. Bìhem své krátké stáe
jsem vypozoroval, e oddìlení urgentní medicíny tam má velkou presti. Byl jsem svìdkem øady diskuzí urgentistù s konsiliáøi rùzných odborných oddìlení a oceòoval jsem hloubku
znalostí, je v tom kterém oboru urgentisté mìli.
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VZDÌLÁVÁNÍ A ZKUENOSTI
Samostatný odstavec si zasluhují i nezdravotniètí pracovníci, kteøí tvoøí nedílnou souèást tohoto oddìlení, a to zvlátì sociální asistentka. Ta øeí sociální problematiku seniorù na jednotce krátkodobé hospitalizace pøedevím rychlým zprostøedkováním home care a domluvy s pøíbuznými na dalí péèi
o propoutìné pacienty, v krajním pøípadì rychlým pøijetím do
domova dùchodcù. Bez její intenzivní práce by jednotka krátkodobé hospitalizace v nìkolika dnech zkolabovala. Úctu zasluhují i sekretáøky, které neúnavnì pøepisují namluvené magnetofonové pásky z diktafonù do písemné podoby (v bìném
provozu lékaøi nepíí ádné zprávy s výjimkou pøekladových,
ve je napsáno sekretáøkami druhý den, lékaøi pak pouze podepisují ji napsané zprávy).
Ve vztahu k pacientùm jsem byl udiven vysokým stupnìm
zdvoøilosti ze strany vech zdravotníkù. I obtíná komunikace s toxikomany nebo s opilci probíhala pro mne nezvykle klidnì. Pøi výjezdech do domácností nebo pøi vstupu do
boxu platilo pravidlo, e se posádka pøedstavila jak pacientùm samotným tak rodinným èlenùm, kteøí pacienty velmi
èasto doprovázeli. Toto pravidlo platilo i pro mì a vdy
jsem se musel zeptat, zda mohu být pøi oetøování pøítomen.
ádost o svolení s provedením fotografického snímku byla
naprostou samozøejmostí.
Na závìr nìkolik praktických termínù pro ty, kdo ovládají
francouztinu  výraz záchranná sluba se nejlépe pøeloí jako SAMU (Service d`Aide Médicale Urgente) a RLP jako
SMUR (Service Mobile d`Urgence et de Réanimation).
Zkratky SAMU a SMUR se ve francouztinì staly zkratkovými substantivy. Laik je obvykle zamìòuje, píe je s malými písmeny (samu, smur) a u vùbec není schopen vysvìtlit,
z èeho jsou odvozená. Operaènímu støedisku odpovídá termín
Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA),
ale v medicínském slangu se vyjádøí jako salle de régulation. Oddìlení urgentní medicíny se nejèastìji oznaèuje jako
Service d`Accueil des Urgences (SAU). Úøedním názvem
je Structure d`Urgences, který ovem nikdo nepouívá.
V bìné francouztinì se øekne prostì jen urgences a pod
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tímto pojmem si kadý Francouz pøedstaví pøesnì to oddìlení v nemocnici, kam jde, kdy je mu patnì. Jednotka krátkodobé hospitalizace je oficiálnì Unité d`Hospitalisation de
Courte Durée (UHCD), ale v bìném medicínském slangu
se jí øíká Lits Portes (pravopis není ustálený, ani výklad,
jak pojem vznikl, ale kadému zdravotnickému pracovníkovi
kdekoliv ve Francii je ovem jasné, co lits portes znamenají).
Jednotka intenzivní péèe na oddìlení urgentní medicíny se
vyjádøí jako Salle d`Accueil des Urgences Vitales (SAUV)
ale v medicínském slangu se jí spíe øekne salle de déchocage. Lékaø pracující na oddìlení urgentní medicíny vèetnì
RLP je urgentiste. Také uívaným slangovým medicínským termínem pro lékaøe RLP je smuriste (odvozeno od
SMUR). Dalí výrazy jako PARM, médecin régulateur a dalí ji byly vysvìtleny výe.
Popsaný integrovaný zpùsob práce a struktura oddìlení urgentní medicíny jsou specifické pro nemocnici ve Vichy.
Oddìlení tam bylo vystavìno pøed 13 lety a prostorovì bylo øeeno tak, aby tam tento systém mohl takto fungovat. V jednotlivostech se oddìlení urgentní medicíny v jiných francouzských nemocnicích samozøejmì lií jako napø. v èastém rozdìlení ambulantní a lùkové èásti od RLP. Také ne vechna oddìlení mají vlastní operaèní støedisko. Naopak platí pravidlo,
e na jeden département pøipadá jedno operaèní støedisko a to
øídí v prùmìru 3,5 stanovitì RLP. Nemocnice ve Vichy se
vak vyznaèuje tím, e ve je stavebnì umístìno do jedné budovy a personálnì je úzce propojeno.
Webovou stránku nemocnice ve Vichy je moné najít na adrese www.ch-vichy.fr.
Pøíspìvek doel do redakce 1. srpna 2007
MUDr. Milo Králíèek
ÚSZS SK  Záchranná sluba Rakovník
Dukelských Hrdinù 200
269 01 Rakovník
e-mail: kralicek.milos@seznam.cz

Altitude Illness  nemoc z výky  prevence a její léèba
Jana Kubalová

ZZS kraje Vysoèina, Lékaøská komise ÈHS, Spoleènost horské medicíny

Abstrakt
V posledních letech roste obliba vysokohorských sportù  vysokohorská turistika, horolezectví, lyování a snowboarding mimo sjezdovky
ve volném terénu i dalích adrenalinových sportù. Pobyt ve vysokých nadmoøských výkách je bohuel provázen zvýeným výskytem onemocnìní a ivot ohroujících stavù, které jsou zpùsobeny patným pøizpùsobením vysokým nadmoøským výkám. Výková nemoc se v horách Èeské republiky nevyskytuje. Stále èastìji vak jezdíme do Alp, i do nejvyích hor svìta, a proto bychom mìli znát fyziologii, pøíznaky a správnou léèbu tìchto onemocnìní. Léèba výkového nemoci a otoku plic, jak je uvedena v knize Urgentní medicína 2004 je bohuel zastaralá a neodpovídá souèasným poznatkùm a doporuèením Medical Commission ICAR a UIAA  mezinárodních spoleèností zabývajících se horskou medicínou a záchranou v horách.
Klíèová slova: vysoká nadmoøská výka  nemoc z výky  akutní horská nemoc  výkový otok mozku a plic
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Abstract
Sports in high mountains  trekking, climbing, skiing and snowboarding in back country and other adrenalin sport are more popular in last
years. Staying at high altitude is gone along increased incidence of illnesses, which are caused by bad adaptation on high altitude. Altitude
illness doesn't occur in mountains in Czech Republic. We are visiting increasingly the nearest big mountains the Alps and also the highest
mountains in the world and that is why we should know physiology, symptoms and right treatment of altitude illnesses. Treatments of acute
mountain sickness, high altitude cerebral and pulmonary edema mentioned in book of Urgent medicine 2004 is out of date and mismatches
contemporary recommendation of ICAR and UIAA (international societies occupied by mountain medicine and rescue in the mountains).
Key words: high altitude  altitude illness  acute mountain sickness  cerebral and pulmonary edema

Výková nemoc = Altitude Illness zahrnuje patologické stavy organismu, které vznikají v souvislosti s vysokou nadmoøskou výkou. O vysokých nadmoøských výkách mluvíme od
2500 m. n. m. výe, o extrémních nadmoøských výkách od
5300 m. n. m. výe. [4] Sloení vzduchu je zhruba do 100 km
od hladiny moøe stejné, tj. kyslíku je stále 21%, mìní se vak
barometrický tlak a tedy i parciální tlaky jednotlivých plynù.
S rostoucí nadmoøskou výkou tlak klesá  vzduch øídne.
Udává se, e v 5000 m je tlak vzduchu zhruba polovièní, na vrcholu Everestu tøetinový. I kdy kyslíku je ve vzduchu stále
stejnì, zhoruje se tak jeho dostupnost pro organismus, vzniká
hypobarická hypoxie.
Vysokohorské prostøedí není jen o vzrùstající nadmoøské
výce. Pohyb ve vysokohorském prostøedí se vyznaèuje urèitými charakteristikami  výkon trvá øadu hodin a dnù, vyaduje tìlesnou i psychickou zdatnost, teoretické znalosti, organismus se potýká také s øadou fyzikálních zmìn prostøedí  se
zvyující se nadmoøskou výkou klesá tlak, hustota, teplota
a vlhkost vzduchu, naopak se zvyuje intenzita záøení a proudìní vzduchu (vítr).
Obr. è. 1: Závislost tlaku, hustoty, teploty a vlhkosti vzduchu
na nadmoøské výce, pøevzato z Rotman, I. Aklimatizace v horách.

gradientu parciálních tlakù a udret tak dostateènou výmìnu
plynù.
Kompenzaèní mechanismy organismu
1. Zvyuje se minutová ventilace, vzniká respiraèní alkalóza,
disociaèní køivka hemoglobinu se posunuje doleva. Poèáteèní odpovìï plicní ventilace je relativnì malá, protoe stimulaèní vliv hypoxie je tlumen souèasnou respiraèní alkalózou. Na respiraèní centrum pøímo pùsobí aktivní transport
H+ iontù do mozkomíního moku, sniuje se pH mozkomíního moku. Plicní ventilace stoupá bìhem ètyø dnù a potom pozvolna klesá.
2. Zvyuje se minutový srdeèní objem  ihned po pøíchodu do
vysoké nadmoøské výky stoupá tepová frekvence a na 170
a 220/min, srdeèní výdej se zvyuje na 5  20 l/min, i více.
3. Ve støedních a vysokých výkách  do 5300m  se sniuje
afinita hemoglobinu k O2  O2 je v tkáních snadnìji dostupný (zvýení obsahu 2,3 DPG v erytrocytech, zvýení
indexu P50). V extrémních nadmoøských výkách  nad
5300 m  se význam P50 ztrácí v dùsledku nízkého parciálního tlaku O2 ve vzduchu. Nízká afinita pro O2 interferuje s pøechodem O2 na hemoglobin v plicích, tzn. vazba kyslíku na Hb je silnìjí. V podmínkách nízkého pO2 ve vzduchu rozhoduje schopnost navázat maximální mnoství kyslíku v plicích, ne jej uvolnit v tkáních.
Obr. è. 2: Disociaèní køivka hemoglobinu, pøevzato ze Slavíková, J.: Fyziologie dýchání

Obr. 1

Fyziologie pobytu ve vysoké nadmoøské výce
Kyslík se v procesu dýchání pøesunuje po koncentraèním
gradientu, se vzrùstající nadmoøskou výkou se rozdíly parciálních tlakù O2 zmenují. Rùznými kompenzaèními mechanismy se organismus snaí minimalizovat zmenování
18

4. Zvyuje se poèet
erytrocytù  vzestup sekrece erytropoetinu nastává
rychle po výstupu,
stoupá-li arteriální
PO2 (pøi zvýení
ventilace), sekrece
opìt klesá. Poèet
èervených krvinek
stoupá po 2  3
dnech a pøetrvává
po celou dobu pobytu ve výce.

Obr. 2

5. Dalí zmìny v tkáních
 zmnoují se mitochondrie, zvyuje se mnoství myoglobinu, zvyuje se hladina cytochromoxidázy [4, 6].
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

e v nìkterých pøípadech konèit letálnì. Prevencí jakékoliv
formy nemoci z výky je striktní dodrování základních pravidel. Onemocnìní závanìjími formami výkové nemoci je výsledkem lhostejnosti k pravidlùm aklimatizace.

Obr. 3

Obr. è. 3: Závislost nadmoøské výky, barometrického tlaku
a saturace krve kyslíkem.
S rostoucí nadmoøskou výkou klesá barometrický tlak
a parciální tlak kyslíku v artériích (PaO2), klesá saturace krve
kyslíkem (SaO2). SaO2 se obvykle nemìní do nadmoøské výky 3000 m (Basnyat, B.: High Altitude Cerebral and Pulmonary Edema)
Aklimatizace
Proces, kdy se tìlo pøizpùsobuje niímu tlaku kyslíku a pøekonává zmìny, které vyvolává výka se nazývá aklimatizace.
Prahová výka, od které se èlovìk musí pøizpùsobit je 2500 a
3500 m. Výkám od 5300 m  5500 m se ji pøizpùsobit nelze,
ale lze je po urèitou dobu tolerovat. Aklimatizace probíhá stupòovitì, po etapách, po úspìné aklimatizaci na dosaenou výku se musíte novì dosaené výce znovu pøizpùsobit. Orientaènì se udává, e adaptace na výku 3000 m trvá 2  3 dny, na
4000 m 4  6 dnù na 5000 m 2  3 týdny. Doba potøebná pro
aklimatizaci je vak individuálnì odliná a závisí na øadì faktorù. [5]
Tab. 1. Faktory ovlivòující aklimatizaci.
Faktory dùleité pro
aklimatizaci:
1. rychlost výstupu
2. dosaená absolutní
výka
3. pøekonaný relativní
výkový rozdíl
4. zdravotní stav jedince
5. schopnost jedince
dostateènì zvýit
ventilaci pøi hypoxii
- Hypoxic ventilation
response - HVR

Faktory
nedùleité:
zdatnost jedince (VO2 max
= max. spotøeba kyslíku,
schopnost dýchacího
a obìhového systému
zásobit pracující svaly
kyslíkem ze vzduchu)
- osoba s vysokou
zdatností bude podávat na
expedici lepí výkony, ne
osoba s nízkou VO2 max,
ale a po úspìné
aklimatizaci. VO2 max
s rostoucí nadmoøskou
výkou klesá.

Principy aklimatizace
Øada poruch vznikající ve vysoké nadmoøské výce je závaná. S ohledem na terén a omezenou monost záchrany mùURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

Principy:
1. Ne tak vysoko  maximální denní výkový rozdíl mezi tábory by nemìl být vìtí, ne 300  400 m. Berghold uvádí,
e pøi zvýení denního výkového rozdílu z 300 na 400 m se
riziko výkové nemoci zvyuje 4x. Toto doporuèení je èistì
individuální a ne vdy jej lze dodret. Orientaènì platí, e
pokud nìkdo ze skupiny mìl veèer po výstupu bolesti hlavy
a trpí nespavostí, mìl by se výkový rozdíl mezi tábory
zmenit.
2. Lézt výe, spát níe  jestlie se osoba po pøíchodu do tábora cítí dobøe a odpoèatì, mùe jetì vystoupat dalích 100
a 200 výkových metrù nad tábor, bez vìtí zátìe a potom
se vrátit do kempu. Aèkoliv není úplnì jasné fyziologické
vysvìtlení, zkuenosti ukazují, e je to dalí plus pro aklimatizaci.
3. Ne tak rychle  bìhem aklimatizace není vhodné vystupovat velmi rychle do vysokých nadmoøských výek, vhodnìjí je výstup spíe pomalejí a plynulejí. Jakmile je osoba
jednou dobøe aklimatizovaná, mùe si vystupovat a sestupovat, jak rychle ji zdatnost a terén dovolí. [4]
Dosaená aklimatizace bohuel netrvá vìènì, po individuálnì dlouhé dobì (cca 3 týdny) nastává fáze degradace, kdy postupnì dochází ke zhorení fyzických i psychických funkcí.
Fyziologické zmìny probíhající pøi výstupu do vysoké nadmoøské výky:
1. Zvýení srdeèní frekvence  srdeèní frekvenci je nutno mìøit v klidu, ráno po probuzení.
2. Hyperventilace
3. Pocit nedostatku kyslíku pøi námaze, mizí pøi odpoèinku,
v extrémních nadmoøských výkách mùe dunost pøetrvávat i v klidu.
4. Zvýená diuréza, hlavnì v noci.
5. Periodické dýchání v noci  støídá se hyperventilace (z nedostatku O2 ve vzduchu), která vyvolá pokles CO2 a následnì apnoickou pauzu, bìhem které opìtovnì dojde ke vzestupu CO2 a sputìní signálu pro nádech.
6. Èasté noèní probouzení, zvlátní sny.
Známky dobøe probíhající aklimatizace:
1. Srdeèní frekvence se zpomaluje, vrací se k individuální hodnotì, která byla namìøená ráno po probuzení jetì pøed výstupem do výky (hlavní a jediná objektivní známka dobøe
probíhající aklimatizace).
2. Hyperventilace pøetrvává bìhem odpoèinku i práce (ne vak
dunost!).
3. Mùe pøetrvávat periodické dýchání v noci.
4. Pøetrvává zvýená diuréza.
Nemoc z výky  Altitude Illness je dùsledek nepøizpùsobení organismu hypoxickému prostøedí. Rozliujeme nìkolik
typù akutního onemocnìní:
1. Acute mountain sickness  mild, moderate, severe (AMS)
 akutní horská nemoc
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2. High altitude cerebral edema (HACE)  výkový otok
mozku
3. High altitude pulmonary edema (HAPE)  výkový otok plic
4. HAPE + HACE  výkový otok plic a mozku
Akutní horská nemoc a výkový otok mozku
(AMS, HACE)
Klinický obraz
Pøíznaky se vyvíjí obvykle od 4 do 24 hod, po rychlém výstupu do vysoké nadmoøské výky. Diagnóza se stanovuje na
základì Lake Louise konsensu [8]. Pøíznaky jsou spíe nespecifické a individuálnì odliné. Mezi hlavní pøíznaky patøí anamnéza výstupu do výky a bolest hlavy a dále minimálnì dalí dva pøíznaky z dále uvedených  nauzea, vyèerpání, závra,
nespavost. Fyzikální vyetøení bývá èasto normální. Na základì obtíí stanovujeme AMS mild  lehkou, moderate  støednì
tìkou a severe  tìkou AMS, která bez léèby vede k výkovému otoku mozku (HACE). U HACE dominují poruchy rovnováhy  ataxie (heel to toe test chùze po rovné èáøe), dezorientace, zmatenost a zmìna chování a mylení. Pøíznaky fokálního charakteru, vysoká horeèka, prùjem nebo bolesti svalù
do obrazu AMS nebo HACE nepatøí. Nìkdy bývají pøítomny
otoky periferních èástí tìla, které vak nejsou pøíznakem výkové nemoci a mohou se vyskytovat i u asymptomatických jedincù, dále se mùe vyskytovat edém papily a retinální hemorrhagie. Nekomplikovaná AMS se spontánnì upravuje po
3  5 dnech [1].
Rizikové faktory
Mezi rizikové faktory patøí hlavnì rychlý výstup do vysoké
nadmoøské výky, dále pøedchozí onemocnìní výkovou nemocí a otokem mozku, alkohol a uívání lékù na spaní bìhem
adaptace na výku, obezita, místo trvalého pobytu nií ne
900 m. n.m., vìk ménì ne 40 let, fyzická námaha, infekce respiraèního traktu, nízká saturace krve kyslíkem.
Patofyziologie vzniku AMS, HACE [1]
1. Hlavní pøíèinou akutní horské nemoci je výková hypoxie.
2. Redistribuce tekutin  jedním z mechanismù je zvýená
sympatická aktivita (retence Na+ a H2O) a zvýená sekrece
aldosteronu a ADH u nemocných výkovou nemocí. U aklimatizovaných osob je sekrece obou hormonù sníená.
Redistribuce tekutin souvisí i s periferními výkovými otoky a otokem plic.
3. Mozková autoregulace  hypoxie je pøíèinou vazodilatace
v mozku a zvýení prùtoku krve mozkem (ácerebral blood
flow), stoupá kapilární tlak (áPcap) na hematoencefalické
bariéøe  blood brain barrier (BBB), obraz je podobný hypertenzní encefalopatii, zvyuje se BBB permeabilita (produkce cytokinù, vaskulárního endoteliálního rùstového faktoru VEGF a indukované NO syntázy iNOS). Stoupá intracerebrální tlak (ICP), dochází k úniku tekutiny mimo cévy
 vazogenní otok mozku a z toho plynoucí klinický obraz
 poruchy chování, ataxie, zmatenost.
4. Uvolnìní neuromodulátorù  bradykinin a substance P, spolu se zvýením objemu krve v cévách mozku pøi hypoxii
mozku, jsou asi hlavním pøíèinou bolestí hlavy ve vysokých
nadmoøských výkách.
5. Hypoxic ventilation response  je schopnost jedince rychle
zvýit ventilaci pøi hypoxii, zvlá ve spánku, kdy není vol20
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ní kontrola. Osoby s nízkou HVR mají vìtí sklon k onemocnìní výkovou nemocí. HVR koordinují senzory v karotickém sinu. Osoby s pokozeným karotickým sinem,
napø. po operaci krku, mají také vìtí sklon k onemocnìní
výkovou nemocí.
6. Jedním z dalích moných mechanismù je angiogeneze
 pùsobením VEGF roste permeabilita BBB. Efektivním inhibitorem angiogeneze je dexamethazon.
7. Poslední nejnovìjí hypotézou je, e fyzická námaha a výková hypoxie se podílí na produkci volných radikálù  na
oxidativním stresu, který sniuje funkce hematoencefalické
bariéry a tím zvyuje riziko AMS [11].
Prevence
Výstup maximálnì 300  400 výkových metrù dennì, na
kadých 1000 m nebo kadý 3. den výstupu je dobré v dané
výce strávit jetì jeden den aklimatizace navíc. Dodrovat
pravidla aklimatizace a nepodceòovat varovné známky jako bolest hlavy, vyèerpání a pocit na zvracení je dostateènou
prevencí vzniku závanìjích poruch [1, 3, 4].
Léèba výkové nemoci a výkového otoku mozku
Lehká AMS

1. Nepokraèovat ve výstupu nebo
sestup
2. Dostatek tekutin, Ibuprofen
1 - 2 tbl. (400 - 800 mg)

Støednì tìká AMS 1. Okamitý sestup pøi zhorování
potíí
2. O2 2l/min, dexamethazon 4 mg
á 6 hod
3. Hyperbarická terapie, není-li
moný okamitý sestup
Tìká AMS, HACE 1. Okamitý sestup nebo transport
2. O2 2 - 4 l/min
3. Dexamethazon 8 mg
p.o./i.m./i.v., dále 4 mg á 6 hod
4. Hyperbarická terapie, není-li
moný sestup nebo transport

Tab. 2 Léèba AMS, HACE
Poznámky k léèbì AMS, HACE:
Lehká AMS: nepokraèovat ve výstupu, pøi bolestech hlavy
podat ibuprofen v bìné dávce (400 mg) a dostatek tekutin
 min. 1l. Pokud se pøíznaky dál nezhorují a postiený se cítí
ráno po probuzení dobøe, mùe pokraèovat ve výstupu.
Sestup: pøi zhorování potíí nebo rozvinutém výkovém otoku
mozku musí postiená osoba neprodlenì sestoupit. Sestupuje se
min. o 500  1000 výkových metrù, obecnì na výku, kde se postiená osoba naposledy cítila ráno po probuzení dobøe.
Dexamethazon: léèebná dávka je 8 mg na úvod, dále 4 mg
á 6 hod. Profylaktická je dávka 4mg á 12 hod, lze ji uít pøi
kontraindikaci acetazolamidu (viz profylaxe AMS). Nevýhodou je, e zakrývá symptomy výkové nemoci. Hlavním mechanismem úèinku je sníení permeability kapilár hematoencefalické bariéry a blokáda angiogeneze. [3,1]
Dostateèná hydratace: není prevencí AMS, ale naopak dehydratace je rizikovým faktorem. Bikarbonátová diuréza je
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kompenzatorním mechanismem, který je ledvinami navozen
po 3  4 dnech respiraèní alkalózy, která vzniká bìhem hyperventilace pøi výkové hypoxii. Alkalóza ventilaci tlumí,
acidóza ventilaci stimuluje. Pokud je vystupující osoba dehydratovaná, ledviny vyluèují málo moèe a retinují tak bikarbonáty, dále stoupá hladina aldosteronu a zvyuje se tubulární sekrece H+ iontù do moèe, èím se prohlubuje alkalóza.
Hyperbarická terapie: Podpùrná terapie, která pomùe pøekonat kritickou fázi onemocnìní výkou, pokud není moný
okamitý sestup  napø. pro stav pacienta nebo okolní podmínky, viz dále.
AMS a HACE se nevyhýbá ani nosièùm, kteøí spolu s poutníky pøedstavují velmi rizikovou skupinu. Nesou èasto tìký
náklad, jsou velmi patnì obleèeni a nedostateènì vzdìláni
v problematice nemocí z výky, pøi onemocnìní se bojí o práci a o výdìlek. Úèastníci trekingových výprav si èasto nechtìjí pøipustit obtíe, aby nezaostali za skupinou a vystupují i pøes
varovné známky výkové nemoci. Zmìny v chování jsou èasto pro okolí prvním varovným pøíznakem, e nìco není v poøádku. AMS a HACE mohou dostat vechny vìkové skupiny
i pohlaví bez rozdílu.
Diferenciální diagnóza akutní horské nemoci a výkového
otoku mozku: z neurologických pøíèin napø. TIA a CMP, migréna, výková synkopa,
subarachnoideální hemorrhagie, transientní
globální amnézie, mozkový tumor, epilepsie,
z oèních: napø. retinální
hemorrhagie, ostatních:
alkohol, pøedávkování léky, hypotermie, hyponatrémie, hypoglykémie,
dehydratace, otrava CO,
psychózy, dalí infekce,
infarkt myokardu, srdeèní selhání [1].
Obr. 4
Obr. è. 4: MR mozku  výkový otok mozku [9].
Výkový otok plic (HAPE)
Dlouho se soudilo, e pøíèinou je pneumonie zpùsobená
chladem a srdeèní selhávání. Hultgren prokázal, e kardiální
etiologie není pøíèinou, otok je podobný spíe obrazu ARDS,
tonutí nebo neurogennímu plicnímu edému [1].
Klinický obraz
Podle konsensu v Lake Louise má výkový otok plic osoba, která se pohybuje v nadmoøské výce nad 2500 m a má
min. dva z uvedených symptomù: tlak na hrudi, kael, dunost v klidu, (nebo je dunost výraznì vyí, ne u ostatních
èlenù skupiny), dále nápadný pokles výkonnosti a minimálnì jetì dva z dalích uvedených pøíznakù v klidu: centrální cyanóza, chrùpky, tachykardie > 110/min, tachypnoe
> 20/min. [8] Mùe se vyskytovat i horeèka 38  39°C.
Výkový otok plic se èasto projeví veèer po ulehnutí a ve
spánku, kdy se prohlubuje hypoxémie. HAPE a HACE jsou
odliné nemoci, a 50 % osob s výkovým otokem plic nemá pøíznaky AMS. [1]
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Rizikové faktory
Tak jako u AMS a HACE patøí mezi rizikové faktory rychlost výstupu a dosaená výka bìhem dne, pøekonaný relativní
výkový rozdíl, dále pøedchozí HAPE, infekce respiraèního
traktu, alkohol, práky na spaní, chlad, nadmìrná námaha
(zvyuje srdeèní výdej a plicní hypertenzi). Nìkteøí pacienti
jsou náchylnìjí ke vzniku HAPE  genetické predispozice,
nízká HVR, lidé s plicní hypertenzí, mitrální stenózou a levopravým zkratem (napø. defekty síòokomorové pøepáky, otevøený duktus arteriosus), vrozené ageneze a. pulmonalis.
Vyetøení
Rtg  intersticiální
plicní edém, srdeèní
stín normální, rozíøen
prùmìr a. pulmonalis,
lab.  elevace leukocytù  nad 14 000 se u
pravdìpodobnì jedná
o infekci, EKG  srdeèní osa doprava, ventrikulární hypertrofie,
SpO2  pokles saturace.
Obr. è. 5: Rtg obraz
výkového otoku plic [9]
Obr. 5

Patofyziologie
není úplnì známa, pøedpokládá se nìkolik moných mechanismù [1]:
1. Plicní autoregulace pøi hypoxii  plicní øeèitì reaguje na
hypoxii vazokonstrikcí prekapilárních arteriol, stoupá kapilární tlak. Vzestup sympatické aktivity, která je také stimulována hypoxií vede k venokonstrikci. Stoupá sekrece aldosteronu a ADH. Tyto mechanismy pùsobí zvýení hydrostatického tlaku a extravazaci tekutiny do intersticia a alveolù.
2. Dalím z moných mechanismù je tzv. transepiteliální mechanismus  sodíkový kanál s aktivním transportem (EnaC
 Na+ Ka+ ATPáza) na alveolární membránì udruje alveolus v suchém stavu. Na+ je aktivnì transportován do intersticia, voda následuje pasivnì za ionty. Aktivitu tohoto
kanálu sniuje hypotermie a hypoxie, které se obì vyskytují ve vysokých nadmoøských výkách. Aktivita kanálu je zakódována geneticky, aktivitu kanálu zvyuje beta 2 mimetikum salmeterol (Serevent).
3. Kapilární endotel produkuje substance endotelin (vasokonstrikce) a NO (vazodilatace), jejich rovnováha pomáhá regulovat kapilární tlak.
4. Zánìt dýchacího ústrojí je sice rizikovým faktorem, avak
zánìtlivý mechanismus vzniku výkového otoku plic nebyl
prokázán. Nìkteré studie sice prokázali zánìtlivý BAL u pacientù s HAPE, lavá vak byla provedena a po urèité dobì. Dalí studie vak potvrdily, e nejdøíve roste hydrostatický tlak bez zánìtlivých komponent. [1]
Prevence:
Dodrovat pravidla rychlosti výstupu a pravidla aklimatizace. Málokterým chorobám lze tak dobøe pøedcházet jako výkovému otoku plic a mozku v horách. Dùleité je vèas rozpoznat poèínající otok plic, kdy jetì nejsou plnì rozvinuté kli21
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nické pøíznaky. U pacientù se subklinickým HAPE je pøítomno vyèerpání a dunost, která náhle vznikla u pøi mírné
námaze (analogií pro subklinický HACE je bolest hlavy).
U trekaøù je dobrým vodítkem schopnost dodret obvyklé výstupové èasy mezi tábory. Pacienti u s plnì rozvinutým otokem plic jsou duní v klidu bez námahy. V extrémnì vysokých
nadmoøských výkách, nad 7000 m vak mùe být dunost pøítomna i v klidu. Osoba s HAPE vak bude dunìjí, ne vichni ostatní ze skupiny. Kael mùe být jedním z pøíznakù rozvinutého otoku plic, èasto se vak vyskytuje ve vysokých nadmoøských výkách bez souvislosti s otokem plic (suchý
vzduch, ádná vegetace). I pro výkový kael vak platí, e
nejúèinnìjí léèbou je sestup.
Léèba výkového otoku plic
HAPE

HAPE + HACE

1. Okamitý sestup nebo transport
do niích nadmoøských výek
2. Minimalizovat námahu, udret
tepelný komfort
3. O2 4 - 6l/min, snaha udret
SaO2 > 90
4. Nifedipin 20 mg ret. á 6 hod
5. Hyperbarická terapie, jestlie
není moný sestup nebo
transport
SESTUP!!
O2, dexamethazon, nifedipin,
hyperbaroxie

Tab. 3. Léèba výkového otoku plic
Poznámky k léèbì HAPE:
Nifedipin  sniuje tlak v a. pulmonalis cca o 30 %, lehce
zvyuje paO2, osoby zvýenì vnímavé ke vzniku otoku plic
uívají profylaktickou dávku 20mg á 12hod, léèba nifedipinem
je pouze podpùrná, hlavní léèebné opatøení je sestup a oxygenoterapie [1].
O2  podle studie se pøi oxygenoterapii redukuje tlak v a. pulmonalis o 30  50 % [1], O2 není nutné podávat dlouhodobì.
Po sestupu a odpoèinku se SaO2 upravuje k hodnotám nad 90 %.
Morphin a furosemid  pøed 30 lety jediná léèba výkového
otoku plic, jejich úèinek je zøejmì èásteèné odklonìní cirkulace z a. pulmonalis a pokles tlaku v a. pulmonalis. Nevýhody
vak jsou prohloubení dehydratace pøi léèbì furosemidem a respiraèní deprese pøi léèbì morphinem (podávání obou lékù je
vlastnì rizikovým faktorem vzniku HAPE a HACE).
Endotracheální intubace a øízená ventilace bývá velmi
zøídka nutná, zlepení oxygenace je pozorováno i pøi uití
masky s PEEP.
Sestup dramaticky zlepuje stav postieného, aèkoliv mùe
trvat jetì týden, ne se pacient cítí úplnì normálnì. Vechny
patofyziologické procesy jsou plnì reverzibilní, nezùstává postiení plicních funkcí nebo parenchymu. Dalí výstup do výky, kde dolo k otoku plic je moné povolit po 4  5ti denním
odpoèinku v niích nadmoøských výkách a návratu plné síly.
Hyperbarická terapie  pøenosná pøetlaková komora
Pøenosné pøetlakové komory byly vyvinuty pro neodkladné
léèení akutní horské nemoci, výkového otoku plic a mozku.
22
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Pøi správném pouití umoní sestup o 1500  2500 m nadmoøské výky.
Principy a zásady pøi pouívání pøenosné pøetlakové komory [2]
l pøedcházet AMS adekvátní aklimatizací je lepí, ne jakákoliv léèba, vè. pøetlakové komory.
l komora se nehodí pro prevenci nebo léèení lehké AMS, protoe zpomaluje aklimatizaci.
l poøadí léèby AMS, HAPE, HACE je vdy okamitý sestup
nebo transport, dále kyslík a léky a teprve poslední v øadì je
hyperbarická komora.
l léèba v pøenosné pøetlakové komoøe se pouívá jako mimoøádné opatøení a nenahrazuje transport. Pouze na urèitou dobu zlepí stav pacienta a umoní jeho bezpeèný sestup nebo
transport.
l délka pobytu v komoøe je nutná v rozsahu 60  90 min, léèbu lze opakovat a do zlepení stavu pacienta. Jestlie se stav
pacienta nelepí do 2 hod, lze pøedpokládat komplikace,
napø. trombózu, embolii, hypotermii, tìkou dehydrataci nebo infekci.
l pouití komory, na rozdíl od pouití kyslíku, nemá èasové
omezení, pouze je nutná lidská síla k obsluze. Udrovat pøetlak v komoøe je vak ve vysokých nadmoøských výkách extrémnì namáhavé, limitem pro pouití komory je nadmoøská
výka cca 7000 m. Nad touto hranicí se doporuèuje léèba
pouze kyslíkem a léky.
l tìkých pøípadech je moné v komoøe podávat O v dávce 2
2
a 6 l/min, v pøetlakové komoøe nehrozí riziko exploze.
l vhodné je pouití komory pøi cestách do oblastí, kde není
pøedpoklad rychlého a snadného sestupu do nií nadmoøské
výky.
l léèbu v komoøe by mìla provádìt kolená osoba, uivatel
musí vìdìt, jak s komorou zacházet jetì pøed cestou do oblasti, systematicky by mìla být prokolena celá skupina.
l mimo zástavy obìhu nejsou ádné kontraindikace léèby
v pøetlakové komoøe, komoru lze pouít pøi diagnostických
rozpacích, lze léèit i pacienty v bezvìdomí. Cave! poloha
Základní typy pøenosných pøetlakových komor
Nejèastìji pouívané pøenosné pøetlakové komory jsou
Gamow bag (USA), Certec (Francie), PAC (Portable Altitude
Chamber). Pøetlakové ventily v komoøe jsou nastaveny na 2 psi
(tj. cca 13,8 kPa)., tlak v komoøe se udruje pumpováním hustilkou. Hmotnost komor se pohybuje od 4,5  7 kg, cena od
1200  2400 $. Komory mají okno k pozorování pacienta,
madla pro transport, nìkteré monost udrovat pacienta v polosedì, monost pøísunu O2, vdy je souèástí instruktání video. PAC má více prostoru kolem ramen a hlavy nemocného
a pøetlakový ventil, který lze nastavit na 1 psi  lze postupnì
sniovat pøetlak  pro pacienta to znamená pøíjemnìjí pøechod
z pøetlaku v komoøe do okolního hypobarického prostøedí.
Postup pøi pouití komory
Pacient se dostateènì obleèený umístí do vaku, který se uzavøe pomocí zipù, je nutné zajistit jeho tepelný komfort. Pro dosaení pøetlaku se komora se nafukuje hustilkou, tlak v komoøe a výmìna plynù se udruje pumpováním cca 4  8 stlaèení
za minutu, dle typu komory. Bìhem pobytu v komoøe mohou
nastat nìkteré komplikace, napø. intoxikace CO2 pøi nedostaURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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teèné výmìnì vzduchu ve vaku pumpováním, psychické komplikace jako klaustrofobie a anxieta, dále zvracení nebo intolerance polohy v lee u pacienta s HAPE.

Obr. è. 6: Pøenosná pøetlaková komora  zleva Certec, Gamow
bag starí a novìjí typ, PAC
Léková profylaxe výkové nemoci
Lékovou profylaxi lze provádìt v individuálních pøípadech,
napø. u osob zvýenì vnímavých k nìkteré z forem výkové
nemoci, nebo není-li moné dodret pravidla aklimatizace (záchranná akce, rychlý pøesun atd.) [3]. Pro úèinnou profylaxi je
léky nutné podávat 24 hod pøed výstupem do výky. Je vak
nutné si uvìdomit, e pøi pouívání lékù, vèetnì kyslíku, k jinému úèelu, ne léèbì, se jedná o doping. Klinické studie profylaxe výkové nemoci jsou nedostateèné, medikace a dávkování je postavena spíe na poznatcích z praxe.
Léky
+ dávkování
Acetazolamid
250 mg
á 12 hod tbl.

Dexamethazon
4 mg á 12 hod tbl.

AMS HACE HAPE Úèinky
+ rizika pouití
ç stimuluje dýchání
ç urychluje
aklimatizaci
ç odstraòuje
periodické dýchání
ç nezakrývá pøíznaky
výkové nemoci

l

l

ç profylaxe HACE
a AMS pøi alergii
na acetazolamid
ç mùe zakrývat
pøíznaky HACE,
AMS

l

Nifedipin ret. 20 mg
á 12 hod tbl.

l

ç profylaxe HAPE
ç mùe zakrývat
pøíznaky HAPE

Tab. 4: Profylaxe onemocnìní ve výce
Acetazolamid: podle posledních doporuèení se pouívá pouze
k profylaxi výkové nemoci, i kdy v praxi jsou dobré zkuenosti
s podáváním Acetazolamidu i pøi léèbì AMS. Dávka profylaktická i léèebná je 250mg á 12 hod. Acetazolamid je inhibitor karboanhydrázy v ledvinách, zvyuje hladinu CO2 v krvi, zvyuje vyluèování bikarbonátu. Acidifikace krve pomáhá zvýit ventilaci
a zlepit saturaci. Acetazolamid pomáhá odstranit periodické dýchání a zlepuje spánek. Mezi neádoucí úèinky patøí nejèastìji
parestézie. Jeho výhodou je, e nezakrývá obtíe, ale pomáhá léèit pøíèinu  nedostateènì zvýenou ventilaci pøi hypoxii.
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Pøedpovìï a hodnocení výkové nemoci  pulsní oxymetrie
Stanovení AMS, HAPE, HACE se vdy opírá o klinický obraz  tj. patologické, pro výku typické pøíznaky. Pulsní oxymetrie ve výce nemùe nahradit klinické zhodnocení. Je pouze podpùrným vyetøením, které vak mùe spolehlivì odliit
nìkteré pro výku typické potíe (migréna, výkový kael, zánìt prùduek), které vak pacienta neohroují na ivotì a nedochází pøi nich k desaturaci. Pøi hodnocení výsledkù pulsní
oxymetrie se nelze opírat jen o absolutní hodnoty. Mìøení
u jednotlivých osob se znaènì lií, smysluplné je tedy hodnotit
vdy opakovaná mìøení u tée osoby ve vztahu k výce, stupni aklimatizace a zátìi a za pokud mono standardních podmínek. Obecnì vak platí, e do 1500 výkových metrù nedochází k poklesu SaO2, do 3000m n. m. je SaO2 > 90% v klidu
a do 5000 m by mìla být SaO2 v klidu > 75%. Rozdíl hodnot
SaO2 v klidu a pøi zátìi který je vìtí, ne 15% je patologický. V klidu a po aklimatizaci bývá SaO2 vyí, ne pøi zátìi a pøi pøíchodu do výky. Jestlie má osoba tìkou AMS,
HAPE a HACE, je vdy pøítomný pokles SaO2. Jestlie hodnota SaO2 klesne pod 50 %, dochází vìtinou k bezvìdomí
a akutnímu ohroení ivota. Je také nutné si uvìdomit, e hodnoty pod 80% jsou zatíeny 5% metodickou chybou.[3]
Na závìr si dovolím citovat a také doporuèit Zlatá pravidla pro nemoci z výky sepsané Himalayan Rescue
Association:
1. Kadé onemocnìní ve výce se povauje za nemoc z výky, dokud se neprokáe nìco jiného.
2. S pøíznaky nemoci z výky nikdy nepokraèujte ve výstupu!! Zùstaòte, dokud pøíznaky zcela nevymizí.
3. Pokud se vám dìlá hùøe, okamitì sestupte!! Neèekejte
do rána!! Sestupte na výku, kde jste se naposledy po
probuzení cítili dobøe.
4. Nikdy nenechávejte osobu s výkovou nemocí o samotì!!
Vdy musí s nemocným zùstat spolehlivá a kompetentní
osoba nebo skupina.
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VEGF  vaskulární endoteliální rùstový faktor
BBB  hematoencefalická bariéra
iNOS  indukovaná NO syntáza

Seznam pouitých zkratek:
AMS  acute mountain sickness (akutní horská nemoc)
HACE  high altitude cerebral edema (výkový otok mozku)
HAPE  high altitude pulmonary edema (výkový otok plic)
HVR  hypoxic ventilation response (ventilaèní odpovìï na
hypoxii)
ICP  intracerebrální tlak
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Abstrakt
Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST (STEMI) zadní stìny je pro svoji obtínìjí diagnostiku èasto nediagnostikován a nesprávnì léèen.
Na standardním 12-ti svodovém EKG se projeví pouze depresemi ST úseku, pozitivní vlnou T a vysokým kmitem R v prekordiálních
svodech V1-V3. Senzitivita i specificita tohoto nálezu je nízká. ance na správnou diagnózu výraznì zvyuje zhotovení a správná
interpretace zadních svodù V7-V9. V nich se STEMI zadní stìny manifestuje typickými elevacemi ST úseku a pozdìji v prùbìhu
onemocnìní i negativní T vlnou a patologickým kmitem Q. Proto povauji za vhodné v pøednemocnièní péèi u nemocných s bolestí na hrudi
se zmínìným nálezem na 12-ti svodovém EKG nebo s normální EKG køivkou doplnit záznam zadních svodù.
Klíèová slova: akutní infarkt s elevacemi ST zadní stìny  zadní svody
Abstract
Diagnosis of posterior ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) is often missed for its difficulty and hence, managed
inaccurately. On the standard 12-leads ECG, diagnosis is based on the presence of ST depressiones, positive T waves and prominent R waves
on precordial leads V1-V3. Unfortunately, both sensitivity and specificity of these findings is too low. The chance of proper diagnosis can
be significantly intensified by registration of posterior leads V7-V9. In them, posterior STEMI is presented by typical ST segment
elevationes, followed by formation of negative T waves and pathological Q waves. Thus, I consider recording of posterior leads useful in
the clinical setting of chest pain associated with changes on standard ECG as mentioned above or with normal standard ECG.
Key words: posterior ST segment elevation myocardial infarction  posterior leads

Jen málokteré onemocnìní má diagnostiku a terapii podloenou medicínou zaloenou na dùkazech tak podrobnì jako akutní koronární syndrom (AKS). V pøednemocnièní péèi je po stanovení diagnózy AKS nejdùleitìjí upøesnit, zda jde o akutní

Obrázek 1. Akutní infarkt s elevacemi ST spodní, boèní a zadní stìny 2 hodiny od zaèátku bolesti. Ve svodech II, III, aVF a V6 jsou elevace ST úseku bez vytvoøených Q
kmitù. Ve svodech V1, V2 jsou patrny descendentní a ve svodu V3 horizontální deprese ST úseku (ipky). Vlny R jsou obvyklé pro tyto svody. Fibrilace síní. V automatické
analýze není zmínka o AIM zadní stìny.
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infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI) nebo o AKS
bez elevací ST úseku. V pøípadì AKS bez elevací ST úseku lze
ve vìtinì pøípadù pacienta dopravit na lokální jednotku intenzivní péèe, kde je provedena dalí stratifikace rizika a pacient je
léèen antiagregancii a antikoagulancii.1 Pokud se jedná o STEMI, nastává boj o kadou minutu. Úkolem je podat iniciální antiagregaèní a antikoagulaèní léèbu a dopravit pacienta co nejrychleji na pracovitì, kde mu bude poskytnuta okamitá reperfuzní terapie. V Èeské republice jde v naprosté vìtinì pøípadù
o pøímou perkutánní koronární intervenci.2 Diagnóza STEMI je
stanovena na základì klinického obrazu s bolestí na hrudi a 12-ti
svodového EKG záznamu s nálezem elevací ST úseku alespoò
ve dvou sousedících svodech.2 Toto schéma je dobøe aplikovatelné v pøípadì STEMI pøední, spodní a/nebo boèní stìny.
Problém nastává u nemocných se STEMI zadní stìny. Vzniká,
podobnì jako STEMI v jiných lokalizacích, akutním uzávìrem
epikardiální vìnèité tepny. Vyaduje, tak jako jiné STEMI, co
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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Obrázek 2. Akutní infarkt s elevacemi ST spodní, boèní a zadní stìny 3 hodiny od zaèátku bolesti. Ve svodech II, III a aVF jsou elevace ST úseku s Q kmitem ve svodì III.
Ve svodech V1, V2 a V3 jsou patrny horizontální deprese ST úseku (plné ipky).
Abnormální vlna R ve svodu V1, prominující vlny R ve svodech V2 a V3. Pomìr R/S
ve svodu V2 je 1,2. Dále jsou patrny nìkteré známky hypertrofie levé komory.

nejrychlejí reperfuzní léèbu. Na standardním 12-ti svodovém
EKG se vak neprojevuje vznikem elevací ST úseku (proto je
oznaèení STEMI zdánlivì paradoxní), je èasto nediagnostikován
a pacienti nesprávnì léèeni.
Epidemiologie STEMI zadní stìny
STEMI zadní stìny je nejèastìji zpùsoben akutním uzávìrem
ramus circumflexus (RCx), pouze v nìkterých pøípadech uzávìrem pravé venèité tepny (ACD).3,4 Èetnost uzávìru RCx je ve
srovnání s èetností uzávìru ramus interventricularis anterior
(RIA) nebo ACD v literatuøe uvádìna jako nejnií. Nacházíme
ho u 7  25 % nemocných s akutním infarktem myokardu.5-12 Je
otázkou, zda jde o reálnou èetnost nebo ne. Vzhledem k tomu, e
RCx se nijak nelií od ACD a RIA, oèekávaná pravdìpodobnost
uzávìru RCx je jedna tøetina.13,14 Je proto moné, e èást pacientù s uzávìrem RCx zùstává nediagnostikována. Diagnóza STEMI zadní stìny na základì EKG nálezu je stanovena jetì ménì
èasto.15 Pøiblinì u 50 % nemocných je STEMI zadní stìny natìstí (z hlediska diagnózy) doprovázen i STEMI spodní a/nebo
boèní stìny, co usnadòuje indikaci správného terapeutického postupu.4-6,15 Incidence izolovaného zadního STEMI bývá odhadována na 2 %  12 % ze vech pøípadù enzymaticky potvrzeného
akutního infarktu myokardu.7,15-17
Klinické dùsledky STEMI zadní stìny
STEMI zadní stìny je dùleité rozpoznat z nìkolika dùvodù.
U nemocných se STEMI spodní a/nebo boèní stìny znamená spojení se STEMI zadní stìny vìtí rozsah nekrózy, vyí
mortalitu, vyí riziko rozvoje srdeèního selhání a zároveò vyí profit z reperfuzní terapie.18-19
RCx zajiuje cévní zásobení posterolaterálního papilárního
svalu. Proto dochází u pøiblinì 50% nemocných s izolovaným
zadním STEMI k nevýznamné mitrální regurgitaci a u 20% pacientù ke vzniku støední nebo významné mitrální regurgitace.19
Pøítomnost ischemické mitrální regurgitace u nemocných po
akutním infarktu myokardu je pøitom nezávislým prediktorem
srdeèního selhávání a vyí mortality.20
EKG nález u STEMI zadní stìny
Izolovaný STEMI zadní stìny se na standardním povrchovém EKG neprojeví elevacemi ST úseku. Tradiènì je diagURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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Obrázek 3. Vztah standardních prekordiálních a zadních svodù k srdci.
Plná ipka oznaèuje loisko AIM zadní stìny. P pravá strana, L levá strana

nostika STEMI zadní stìny zaloená na interpretaci nepøímých
EKG známek, které jsou zrcadlovým obrazem pøímých. Typické nepøímé známky na standardním 12-ti svodovém EKG
záznamu jsou horizontální ST deprese ve svodech V1  V3, pozdìji v prùbìhu AIM i výraznì pozitivní vlna T ve svodech V1
 V3, vysoké a iroké kmity R ve svodech V1  V3 a pomìr R/S
kmitù ve svodu V2 > 1,0 (obrázek 1 a 2).20-23 Tyto nálezy vak
èasto nejsou plnì vyjádøeny a pokud jsou, jejich senzitivita dosahuje maximálnì 50%.24 Specifita je také nízká protoe nìkteré ze zmìn charakteristických pro STEMI zadní stìny mohou
být navozeny ischemií pøední stìny, hypertrofií levé i pravé komory srdeèní, Wolf-Parkinsone-White syndromem a blokádou
pravého raménka Tawarova.23 Jak bylo zmínìno, STEMI zadní
stìny mùe být spojen s postiením spodní a/nebo boèní stìny.
Kompletní EKG nález tak obsahuje i tyto zmìny v podobì klasických elevací ST úseku v pøísluných lokalizacích.
Záznam zadních svodù V7, V8 a V9 umoní získat pøímý
EKG prùkaz AIM zadní stìny zachycením elevací ST úseku
v tìchto svodech a dalích známek STEMI (negativní T vlny
a Q kmity) (obrázek 3). Praktický postup 15-ti svodového záznamu EKG se zadními svody je velmi jednoduchý. Provádíme
ho pomocí jakéhokoliv bìného 12-ti svodového EKG pøístroje. Nejdøíve zaznamenáme standardní 12-ti svodové EKG.
Poté svody V4, V5 a V6 jednodue pøesuneme do pozice V7,
V8 a V9. Vechny zùstávají v horizontální úrovni svodu V6,
svod V7 v prùseèíku se zadní axilární èárou vlevo, V8 se skapulární èárou vlevo a V9 s paravertebrální èárou vlevo (obrázek 4). Poté provedeme bìným zpùsobem záznam EKG, kde
získáme v hrudních svodech nález ze svodù V1  V3 a V7
 V9. Pokud za signifikantní povaujeme elevace ST úseku
ve svodech V7  V9 ? 0,5 mm v kontextu nálezu 15-ti svodového EKG, senzitivita vyetøení pro STEMI zadní stìny
dosahuje a 94% se zachováním vysoké specificity cca 90%
(obrázek 5 a 6).24-26
Závìreèné poznámky a doporuèení
STEMI zadní stìny je mezi infarkty útokem se zálohy.
Pokud je navozený úplným uzávìrem vìnèité tepny, obvykle
RCx, jedná se o STEMI jako kadý jiný v jiné lokalizaci.
Spojují se s ním stejná rizika jako s jinými STEMI a stejnì tak
vyaduje emergentní reperfuzní léèbu. Problematická je jeho
diagnostika, protoe na standardním 12-ti svodovém EKG záznamu se neprojevuje elevacemi ST, ale souborem zmìn s níz25
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Obrázek 6. Izolovaný akutní infarkt s elevacemi ST zadní stìny 6 hodin od zaèátku bolesti. Ve svodech V2 a V3 jdou patrny horizontální deprese ST úseku (plné ipky) s následnou mírnì pozitivní vlnou T, ta je pøítomna i ve svodu V1. Ve svodech V1, V2 a V3
vysoké vlny R (prázdná ipka) s pomìrem R/S ve svodu V2 1,5. V zadních svodech V7,
V8 a V9 jsou patrny elevace ST úseku (ipky vyplnìné achovnicí), hluboké patologické Q kmity a negativní vlny T.

Obrázek 4. Uloení zadních svodù. Na pozadí Michelangelo Buonarroti: Záda nahého mue.

kou senzitivitou a specificitou. EKG nález mùe být dokonce
i normální. V pøednemocnièní péèi, ale i v nemocnicích proto
zùstává èasto nediagnostikován anebo nesprávnì diagnostikován jako AKS bez elevací ST a tím pádem nesprávnì léèen.
Podle imka je moné, e v roce 2003 bylo v Èeské republice
nesprávnì rozpoznáno a tedy nesprávnì léèeno cca 1000 pacientù se STEMI zadní stìny.10
Problematika STEMI zadní stìny byla a je problémem
i v randomizovaných klinických studiích. Vzhledem k tomu,
e obvyklá zaøazovací kritéria do klinických studií zabývajících se AKS bez ST elevací byly a jsou klinický obraz a deprese ST úseku na 12-ti svodovém EKG, lze pøedpokládat, e
èást pacientù v tìchto studiích byli nemocní se STEMI zadní
stìny. Výsledky tìchto studií, na kterých mimochodem stojí
základní principy léèby AKS bez elevací ST úseku vèetnì doporuèení o podávání nákladných lékù v cenì nìkolika desítek
tisíc korun (inhibitory glykoproteidu IIb/III), musí být tedy
zkresleny. Zde lze tuit takový problém, e se o nìm radìji veøejnì ani nemluví.
Vzhledem k tomu, e v souèasnosti je správná diagnostika
akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku doménou
pøednemocnièní péèe, je tøeba o záludnosti problematiky STEMI zadní stìny vìdìt a poèítat s ní. Vzhledem k tomu, e technika záznamu doplòkových zadních svodù V7, V8 a V9 je zcela jednoduchá a nijak se neodliuje od bìného EKG záznamu,

Obrázek 5. Akutní infarkt s elevacemi ST spodní, boèní a zadní stìny 90 minut od zaèátku bolesti. Ve svodech II, III, aVF, V5 a V6 jsou elevace ST úseku bez vytvoøených
Q kmitù. Ve svodech V2 a V3 jsou patrny deprese ST úseku smìøující do pozitivní vlny T (plné ipky), která je pøítomna i ve svodu V1. Kmity R jsou fyziologické. Ve zadních svodech V7, V8 a V9 jsou patrny 1 mm elevace ST úseku (ipky vyplnìné achovnicí) s následnou negativní vlnou T.
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mìli by jsme být schopni tyto svody v pøednemocnièní péèi rutinnì zaznamenat a interpretovat. Podle naich zkueností prodlouí doplnìní 12-ti svodového EKG o zadní svody celou
proceduru záznamu EKG pouze o prùmìrnì 43±19 sekund
(nepublikovaná data analýzy 20 pacientù).
Doporuèuji tedy v pøednemocnièní péèi rutinnì zaznamenávat zadní svody V7, V8 a V9 u vech pacientù
a) s typickou bolestí na hrudi s nálezem depresí ST úseku a/nebo s pozitivní vlnou T ve svodu V1 a/nebo s vysokým R ve
svodech V1 a V2 na standardním 12-ti svodovém EKG a
b) u vech nemocných s typickým klinickým obrazem AKS
a s normálním standardním 12-ti svodovým EKG.
Odmìnou nám bude stanovení pøesné diagnózy a zlepení
prognózy naich pacientù.
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Zdravotnícky záchranár a sestra
 rovnocenní partneri záchranného tímu
Tatiana Rapèíková, Elena Janiczeková

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici

Abstrakt
Autori prezentujú tímovú prácu v záchrannej zdravotnej slube ako skutoènos, ktorá výrazne zvyuje monosti záchrany ¾udských ivotov.
Osobitnú pozornos venujú postaveniu a úlohám zdravotníckeho záchranára a sestry v tíme ako i vlastnostiam, ktorými by títo mali
disponova.
Klíèová slova: záchranná zdravotná sluba  tímová práca  zdravotnícky záchranár  sestra.
Abstract
Authors present a team work in emergency medical care as a fact which is very important for saving people´s lives. Also they present the
position, tasks and personal atributes of rescuers and nurses as the members of a rescue team.
Key words: emergency medical care  team work  rescuer  nurse.
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Obr. 1

Obr. 2

Neúprosný tlak èasu pociuje kadý z nás zvlá vo vypätej
situácii, akou záchrana ¾udského ivota nepochybne je. Na
jednej strane postihnutý a èlenovia jeho rodiny oèakávajúci
pomoc záchrannej zdravotnej sluby v èo najkratom èasovom
intervale, na strane druhej posádka záchranného tímu, pre ktorú je èo najrýchlejí príchod k postihnutému jednou z najdôleitejích priorít.
V záchrannom tíme, ktorý tvorí lekár, zdravotnícky záchranár
a sestra zastáva kadý jeho èlen pecifickú funkciu. Typickou èrtou práce tímu je previazanos a úzka spolupráca jeho jednotlivých
èlenov smerujúca k spoloènému cie¾u  k záchrane ¾udského ivota.
Pri realizovaní a zabezpeèovaní tak dôleitých úloh, akými
je poskytnutie rýchlej kvalifikovanej pomoci pri poraneniach
a ochoreniach ohrozujúcich ivot chorého èi transporte pacientov na pecializované pracovisko pod¾a druhu problémov postihnutých, je tímová práca nevyhnutnosou.
Záchrana ¾udského ivota je neraz plne závislá od súhry jednotlivých èlenov tímu a v neposlednom rade i vetkých zloiek integrovaného záchranného systému. Komplexnos práce záchranného tímu je do znaènej miery ovplyvnená osobnosou zdravotníckeho záchranára a sestry.
Zdravotnícky záchranár je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník kompetentný vykonáva záchranárske èinnosti v rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti a organizáciu a zabezpeèenie výkonov v oblasti medicíny katastrof a hromadných neastí.

Ako rovnocenný èlen zdravotníckeho tímu:
 pracuje samostatne alebo v koordinácii s inými èlenmi tímu pri
plánovaní, poskytovaní a vyhodnocovaní poskytovanej oetrovate¾skej starostlivosti,
 disponuje adekvátnymi vedomosami z oetrovate¾stva a oetrovate¾stvu príbuzných medicínskych disciplín,
 zvláda jednotlivé vyetrovacie metódy a postupy nevyhnutné
pre posúdenie zdravia a zdravotného stavu,
 ovláda a vykonáva zásady a postupy oetrovate¾skej starostlivosti o postihnutých.
Profesionalita, zodpovednos, samostatnos, rozvános, pohotovos, vnímavos, koordinácia, podpora sú atribúty, ktoré by
mali by vlastné vetkým èlenom záchranného tímu. Nemono
vak nespomenú viaceré situácie, ktoré existenciu týchto vlastností u èlenov záchranného tímu môu do istej miery eliminova.
Ide napríklad o neastia i rôznorodé nehody s ve¾kým poètom
zranených a nezriedka i màtvych osôb, kedy znaèné fyzické i psychické zaaenie èlenov záchranného tímu môe prispie k redukcii viacerých z vyie uvedených charakteristík.
Pri záchrane ¾udských ivotov je tímová práca nesporným prínosom, pretoe:
 zniuje riziko úmrtia, ványch dôsledkov úrazov a chorôb,
 zvyuje ancu na preitie,
 zniuje riziko chybných rozhodnutí,
 je èasovo efektívna.

Ako rovnocenný èlen zdravotníckeho tímu:
 organizuje, príp. samostatne zabezpeèuje odborné zdravotnícke
a záchranárske èinnosti,
 disponuje adekvátnymi vedomosami a zruènosami v starostlivosti o kriticky chorých,
 asistuje lekárovi pri výkonoch a postupoch neodkladnej starostlivosti,
 pracuje v manamente medicíny katastrof, hromadných neastí a úzko spolupracuje so vetkými zlokami integrovaného záchranného systému.
Sestra je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník majúci odbornú spôsobilos na poskytovanie oetrovate¾skej starostlivosti osobe alebo skupine osôb chorých akútne, chronicky a v rámci urgentnej starostlivosti bezprostredne i nepriamo ohrozených na
zdraví i na ivote.
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Mobbing  psychický teror na pracovisku
Dana Sihelská

SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Práca zdravotníckeho záchranára je nesmierne nároèná na
fyzickú, odbornú ale aj psychickú stránku. Doba, ktorá nám
priniesla mnoho zmien, priniesla aj nový poh¾ad na medzi¾udské vzahy, na vzahy korektné, kolegiálne, etické, ale aj na
vzahy plné závisti, neistoty, nenávisti a podobne. Viac rokov
pracujem ako pedagóg, konkrétne sa podie¾am na výuèbe odborníkov pre urgentnú zdravotnú starostlivos. Ve¾mi èastým
problémom s ktorým sa na konzultáciách u externých tudentov stretávam je práve problém mobbing  psychický teror na
pracovisku.
Termín mobbing pochádza z anglického slova to mob  obaova, dobera, hromadne napadnú a pod. Mobbing  je
skryté násilie bez modrín a iných vidite¾ných stôp. íri sa zákerne, zo zaèiatku sa týraná osoba alebo osoby neuráajú, berú
problém na ¾ahkú váhu. Útoky sa vak stále zväèujú a obe èelí nepriate¾skému a poniujúcemu správaniu. Psychické týranie
je nedôstojné správanie sa slovom, èinmi, gestami, textom. Takéto správanie osobnos znevauje, pokodzuje jeho poves,
zniuje sebaúctu, sebavedomie a v nemalej miere spôsobuje kody na zdraví. Ohrozuje jednotlivca v pracovnom procese alebo
znehodnocuje samotné pracovné prostredie.
Mobbing môe by riadený kolegom, kolegami alebo nadriadeným pracovníkom  bossing. Psychoteror je bezcitný, ne¾udský, neúprosný. Kolegovia, ktorých sa to netýka sa
zo zbabelosti, strachu, sebectva, dria v úzadí, zaèínajú sa
mobbovanej osoby stráni. Obe reaguje dos èasto patologicky: zmätene, prudko, robí chyby, èo je vodou na mlyn útoèníkovi.
Fázy mobbingu
Prvá fáza  konflikty sú spúacím mechanizmom celého
procesu. Na zaèiatku sú to banality typu: jeden fajèí, druhému
to vadí, jeden vetrá, druhy sa bojí nachladnutia. Pokia¾ na pracovisku vládne nezdravá atmosféra, ktorá mobbovanie pripúa, alebo ho dokonca preferuje, nie je moné, aby sa pracovníci dohovorili na zhodnom rieení problému a tu tartuje druhá
fáza.
Druhá fáza  psychický teror. Útoky sa objavujú èasto, niekedy pravidelne od jedného alebo viacerých útoèníkov a majú
najrôznejie úèinky na psychický i na fyzický stav obete.
V priebehu tejto fázy sa psychický a fyzický stav obete zhoruje, sebadôvera klesá, zaèínajú sa objavova prvé symptómy
chorôb. Obe mobbingu sa dostáva do defenzívy.
Tretia fáza  prípad sa stáva oficiálnym. Mobbing u nie je
moné utaji, okolie alebo vedúci pracovníci si ho vimnú. Je
potrebné zasiahnu. Obyèajne vak psychický a fyzický stav
obete má za následok pracovnú neschopnos, èasté hádky
a pod., èo vlastne môe poslúi ako dôkaz, e vina je na strane obete mobbovania. Prispieva k tomu aj zníený pracovný
výkon zapríèinený stresovou situáciou. Pokia¾ je obe mobbovaná i samotným nadriadeným, ¾ahko sa prepojí táto fáza s prURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

vou fázou a nepohodlného pracovníka sa organizácia ve¾mi
¾ahko zbaví.
tvrtá fáza  vylúèenie. V tejto fáze je nepohodlný pracovník prekladaný z oddelenia na oddelenie, obyèajne bez vysvetlenia, niekedy na izolované pracovisko. V tejto fáze sa nájde ¾ahko dôvod k výpovedi.
Dôsledky mobbingu
Pre obe mobbingu sú dôsledky ve¾mi závané. Závané sú
vak aj pre samotného zamestnávate¾a  organizáciu, ktorá
mobbovanie buï prehliada, alebo dokonca preferuje.
Obe mobbingu trpí fyzicky ale aj psychicky. Po fyzickej
stránke sa u nej prejavuje celý rad psychosomatických ochorení: boles hlavy, tlaky v alúdku, nauzea a po rozvinuté srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia zaívacieho traktu a iné.
Následky na psychike obete sú rovnako detruktívne: od porúch koncentrácie cez stavy úzkosti, pochybnosti o sebe samom a po depresie a samovrady.
To, kedy a akým spôsobom sa prejavia prvé symptómy
ochorenia závisí od druhu teroru a celej rade osobných faktorov obete. Významnú úlohu tu zohráva sebadôvera, veobecná
úcta, ktorú obe poíva od ostatných a spoloèenské kontakty.
Mobbing je vak akou ivotnou skúkou aj pre silné osobnosti. Katastrofálne následky môe ma i na rodinný ivot obete. Ani pevné zázemie, ani ve¾mi silná osobnos vak nedokáe vytrvalo vzdorova nesmiernemu tlaku záae, ktorú mobbing predstavuje. Pre organizáciu predstavuje mobbing ve¾mi
drahú záleitos. Psychologická vojna zniuje pracovný výkon
nielen obete, ale aj vetkých zúèastnených. Konèí tvorivá atmosféra, nasto¾uje sa atmosféra teroru a súae kto z koho.
Dusivé prostredie vyháòa zo zamestnania väèinou tých najlepích pracovníkov, ktorí sa dobre uplatòujú na trhu práce.
Aké sú najèastejie príèiny mobbingu?
1. Nedostatoèná kvalifikácia na vedenie ¾udí  autoritársky
týl vedenia zamestnancov.
2. Neschopnos zvládnu konflikt.
3. Permanentný tlak na zvyovanie pracovného výkonu.
4. Nízka úroveò etiky na pracovisku.
5. Strach pred stratou zamestnania.
6. Závis a konkurenèné vzahy.
7. Strata alebo nedostatok tolerancie.
8. Detruktívne zaobchádzanie s chybami.
9. truktúra osobnosti mobbovaného.
10. Nedostatky v organizácii práce na pracovisku.
Obete mobbingu:
Mobbing môe postihnú kadého, èi ide o mua alebo enu, èi je v postavení nadriadenom alebo podriadenom. Èastejie sú mobbovaním ohrození tí jednotlivci, ktorí sa nejakým
spôsobom líia:
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 osamelý  osamelá,
 nápadný  nápadná,
 úspený  úspená,
 nový  nová.
Tak, ako sa môe sta obeou mobbingu ktoko¾vek, môe
sa takisto ktoko¾vek sta mobbérom. Hlavnú úlohu tu zohráva úroveò morálky, ktorú èlovek vyznáva. Akú taktiku mobbingu si zvolí, závisí do urèitej miery na pohlaví. Zatia¾ èo eny si volia taktiku aktívnu, mui radej volia pasívnu.
Typické enské metódy mobbingu:
 vysmievanie sa kolegyni (úèes, postava úprava ....)
 priloenie polienka do ohòa bez toho, aby sme si najprv overili pravdivos dotyèných informácií,
 tvanie za chrbtom obete, upieranie jej právo otvorene sa vyjadri,
 znepokojovanie kolegyne neustálymi narákami, ktoré nikdy
nekonkre-tizujeme a podobne.
Typicky muské metódy mobbingu:
 ignorovanie kolegu, je pre nich vzduch  pri rozhovoroch ich
preskakujú, v prípadoch kedy hovoria, sa odvracajú,
 neustále upozoròujú na slabé stránky obete,
 obe systematicky zhadzujú ,
 namiesto argumentov sa vyhráajú, niekedy aj násilím a pod.
Formy mobbingu
1. írenie klebiet :
 zákerné ukanie,
 tajuplné naráky,
 jednotlivé prípady sa zvelièujú a zoveobecòujú,
 zlomyse¾né osoèovanie,
 oèieròovanie u nadriadeného,
 obeti sa pripisujú previnenia, ktorých sa nedopustila.
2. Izolovanie kolegu
 odmietnutie podpory,
 odmietnutie spolupráce,
 ignorovanie obete,
 obeti sa zabráni vyjadri svoj názor,
 zadriavanie nových informácií,
 zatajovanie nových informácií,
 zatajovanie dôleitých informácií,
 náhle ukonèenie rozhovoru,
 vylúèenie zo spoloèenskej èasti beného pracovného dòa,
 priestorová izolácia.
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 kompromitovanie,
 spochybòovanie rozhodnutí,
 oklieovanie kompetencií,
 spochybòovanie odbornej spôsobilosti.
5. Pokodenie súkromia a osobnosti:
 vtipkovanie na adresu vzh¾adu,
 napodobòovanie obete,
 vysmievanie sa chybám,
 rýpanie v otvorených ranách,
 kritika presvedèenia a svetonázoru,
 pretriasanie súkromného ivota,
 pokodzovanie alebo odcudzovanie osobných predmetov,
 zverejòovanie dôverných informácií,
 terorizovanie prostredníctvom telefónu,
 zaahovanie rodiny obete do záleitosti,
 podozrievanie obete z duevnej choroby.
6. Pokodzovanie zdravia:
 vyhráanie sa fyzickým násilím,
 telesné poranenia a zlé zaobchádzanie,
 zvrátené správanie,
 nútenie obete k zdraviu kodlivým výkonom.
7. Nièivá vojna bez nádeje na zmierenie:
 neustále podpichovanie,
 sexuálne obaovanie,
 obaovanie kolegom,
 obaovanie nadriadeným.
8. Mobbing nadriadených:
 Sizyfovská taktika,
 malé poiadavky  opomínanie kvalifikácie,
 prehnané poiadavky,
 metóda Achillovej päty,
 trvalá kontrola,
 prekvapujúce útoky,
 oklieovanie kompetencií,
 izolácia,
 útoky na zdravie,
 naráky na psychický stav.

3. Sabotovanie práce:
 miznutie pracovných podkladov a prístrojov,
 falovanie a pokodzovanie,
 informaèná lo,
 sprenevera,
 zákerná blokáda,
 duchovná kráde.

Ako spoznáte, e ste obeou mobbingu?
1. Prvým znamením sú opovrlivé poh¾ady  tak zo strany éfa, ako aj kolegov.
2. Kritika vaej osoby, vaej práce je nemiestna, urálivá.
3. Kolegovia sa vás zaènú stráni a prestanú s vami komunikova.
4. Kolegom je zakázané s vami hovori.
5. Pri vstupe do miestnosti kolegovia stíchnu.
6. Èasto s vami zaobchádzajú ako keby ste boli vzduch.
7. Vyhráajú sa vám ústne, telefonicky.
8. Èasto sa stáva, e vám nedávajú úlohy, alebo vám dávajú
úlohy ako zvládnute¾né aby ¾ahie dokázali, e ste neschopný a podobne.

4. Znevaovanie výkonov a schopností:
 robenie z komára somára,
 neustála kritika a výèitky,

Ako sa môete bráni mobbingu?
S obranou musíte zaèa skôr ako upadnete do depresie.
Snate sa celú situáciu prebra s niekým nezainteresovaným,
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s niekým, komu dôverujete. Keï sa vyrozprávate, ¾ahie sa
vám bude h¾ada rieenie.
Ak nie je do mobbingu zapojený éf, nájdite odvahu
a rozoberte situáciu s ním. Kadý éf by mal pozna èo najviac svojich podriadených a ovláda aspoò základy psychológie, najmä z oblasti medzi¾udských vzahov. Mal by sa
kontinuálne zaobera ¾uïmi, ktorých vedie, èo je pre nich
dôleité aby pracovali èo najlepie. Keï vám verejne vyjadrí podporu, zatrhne klebetenie. Vedúci pracovníci by mali by prekolený o príèinách a dôsledkoch mobbingu.
Ve¾mi správne je ak je na pracovisku spísaná antimobbingová dohoda. Dohoda musí obsahova i sankcie, s ktorými
musí mobber poèíta. Zistite, kto zaèal íri klebety. Zájdite
za týmto kolegom a vyjasnite si situáciu. Ak si trúfate, jednoducho si klebety nevímajte, ako sa zaèali, tak sa skonèia.
Zmierte sa s tým, e raz prídete na pretras aj vy.
Nezabúdajme na právnu výchovu, tréningy asertívneho
správania. Venujme sa psychohygiene a tak dokáeme lepie
zvláda stresové situácie. Nebojme sa vyh¾ada pomoc psychológa a psychiatra.
Ak vás ikanuje éf, dajte mu najavo, e nejdete po jeho mieste. Takýto éfovia sa èasto chytia na polichotenie, vyzdvihnutie ich nápadov a kompetencií.

l

DISKUZE - POLEMIKA  NÁZORY
V prípade, ak niè nezaberá jednoducho sa spýtajte: Stojí mi
táto práca za to? Do akej miery som ochotný/á obetova svoje zdravie, rodinu, duevnú pohodu? Rovnako si vak môete
poèka na to, nech vám éf navrhne odchod. V tomto prípade poiadajte o odstupné. Ak ste si poctivo plnili svoje pracovné povinnosti, patrí vám.
Nebojme sa vyh¾ada pomoc psychológa a psychiatra.
Pouème sa z kadého prípadu  nikdy sa nevzdávajte!
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Komentáø k èlánku Franìk O:
Transport pacienta s akutním koronárním syndromem
do PCI centra  je posádka RLP nutností?
Urgentní medicína, 2007;10:10-12
Roman kulec

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, oblast Pøíbram  Beroun

Se zájmem jsem si prostudoval práci MUDr. Ondøeje Fraòka
Transport pacienta s akutním koronárním syndromem do PCI
centra  je posádka RLP nutností?. Na úvod chci jednoznaènì
zdùraznit, e diskusi na toto téma povauji za velmi prospìnou
a mùe pøispìt k výraznému zefektivnìní naí práce. Autor ve své
práci na základì orientaèní analýzy celoroèního poètu výjezdù
RLP k závaným událostem hodnoceným NACA? 4 a pøedpokládaného rizika maligní komplikace bìhem transportu pacienta
s akutním koronárním syndromem (AKS) vyslovuje názor, e
 pokud není zajitìno úèinné zálohování výjezdové skupiny
RLP, která z dùvodù transportu pacienta s AKS opoutí svoje spádové území, ze systémového hlediska má vìtí potencionální pøínos transportovat pacienta skupinou bez lékaøe a lékaøe ponechat
ve spádovém území pro potøeby ostatních pacientù.. Jde o závané tvrzení zasahující do organizace péèe o nemocné s AKS.
Domnívám se vak , e publikace nepøináí ádný validní dùkaz,
který by k takovému tvrzení opravòoval a navíc se i z jiných dùvodù s uvedeným závìrem zcela neztotoòuji. Proto si k dovoluji
vyslovit k publikované práci nìkolik poznámek. Jsou mínìny
konstruktivnì, v zájmu dalího øeení problému.

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

1. Akutní koronární syndrom je heterogenní skupina klinických
stavù s rùzným rizikem. Nejzávanìjím stavem je náhlá srdeèní
smrt, dominujícím nálezem mùe být i akutní srdeèní selhání.
Nejèastìji vak v prvním kontaktu klasifikujeme AKS na základì
klinických pøíznakù na AKS s elevacemi ST, tento nález je totoný s termínem akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku
(STEMI) a na AKS bez elevací ST.
Mortalita pacientù s AKS bez elevací ST je velmi nízká. Pokud
kardiocentrum není spádovou nemocnicí, v naprosté vìtinì jsou
primárnì transportováni na interní oddìlení lokální nemocnice
a lékaø neopoutí spádovou oblast. Sekundární transport se odehrává vìtinou po stabilizaci nemocného, lze jej naplánovat a pokud je indikován transport posádkou RLP, lze zajistit zálohování
výjezdové skupiny.1 Navíc, riziko závaných pøíhod je v kontextu
celkové nízké mortality tak nízké, e v naprosté vìtinì lze transport zajistit posádkou RZP. Zde tedy souhlasím s autorem.
Jiná situace podle mého názoru nastává u nemocných se STEMI. Tito vyadují emergentní reperfuzní terapii, v podmínkách
Èeské republiky témìø vdy pøímou perkutánní koronární intervenci (dPCI).2 Do kardiocentra by mìli být v souèasnosti tran-
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sportováni v rámci primárního transportu, bez mezistanice v lokální nemocnici. Zde se v názoru na nutnost zajitìní celého transportu lékaøem s autorem rozcházím a následující poznámky se
týkají zejména nemocných se STEMI.
2. Obecnì, pro zásadní tvrzení vedoucí ke zmìnì zavedeného
systému je potøeba velmi silné a ovìøené argumenty. Nelze tvrdit,
e orientaèní výsledky dílèím zpùsobem podporují hypotézu.
Pouze validní a správnì zpracovaná data mohou hypotézu potvrdit èi vyvrátit anebo nevedou k ádnému rozhodnutí a je potøeba
dál problém zkoumat. Proto, ji z principu vìci, uvedená data nemohou pravdivost hypotézy nijak posoudit.
3. Vidím problém ve statistickém zpracování dat. V analýze byla pouita globální èísla z celé republiky, vydìlena èasovou jednotkou a poètem stanovi bez respektování interregionální variability. Riziko maligní pøíhody bìhem transportu pacienta s AKS
bylo pøevzato z jiné práce. Moná se pletu, ale z celkové sumy závaných indikací k výjezdu nebyli vyjmuti nemocní s AKS (klasifikovaní NACA ? 4) a tím dochází k výraznému zkreslení. Dál
si myslím, e relevantní není informace o pouhé univariantní asociaci èasem indexovaného rizika výjezdu se závanou indikací
a rizika maligní pøíhody bìhem transportu pacienta s AKS, ale informace o skuteèné asociaci obou pøíhod bìhem reálného transportu nemocného s AKS. Oba sledované parametry ovlivòují náhodné i nenáhodné jevy a srovnání rizika neznamená skuteènou
interferenci a asociaci obou jevù. I vzhledem k tomu, pouitá analýza musí být nìjaká forma multivariaèní logistické regresní analýzy. Uvedená èísla tedy vlastnì reálnì nevypovídají o nièem.
4. Dále si myslím, e o indikaci pøítomnosti lékaøe bìhem transportu pacienta se STEMI nerozhoduje pouze riziko výskytu maligních komplikací. Mùeme se potýkat s jinými problémy, které
sice nevedou okamitì k úmrtí, ale významnì mohou ovlivnit prùbìh dalí léèby jak z hlediska nároènosti pro personál, tak z hlediska komfortu pro pacienta. Jde zejména o progresi srdeèního selhání, hemodynamickou nestabilitu jinou ne primárnì kardiální,
tachy i bradyarytmie, dekompenzaci jiných chronických onemocnìní apod. Tyto stavy vyadují akutní farmakoterapii èi dokonce
zahájení transkutánní kardiostimulace. Povauji za velmi problematické øeení tìchto problémù støedním zdravotnickým personálem (SZP) na základì telefonických konzultací s lékaøem, kdy navíc tato situace pøesahuje i kompetence SZP.
5. Jak zmiòuje i autor, doposud nebyla publikována ádná randomizovaná klinická studie primárnì hodnotící bezpeènost tranAUTOR
Ophuis O et al.
Grines CL et al.,
PAMI-AIR
Cantor WJ et al.
Straumann E et al.
Widimský J et al.,
PRAGUE
Widimský J et al.,
PRAGUE 2
Moon JC et al.,
DANAMI 2
Vermeer F et al.,
Maastricht study
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sportu pacienta se STEMI k reperfuzní terapii. Tabulka 1 shrnuje
informace ze studií primárnì srovnávajících nemocnièní, pøednemocnièní èi facilitovanou systémovou trombolýzu s transportem
nemocných k dPCI. Z tabulky je zjevné, e celé spektrum komplikací bìhem transportu vìtinou systematicky sledováno nebylo. Pøestoe fatální komplikace se vyskytovaly málo èasto, byly
pozorovány. Do hry tak vstupuje fakt, e je transportován pacient,
u kterého ji známe diagnózu, a známe i riziko komplikací, které
není zanedbatelné. Proti tomu stojí nekvantifikované riziko event.
výjezdu se závanou indikací. Domnívám se proto, e tato fakta
posouvají úvahy o sloení posádky bìhem transportu nemocného
se STEMI v prospìch RLP.
Diskusi nad problematikou transportu nemocných s akutním koronárním syndromem povauji za dùleitou a prospìnou. Na základì osobní zkuenosti na obou stranách (posádka RLP i kardiocentrum) a na základì uvedených argumentù se domnívám, e za souèasné organizace péèe o nemocné s AKS a systému záchranné sluby u nás je u vìtiny nemocných s AKS bez elevací ST úseku v rámci sekundárního transportu dostaèující posádka bez lékaøe. U pacientù se STEMI, kteøí smìøují k reperfuzní léèbì, povauji v naprosté
vìtinì pøípadù výjezd s doprovodem lékaøe za indikovaný.
Tìím se na dalí výmìnu názorù a navrhuji, aby na nìkterém
z domácích kongresù zamìøených na problematiku pøednemocnièní péèe se toto téma stalo pøedmìtem panelové pro a proti diskuse.
Literatura
1. Aschermann M: Doporuèení k diagnostice a léèbì nestabilní anginy
pectoris  revize 2003. Cor et Vasa, 2004;46:K3-K8.
2. Widimský P, Janouek S,Vojáèek J: Doporuèení pro diagnostiku
a léèbu akutního infarktu myokardu (Q-typ/s elevacemi
ST/raménkovým blokem). Cor Vasa, 2002;44:K123-143.
3. Oude Ophuis TJ, Bär FW, Vermeer F, Krijne R, Jansen W, de Swart
H, van Ommen V, de Zwaan C, Engelen D, Dassen WR, Wellens HJ:
Early referral for intentional rescue PTCA after initiation of
thrombolytic therapy in patients admitted to a community hospital
because of a large acute myocardial infarction. Am Heart J,
1999;137:846-853.
4. Grines CL, Westerhausen DR Jr, Grines LL, Hanlon JT,
Logemann TL, Niemela M, Weaver WD, Graham M, Boura J,
O'Neill WW, Balestrini C; Air PAMI Study Group: A randomized
trial of transfer for primary angioplasty versus on-site
thrombolysis in patients with high-risk myocardial infarction: the

DEFIBRILACE /
JINÉ KOMPLIKACE
POÈET
PRÙM.DOBA ÚMRTÍ BÌHEM
BÌHEM
CITACE
TRANSPORT. TRANSPORTU TRANSPORTU RESUSCITACE BÌHEM
TRANSPORTU N (%) TRANSPORTU N (%)
PACIENTÙ
(MIN)
N (%)
3
1 (0,6)
neuvedeno
15 (9)
165
61
71

26

0 (0)

neuvedeno

3 (4)

4

18
68

neuvedeno
50

1 (5,6)
0 (0)

neuvedeno
neuvedeno

0
0

5

201

37

0 (0)

2 (1,0)

2

7

425

48

2 (0,5)

3 (0,7)

neuvedeno

8

1125

60

0 (0)

18 (1,6)

54 (4,8)

9

149

20

0 (0)

2 (1,3)

8 (5,4)

10

6

Tabulka 1. Výskyt komplikací bìhem transportu nemocných se STEMI k pøímé perkutánní koronární intervenci v klinických studiích.

32

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

D I S K U Z E

-

P O L E M I K A

Air Primary Angioplasty in Myocardial Infarction study. J Am
Coll Cardiol, 2002;39:1713-1719.
5. Cantor WJ, Burnstein J, Choi R, Heffernan M, Dzavik V, Lazzam C,
Duic M, Fitchett D, Tan M, Wawrzyniak J, Kassam S, Dhingra S,
Morrison LJ, Langer A, Goodman SG: Transfer for urgent
percutaneous coronary intervention early after thrombolysis for STelevation myocardial infarction: the TRANSFER-AMI pilot
feasibility study. Can J Cardiol, 2006;22:1121-1126.
6. Straumann E, Yoon S, Naegeli B, Frielingsdorf J, Gerber A, Schuiki
E, Bertel O: Hospital transfer for primary coronary angioplasty in
high risk patients with acute myocardial infarction. Heart,
1999;82:415-419.
7. Widimský P, Groch L, Zelízko M, Aschermann M, Bednár F,
Suryapranata H: Multicentre randomized trial comparing transport to
primary angioplasty vs immediate thrombolysis vs combined strategy
for patients with acute myocardial infarction presenting to a
community hospital without a catheterization laboratory. The
PRAGUE study. Eur Heart J, 2000;21:823-831.
8. Widimský P, Budesínský T, Vorác D, Groch L, Zelízko M,
Aschermann M, Branny M, St'ásek J, Formánek P; 'PRAGUE' Study
Group Investigators: Long distance transport for primary angioplasty



N Á Z O R Y

vs immediate thrombolysis in acute myocardial infarction. Final
results of the randomized national multicentre trial  PRAGUE-2.
Eur Heart J, 2003;24:94-104.
9. Moon JC, Kalra PR, Coats AJ: DANAMI-2: is primary angioplasty
superior to thrombolysis in acute MI when the patient has to be
transferred to an invasive centre? Int J Cardiol, 2002;85:199-201.
10. Vermeer F, Oude Ophuis AJ, vd Berg EJ, Brunninkhuis LG, Werter
CJ, Boehmer AG, Lousberg AH, Dassen WR, Bär FW: Prospective
randomised comparison between thrombolysis, rescue PTCA, and
primary PTCA in patients with extensive myocardial infarction
admitted to a hospital without PTCA facilities: a safety and
feasibility study. Heart, 1999;82:426-431.
Pøíspìvek doel do redakce 2007
MUDr. Roman kulec
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Beroun  Hoøovice
Prof. Veselého 461
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e-mail: skulec@email.cz

Odpovìï MUDr. Ondøeje Fraòka
Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluby hl.m Prahy  ÚSZS

Pøedevím dìkuji dr. kulcovi za peèlivé studium mého èlánku
a za práci, kterou vìnoval sepsání svého pøíspìvku. Domnívám se,
e právì takové diskuse jsou známkou blýskání na lepí èasy naeho oboru, protoe svìdèí o tom, e zaèínáme o odborných otázkách zpùsobem v medicínì obvyklým.
Pokud jde o vlastní hodnocení, plnì souhlasím s dr. kulcem, e
pøedloená èísla nemohou potvrdit pravdivost èi nepravdivost
zmiòované hypotézy. To je ostatnì v èlánku opakovanì uvedeno.
Nicménì doufám, e formulace  výsledky dílèím zpùsobem
podporují hypotézu  vystihuje sílu výsledkù pøijatelnì rezervovaným zpùsobem. Významový rozdíl mezi slovy podporovat
a potvrdit je pøitom  jak vìøím  zøetelný.
Ani bych chtìl na tomto místì polemizovat s validitou tìch èi
onìch èísel, ji zcela orientaèní pohled na tabulku s výsledky studií
v pøíspìvku dr. kulce paradoxnì prozrazuje, e relativní poèet úmrtí bìhem transportu v domácích studiích, kde byl pacient ve 100%
transportován posádkou s lékaøem (PRAGUE a PRAGUE 2), je více ne dvojnásobný vùèi ostatním studiím (3,2 vs. 1,3 promile).
Pøestoe jde spí o statistickou høíèku, které nelze bez podrobné analýzy pøikládat velký význam (neznáme vstupní kritéria jednotlivých
studií a pouité definice, celkový poèet zemøelých je velmi malý
(4 z 2222) a koneckoncù tak èi tak se obì èísla pohybují na velmi
nízké úrovni), za povimnutí jistì stojí. Nechci se poutìt na tenký
led diskuse na téma kdo je vlastnì lépe pøipraven na øeení závaných komplikací  zda prùmìrný paramedik, nebo prùmìrný lékaø slouící na ZZS. Lze snad ale shrnout, e ani tato data rozhodnì nesignalizují vìí riziko transportu pacienta na dPCI za doprovodu paramedika ve srovnání s doprovodem lékaøe.
Tím spí ale nemohu souhlasit ani s dalí tezí, podle ní by pacient mìl být doprovázen lékaøem právì proto, e známe diagnózu
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007

STEMI. Naopak  pokud známe diagnózu (a zejména pokud se nauèíme stratifikovat riziko i uvnitø této skupiny) a nae paramediky dobøe pøipravíme na øeení moných komplikací, bude pravdìpodobnì v drtivé vìtinì pøípadù uiteènìjí vyuít kvalifikaci lékaøe pro jeho diferenciálnì-diagnostické schopnosti (k nim je  na
rozdíl od paramedika  oprávnìn!) právì u onìch dalích, zatím
nekvalifikovaných událostí.
Èlánek rozhodnì nemìl ambice sám o sobì mìnit zavedené zvyklosti, nicménì podle mého názoru je jádro pudla právì zde. Mým
cílem bylo upozornit na to, e bychom mìli o onìch zavedených
zvyklostech zaèít pøemýlet a sbírat a analyzovat data, a to ve nejen z pohledu individuální medicíny, ale i systémovì  z hledisek organizaèních a ekonomických. Mùeme se pochlubit nejvzdìlanìjími záchranáøi na svìtì (alespoò mìøeno délkou studia) a pøitom v tomto aspektu postupujeme bez zjevného dùvodu jinak  a to
drá  ne naprostá vìtina svìtových záchranných systémù.
Pro vysvìtlení tohoto paradoxu bychom mìli mít v ruce silné argumenty, mezi nì zavedenost zvyklosti zjevnì nepatøí. V situaci, kdy se prakticky vechny záchranky v ÈR potýkají s více èi ménì dramatickým nedostatkem finanèních i lidských zdrojù na svoji
èinnost, je budeme potøebovat  a u jako odpovìï na zvìdavé
otázky politikù, nebo jako argument pro svoje vlastní rozhodování
v situaci, kdy ji nebude moné tak extenzivní vyuívání posádek
RLP, na jaké jsme zvyklí doposud. Èím døíve tyto argumenty zaèneme hledat, tím lépe.
Pøíspìvek doel do redakce 17. øíjna 2007

MUDr. Ondøej Franìk
ZZS HMP  ÚSZS, Korunní 98, Praha 10
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz
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Mezinárodní konference Jablonecká RESCUE SKI
Jana Kristeková

Zdravotnická záchranná sluba Libereckého kraje  výjezdové stanovitì Jablonec nad Nisou

Historie
V roce 2001 jsme se zúèastnili jednoho ze semináøù záchranných slueb. Kolegové ze záchranné sluby Nymburk vznesli dotaz, proè záchranka z horského prostøedí nevymyslí a nezrealizuje zimní záchranáøský semináø v horských podmínkách, protoe
ostatní záchranáøské semináøe se konají v jarních a podzimních
mìsících. Tuto mylenku jsme nenechali usnout a zaèali pøemýlet. Nemìli jsme vùbec ádné zkuenosti s poøádáním takovéto akce. Pøesto jsme si øekli, e to zkusíme. Pùvodnì jsme chtìli tuto
akci uspoøádat pouze pro pár nám známých kolegù ze záchranných slueb jako pøátelské posezení s výmìnou zkueností z terénu. Avak kadým rokem nám narùstá poèet úèastníkù z celé naí, ale i Slovenské republiky. Tato konference probíhá ji tradiènì
ve spolupráci s Horskou slubou Jizerské Hory a od roku 2004
pod hlavièkou Zdravotnické záchranné sluby Libereckého kraje
VS Jablonec nad Nisou.

stva. Není stanoveno z kterých profesí má být drustvo sestaveno.
Závod je situován do horského prostøedí a tam patøí lye, nejsou
vak podmínkou úèasti v závodì, ale drustva, která bìky mají
jsou výraznì mobilnìjí. Bìhem závodu se plní odborné úkoly,
které vycházejí z reality naí práce. Na kadém úkolu je tým odborných rozhodèích, kteøí drustva hodnotí nejen po odborné
stránce, ale i jejich schopnost pøizpùsobit se extrémním podmínkám horského prostøedí.
7. roèník Jablonecké Rescue Ski probìhne ve dnech 3.  5. 1.
2008 tradiènì v Bedøichovì v Jizerských horách v rekreaèním
støedisku Bílá Vrána. Vekeré informace vèetnì pøihláek k této
konferenci je uveden na www.rescueski.cz.
Tìíme se na Vai úèast.
Pøíspìvek doel do redakce 6. záøí 2007
Jana Kristeková
Zdravotnická záchranná sluba Libereckého kraje  výjezdové
stanovitì Jablonec n. N. hlavní koordinátor JRS
Nemocnièní 15, 466 60 Jablonec nad Nisou
e-mail: kristekova@zzslk.cz

Souèasnost
Jablonecká Rescue Ski je tøídenní mezinárodní zdravotnická
konference. První den probíhají odborné pøednáky a ji ve veèerních hodinách ji zaèíná samotný odborný závod, který probíhá
i celý následující den. Odborného závodu se úèastní 4 èlenná dru-

Obr. 1

Obr. 2

MEMC IV  4. støedomoøský kongres urgentní medicíny,
Sorrento, 15.  19. záøí 2007
Jana eblová, Roman kulec

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje

Ve druhé polovinì záøí se v Italském Sorrentu (asi 40 km od
Neapoli) konal 4. støedomoøský kongres urgentní medicíny, poøádaný spoleènì odbornými oborovými spoleènostmi z Evropy
(EuSEM), USA (AAEM) a Itálie (SIMEU). Pøedchozí kongresy
se konaly ve Strese a v Nice.
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Pøed kongresy bývají vìtinou zaøazeny tématické kurzy
a workshopy; kongres samotný byl zahájen uvítacími proslovy
v nedìli v podveèer v kongresovém centru Hilton Sorrento
Palace. Podobnì jako na loòském evropském kongresu na Krétì
se úvodní pøednáka obrátila do historie  profesor patologie
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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z university Novara Dr. Giorgio Bellomo hovoøil o salernské lékaøské kole a jejích historických koøenech.
Nejzajímavìjí bývají na podobných akcích plenární zasedání na nìjaké téma, pøesahující konkrétní klinický problém. Zde
byly m.j. témata Jak myslí lékaø urgentní medicíny? a blok
vìnovaný kontinuálnímu vzdìlávání CME  milník nebo
mlýnský kámen?, vdy byli dva pøednáející na jednu hodinu
polední plenární sekce.
Mylení lékaøù oboru UM pitval jako první Patric Croskerry
z Kanady a porovnával výhody a nevýhody intuitivního pøístupu k pacientùm a diagnóze na jedné stranì a analytického mylení na stranì druhé. To první je rychlý, expertní zpùsob stanovení diagnózy a øeení problému, odvíjející se od zkueností
a otiskù z minulosti, pøi podobných vnìjích rysech pøípadu mùe být velmi nebezpeèný zámìnou. Druhý, analytický pøístup je
zdlouhavý, vyaduje dostatek èasu a prostøedkù, ménì náchylný k chybám, ale s mnoha falenì pozitivnímu nálezy bìhem
vyluèovací cesty ke koneènému výsledku. Pøi opakovaných totoných øeeních pouitím druhého postupu dochází pak ke
konverzi do prvního modu. Autor se pøimlouval za zlepení
schopnosti kritického mylení, a za rozvoj uvìdomìní si tìchto
procesù, za uèení, zamìøené na posilování správných strategií
rozhodovacích procesù, s vyuitím zpìtné vazby.
Druhým pøednáejícím byl Collin Robertson ze Skotska, ten
se vìnoval spíe specifickým rysùm urgentní medicíny oproti jiným lékaøským specializacím, vèetnì íøe zábìru potøebných
dovedností a znalostí, i po dlouhé dobì praxe se lékaø mùe setkat s pøípadem, kde mu chybí pøedchozí zkuenost, nebo potøebovat postup, který je obtínì pøístupný výcviku.
Velmi anglickým bonmotem charakterizoval ètyøi stupnì pøístupu lékaøe k pacientùm: Prvním stadiem po fakultì je nevìdomá neznalost, pak následuje fáze uvìdomované neznalosti,
pak si èlovìk myslí, e dosáhl vìdomé znalosti, a po ètyøiceti letech praxe na urgentním pøíjmu se ocitám ve stadiu nevìdomé
znalosti. To, co mladým lékaøùm èiní obtíe, je odebírání anamnézy v kontextu urgentního pøíjmu (urgentní medicíny).
Nepøipomíná vám to, jak je nìkdy obtíné dobrat se toho, proè
vlastnì pacient volal na záchrannou slubu?
Dr. Robertson vyzdvihoval význam simulací v uèení, napøíklad pro pøípad KPR  simulaèní nácviky jsou opakovatelné,
standardizované a hlavnì bezpeèné, mohou se pouít i pro situace klinicky velmi vzácné. Porovnal postgraduální výcvik mezi
Británií a USA  v Británii mají rezidenti více pacientù, take získávají dovednosti v reálných situacích, v USA je zas vìtí dohled
nad dosud neatestovanými lékaøi, s vìtím podílem kolitele.
Plenární zasedání ve støedu bylo duetem pro prof. Judith
Tintinalli z USA a Petere Camerona z Austrálie, duetem skuteèným, nebo se v krátkých úsecích argumentù støídali v obhajování èi naopak rozporování urèitých metod a tradièních pøístupù ke vzdìlávání lékaøù bìhem celého jejich profesního ivota. Rozdìlili výukovou pyramidu na tøi oblasti  postgraduální, tedy specializaèní prùpravu, dále postprofesionální, tedy
celoivotní vzdìlávání (v USA musí lékaøi postupovat tzv. recertifikaci, tedy po urèitých letech obnovovat na základì pøezkouení svoji specializovanou zpùsobilost), a zdokonalování
systémù a organizace. Postgraduální výcvik se odvíjí od definování klíèových kompetencí, které zahrnují péèi o pacienta, lékaøské znalosti, praxi, komunikaèní a interpersonální dovednosti, profesionalitu a znalost systémových kontextù  jsou tedy urèeny velmi obecnì.
Pro nejkontroverznìjí èást  tedy kontinuální vzdìlávání
 navrhovali místo systému obnovování licencí uívání více
metod, které by zohledòovaly principy uèení v dospìlosti; rozbory pacientù, odborné diskuze s kolegy, semináøe, aktivní výURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2007
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mìnu informací a zkueností. Tøetí oblast, tedy zdokonalování
organizace a systémù, je nezbytnì týmová záleitost.
Odborný program bìel paralelnì v 6 sekcích, dalí dvì byly
italské. Kromì toho se dopoledne a odpoledne od pondìlka do
støedy v pøedsálích obmìòovaly postery. Následující øádky jsou
tedy jen malým výsekem odborného dìní na kongresu a ani nemohou odráet obsah vech sekcí.
Jedna z pondìlních sekcí byla vìnována kardiovaskulární
problematice a resuscitaci. Zde zaznìl pøíspìvek S. HachimiIdrissiho z Belgie, autora první randomizované publikované klinické studie pouití mírné hypotermie po srdeèní zástavì, který se
týkal rozvahy zda u nemocných po úspìné neodkladné resuscitaci pouít èi nepouít mírnou terapeutickou hypotermii. Uvádìl
i zkuenost s chlazením 22 pacientù v pøednemocnièní fázi.
Prezentoval veobecný pøehled mechanismu pùsobení, indikací
a vedlejích úèinkù metody, oznaèil metodu za prospìnou a zdùraznil zásadu zahájit mírnou hypotermii co nejdøíve jak je moné
(co je základní motto plánovaného projektu vyuití mírné hypotermie v pøednemocnièní péèi ve Støedoèeském kraji). Nastínil øadu otázek, na které je tøeba najít odpovìdi, jako jsou napøíklad:
délka terapeutického okna, doba a hloubka zchlazení, indikace na
základì etiologie srdeèní zástavy, vyuití u dìtí atd.
Nìkteré z pøednáek se týkaly obtíných diagnostických
oøíkù. Mark Langdorf (USA) nastínil nìkteré problémy v diagnostice akutního infarktu myokardu, zejména jeho rozpoznání v terénu blokády levého Tawarova raménka. William
Brady se zamýlel nad indikací reperfuzní strategie u pacientù s akutním infarktem myokardu a zmínil i problematiku rozpoznání akutního infarktu zadní stìny èi pravé komory. Profesor Sharid Khan (Pákistán) vìnoval svou pøehlednou pøednáku problematice disekce aorty, jejímu rozpoznání na urgentním pøíjmu (angioCT, magnetická rezonance, jícnová
echokardiografie a aortografie jsou vyetøení s vysokou senzitivitou i specifikou) a porovnal terapeutickou strategii.
Zatímco u typu A je jednoznaènì indikovaná urgentní chirurgická terapie, u typu B nemocní profitují z konzervativní léèby. Zvlátní pozornost je tøeba vìnovat traumatické disekci pøi
tupém poranìní hrudníku, kde je v souèasnosti moné i endovaskulární øeení. Amal Mattu (USA) velmi impresivnì, prezentací nìkolika kasuistik konèících smrtí pacienta z dùvodu
nesprávné diagnózy, shrnul problematiku èasté zámìny plicní
embolie za akutní koronární syndrom. Za nespecifiètìjí a nejsenzitivnìjí EKG známku plicní embolie oznaèil novì vzniklé negativní T vlny na pøední a spodní stìnì. Frederico Olliveri
(Itálie) porovnal souèasné monosti trombolytické léèby akutního infarktu myokardu a pøímé perkutánní koronární intervence a zmínil pøíznivý vliv na mortalitu z podání abciximabu
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(inhibitoru glykoproteidu IIb/III s výrazným antiagregaèním
úèinkem) pøed perkutánní koronární intervencí.
Zajímavou pøednáku o budoucnosti laboratorní detekce pokození myokardu pøednesl Joe Lex (USA). Nejèastìji pouívané biomarkery pokození myokardu (troponiny, CK, CK-MB)
detekují pouze nekrózu kardiomyocytù. Kriticky zhodnotil øadu
dalích potenciálních biomarkerù ischémie myokardu èi endoteliální dysfunkce, jako jsou mastné kyseliny váící protein A,
cholin, enzym glykogenfosforylázy BB, pregnancy associated
protein, placentární rùstový faktor, solubilní CD40 ligand atd.
Tyto jsou zatím pøed branami klinického vyuití zejména pro
nízkou specificitu. Jediný marker ischémie myokardu  ischemií
modifikovaný albumin  ji byl schválen FDA ke klinickému
vyuití a jeho stanovení v kombinaci s troponiny a EKG detekuje akutní koronární syndrom a s 95 % specificitou. V jeho
pøednáce té zaznìla vìta, dokonale charakterizující propast
mezi anonymní medicínou zaloenou na dùkazech a léèbou konkrétních pacientù: Statistická významnost ulehèí pøijetí publikace, ale neusnadní diagnózu. Závìr této sekce patøil pøehledu
terapie srdeèního selhání (M. Almulhim ze Saudské Arábie),
kde byl zdùraznìn profit z terapie vedené podle hladiny natriuretických faktorù (BNP a proBNP). V kontextu výbornì organizované dostupnosti reperfuzní terapie u nemocných s akutním
koronárním syndromem v Èeské republice (jsme na 1. místì ve
svìtì co do podílu nemocných s akutním infarktem myokardu
léèených pøímou perkutánní koronární intervencí) je øada tìchto
diskusí ménì zajímavých a naopak by jsme si mìli poloit sebekritickou otázku  proè na takovémto fóru nepøednáí o akutních
kardiovaskulárních pøíhodách a jejich terapii zástupci èeské koly urgentní medicíny a akutní kardiologie?
V sekci vìnované medicínì katastrof se Dr. Jenkinsová
z USA vìnoval pøehledu systémù tøídìní  vojenské vs. civilní,
a u civilních primárnímu a sekundárnímu tøídìní. Vojenské tøídìní je to, které je vyuèováno i v kurzech BATLS v ÈR.
Mezi uívanými primárními v civilní sféøe je START (rozíøený v USA), na nìj navazuje sekundární tøídìní SAVE (Secondary Assesment of Victim Endpoint). Dalím primárním systémem je Triage Sieve (uívaný v Británii a Austrálii)  postup
hodnocení je témìø shodný s metodou START, ale nehodnotí se
stav vìdomí. Sekundárním tøídìním je navazující Triage Sort.
V Austrálii se v prostøedí leteckých záchranných slueb uívá jako primární tøídìní tzv. Care Flight Triage, oproti STARTU se
místo prùchodnosti dýchacích cest nejdøíve (po schopnosti chodit nebo se hýbat) hodnotí stav vìdomí. Sacco Triage Method
není algoritmem postupu, ale výpoètem skóre pøeití pro kadého postieného, to pak urèuje priority transportu. Z hlediska
senzitivity v predikci kritického traumatu (tedy v urèení èervených pacientù) má nejvyí hodnotu START (85%), pak Care
Flight Triage 82%, Triage Sieve jen 45%.
Porovnáním zpùsobù tøídìní u pøírodních katastrof a teroristických èinù se zabýval J. G. Guimaraes z Portugalska, hlavnì
rozebíral zpùsoby pouitých prostøedkù v pøípadech útokù,
a z nich vyplývající postupy ZZS na místì. V podmínkách teroristických útokù je spíe pøístup load and go, protoe se jedná o váleèný stav a stále hrozící nebezpeèí pro zasahující. D.
Pyrros z Øecka, zastupující WADEM (World Association for
Disaster and Emergency Medicine) se zamýlel nad potøebností sjednotit tøídící visaèky mezi jednotlivými evropskými státy
a zároveò vyslovil pochybnosti, zda k tomu dojde (opìt: nepøipomíná vám to nìco?). Pøimlouval se za maximální zjednoduení znaèení pacientù  a na úroveò pouhé barevné pásky
k rozliení priority.
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Poèítaèové modely pro krizovou pøipravenost, vèetnì simulací edukaèních a cvièných, pøedstavil v závìru sekce Dr. Scheulen z USA.
V sekci o oku a sepsi nezaznìly ádné zásadní novinky v diagnostice èi terapii. Asi nejzajímavìjí sdìlení pøednesl Alan Jones
(USA) o diagnostickém pøístupu k doposud neurèenému oku na
urgentním pøíjmu (tedy nepùjde o zjevný krvácivý ok v dùsledku zevního poranìní apod.). Zdùraznil sekvenci diagnostických
otázek nesmìøujících k hemodynamické klasifikaci, ale ke kauzálnímu zhodnocení v poøadí 1. posoudit zda jde o sepsi, 2. o ischemii myokardu, 3. o disekci aorty èi srdeèní tamponádu,
4. o aneurysma bøiní aorty èi 5. o masivní plicní embolii. Zásadní
roli hraje klinické vyetøení, ultrasonografie, CT a stanovení d-dimerù. Mike Donnino (USA) hovoøil o oku po srdeèní zástavì,
který je souèástí poresuscitaèní choroby a je specifický tím, e øada jeho pøíèin, zejména systolicko-diastolická dysfunkce myokardu jsou reverzibilní. Nadeem Qureshi (Saudská Arábie) porovnal
rizika a profit rùzných vazopresorù a inotropik. Vazopresorem
první volby zùstává noradrenalin a jako perspektivní v terapii sepsí podmínìné myokardiální dysfunkce se jeví levosimendan.
Prof. Abbo (Spojené Arabské emiráty) znejistil posluchaèe trvající nejednoznaèností diagnostiky a terapie adrenální dysfunkce
u nemocných s tìkou sepsí a septickým okem. Pozitivním výstupem byl fakt, e malá dávka hydrocortisonu 100  200 mg/24
hodin nekodí a mùe mít pøíznivý efekt.
Velmi zajímavá sekce byla o zobrazovacích metodách a zejména o ultrasonografii v urgentní medicínì. Devìt pøednáejících v na sebe navazujících sdìleních zhodnotilo vyuití ultrasonografie u nemocných s okem, s traumatem, s podezøením na
aneurysma bøiní aorty, vyuití v diagnostice pneumotoraxu,
hluboké ilní trombózy a bìhem neodkladné resuscitace.
Zejména u pacientù s okem (Gian Cibinel, Itálie) je ultrasonografie velmi pøínosná a postupné posouzení funkce levé a pravé
komory (selhání levé komory, akutní cor pulmonale), vylouèení
srdeèní tamponády, vyetøení dolní duté íly (hypovolemie),
bøiní aorty (aneurysma) a posouzení tekutiny v bøiní dutinì
umoòují komplexní posouzení a stanovení diagnózy. Zdùraznil,
i dalí pøednáející, e vyetøující nemusí být pouze specializovaný ultrasonografista, ale i intenzivista cílenì prokolený v dané problematice. J. Christian Fox potvrdil, e vyuití ultrasonografie bìhem neodkladné resuscitace mùe být ivot zachraòující v pøípadì srdeèní tamponády èi masivní plicní embolie.
V sekci vìnované pøednemocnièní neodkladné péèi se
Dr. Pirrallo z USA vìnoval zhodnocení výsledkù neodkladné resuscitace podle nových doporuèení, opìt zdùrazòoval nezbytnost udrení perfuze, potamo koronárního perfuzního tlaku,
co mùe zajistit jen kvalitní nepøeruovaná srdeèní masá.
Druhým imperativem je vyhnout se hyperventilaci, která zvyuje plicní vaskulární rezistenci a je prokazatelnì kodlivá.
Konstatoval zlepení primární úspìnosti KPR z 33% na 46%
pøi postupu dle doporuèení z roku 2005.
Dr. Swor (také USA) ve svém pøíspìvku konstatoval zvýení
primární i sekundární úspìnosti KPR pøi pouívání pomùcky
RESQPOD, která je zaøazena dle G 2005 do tøídy 2a.
Efekt zvýení impedance v inspiriu byl prokázán v 7 systémech ZZS v USA; v pokusech na zvíøatech byla dosaena dokonce vyí perfuze mozku ne za normálních podmínek.
Pøednemocnièní péèí o závané úrazy se zabýval G. Kovacs
z Kanady. Øekl vìtu, která by mìla být vytesána zlatým písmem
na mnoha stanovitích i u nás: Pokud zranìný pacient zemøe
v nemocnici, která nemá traumacentum, pak systém péèe o úrazy selhal.
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Tøídìní u traumat zní: 1. destinace, 2. po zemi nebo letecky?
3. vèasná aktivace traumatýmu v nemocnici. Té absolutnì platné. Autor se nepoutìl do diskuzí, zda je lepí paramedické load
and go nebo lékaøské stay and play, pouze zkonstatoval, e nejsou dùkazy pro jeden nebo druhý systém, nicménì èasové rozdíly, o nich se pak v diskuzi hovoøilo, byly v øádu nìkolika minut
(pøesnì: 13,6 minut u paramedikù se základními opatøeními a 20,9
minut u lékaøù, kteøí pouívali postupy rozíøené resuscitace vèetnì zajitìní dýchacích cest, nemluvilo se o desítkách minut, které
jsou nìkdy prezentovány u nás dokonce i na konferencích).
Sekce o zajitìní vstupu do dýchacích cest nepøinesla závratné poznatky, spí rekapitulaci a pøehled dosud pouívaných
pomùcek, jejich výhod a nevýhod v podmínkách urgentního pøíjmu. Pøednáky se vìnovaly uití semirigidního fibrooptického
laryngoskopu, fibrooptické intubace u emergentních pacientù,
laryngeální masky. Zajímavé byly prùmìrné doby zajitìní dýchacích cest pøi srovnání laryngeální masky klasické (6,9 vteøiny), kombirourky (21,5 vteøiny) a laryngeální masky s moností intubace (51 vteøin).
Intubaci u pacientù s traumatem rozebíral (pro paramedický
systém, tedy dle protokolù, které musí jasnì definovat postup, bez
monosti volby variant nebo odchylek) G. Badiera z Kanady. Jeho
pøednáka byla zaloena na rozboru kazuistik, analyzoval pro
a proti uití tohoto zpùsobu zajitìní dýchacích cest, vèetnì rizik
(nedostatek zkueností, volby medikace v protokolech bez monosti vyhodnotit vhodnost toho kterého farmaka...).
O. Kentab ze Saudské Arábie pøenáel o obtíné intubaci
u dìtských pacientù.
Toxikologická sekce obsahovala pøednáky o otravì kyanidy
a uití antidot (F. Baud, Francie), diskuzi nad uitím a timingem
pouití aktivovaného uhlí u otrav (P. Hantson, Belgie), pøíspìvek o nových drogách, který dokládal, e toxikomané v Èechách a na Moravì jsou skuteènì up-to-date, nebo ve, o èem
Dr. LoVecchio z USA hovoøil, oni u dávno zneuívají, a pøehlednou pøednáku prof. Goldfranka z USA o léèbì alkoholového abstinenèního syndromu. Z edukaèního charakteru pøíspìvkù vyboèovala zajímavá pøednáka Dr. Pereze z Mexika
o epidemiích kontaminovaných léèiv, která skonèila buï
úmrtími èi závanými zdravotními následky. Referoval o doku-
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mentovaných výskytech v prùbìhu 90. let (napø. v roce 1996
na Haiti paracetamol, s vysokým poètem obìtí, v roce 1990
v Nigérii, 1998 v Indii). Zmínil i první, ale neobjasnìnou toxikologickou katastrofu v roce 1937 v USA, která vedla k legislativnímu zakotvení dohledu nad farmaceutickými firmami.
Kongresu se zùèastnili i dva delegáti z Èeské republiky (autoøi zprávy) a prezentovali zde 5 posterù:
1. J. Seblova; L. Klik; J. Dizon; P. Kacenga; J. Durcovic;
C. Kalik: Experience from field exercises of EMS of the
Central Bohemian region,
2. J. Seblova; V. Zemanova: Material and equipment for mass
casualties in EMS of the Central Bohemian region,
3. J. Seblova; Z. Sonkova: Management of ischaemic brain stroke in the Central Bohemian region,
4. R. Skulec; C. Kalik; A. Linhart; G. Dostalova; M. Bejlek;
J. Seblova: Survey of usage of mild hypothermia after cardiac arrest in Czech republic,
5. R. Skulec; M. Aschermann; A. Linhart; C. Kalik: Efficacy of
different cooling approaches in cardiac arrest survivors treated with mild hypothermia.
Oproti pøedchozím evropským kongresùm v Sorrentu ponìkud vázla organizace, nìkteré z hlavních pøednáek byly zrueny bez náhrady, ani by to bylo uvedeno s dostateèným pøedstihem. Ústní prezentace pøijatých abstrakt nebyly uvedeny v definitivním programu jmenovitì, dokonce ani s uvedením oblasti
nebo sekce  potencionální posluchaè si je mohl pouze lovit
v elektronické verzi podle èísel. Nevýhodou bylo i rozdìlení
agentur  jedna se zabývala èistì jen kongresem, druhá ubytováním a ostatními slubami.
Z druhé strany vak tato mírná negativa vyváila monost exkurze pro úèastníky kongresu do Pompejí, dìjitì jedné z nejvìtích katastrof v dìjinách lidstva.
Vlastnì to byla z hlediska oboru studijní cesta....
Pøíspìvek doel do redakce 7. øíjna 2007
MUDr. Jana eblová, PhD.
ÚSZS Støedoèeského kraje
Vanèurova 1544, 272 01 Kladno
e-mail: jana.seblova@uszssk.cz

26. 8. 2007 zemøel MUDr. Lubor Tùma
Lubor Tùma se narodil 20. 5. 1955 v Táboøe do lékaøské rodiny.
Po maturitì na gymnaziu ve Støíbøe byl v roce 1975 pøijat ke studiu
veobecného lékaøství LF UK v Plzni, po jeho absolvování nastoupil 1. 9. 1982 na ARO nemocnice v Táboøe, které zùstal vìrný
do konce své profesionální kariéry. Záhy získané atestace v oboru
anesteziologie a resuscitace jej jetì více motivovaly k zájmu o intenzívní a urgentní medicínu. Pøi tom, jakoby mimochodem, po získání dalí atestace v oboru veobecného lékaøství, pùsobil v letech
1991  1992 jako oblíbený praktický lékaø na obvodu v Plané nad
Lunicí a v Malicích. Pod vedením tehdejího primáøe ARO
MUDr. Luïka Zikmunda zastával v letech 1992  1993 funkci vedoucího a souèasnì výkonného lékaøe Záchranné sluby. V bøeznu
1993 po vzniku Zdravotnické záchranné sluby v Táboøe jako jedné z prvních samostatných Záchranek v republice byl jmenován
jejím øeditelem. Po dobu jeho pùsobení ve funkci do roku 2000 se
z Táborské Záchranné sluby stala plnì funkèní vzorová organizace na vysoké profesionální úrovni. Bylo pro nìho samozøejmostí,
e byl mezi prvními, kteøí získali atestaci v oboru Urgentní medicína. Jako uznávaný odborník se MUDr. Lubor Tùma stal spoluzakladatelem výboru a èlenem Odborné spoleènosti urgentní medicí-
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ny a medicíny katastrof. Svoji nezmìrnou energii nevìnoval pouze
odborné medicínské èinnosti. Kdo ho znal, ví, s jakým entuziasmem se zapojoval do veøejného ivota, poèínaje jeho neutuchajícími aktivitami v dobì tzv. sametové revoluce 1989 pøes veøejnou angaovanost v lékaøských odborech, kde se rval za lepí postavení
lékaøského stavu, a po pùsobení v komunální politice mìsta
Tábora. Na prvním místì u nìj vak vdy stála jeho práce intenzivisty a záchranáøe a u v sanitách Záchranné sluby nebo na operaèních sálech èi resuscitaèních lùkách Táborské nemocnice, kam
se po pùsobení na záchranné slubì vrátil. Vechno, co dìlal, dìlal
naplno, pøi tom nikdy nezapomínal na svoji rodinu a své spolupracovníky  byl dobrým vzorem a uèitelem zdravotních sester, zdravotnických záchranáøù a mladých lékaøù, kteøí se chtìli nauèit pracovat v intenzívní medicínì.
Pøed svým náhlým koncem byl plný plánù a zásadních názorù,
jak jsme u nìj byli zvyklí. Pracoval s maximálním nasazením
vpravdì do poslední chvíle  zemøel krátce po návratu ze své poslední noèní anestézie, v èasných ranních hodinách dne 27. 8. 2007
doma u svých blízkých.
Pracovníci Zdravotnické záchranné sluby Jihoèeského kraje

37

I N F O R M A È N Í

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové,
Fakulta vojenského zdravotnictví UO,
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje,
Zdravotnická záchranná sluba Pardubického kraje,
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe Hradec Králové

dìkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO

Doc. MUDr. Romana Prymuly, Ph.D., CSc.
v termínu

20.  21. 11. 2007

si Vás dovolují pozvat na

ve velkém sále Kongresového centra ALDIS
v Hradci Králové

IV. roèník konference

MEDICÍNA KATASTROF
TRAUMAT OLOGICKÉ
PLÁNOVÁNÍ A PØÍPRAVA
konané pod zátitou

ministra zdravotnictví Èeské republiky

MUDr. Tomáe Julínka, MBA

hejtmana Královéhradeckého kraje

Ing. Pavla Bradíka

primátora mìsta Hradec Králové

Ing. Otakara Divíka

S E R V I S

Hlavní témata konference:
l Hromadný pøíjem v nemocnicích
l Koncepce rozvoje oboru Medicíny katastrof
l Urgentní stavy
l Chemické a biologické hrozby
l Radiaèní a nukleární nebezpeèí
l Poranìní støelnými zbranìmi a výbuninami a vojenské
zdravotnictví
l Zkuenosti ze cvièní IZS
l Místo a úloha nelékaøského zdravotnického personálu PNP
l Neziskové organizace a jejich místo pøi MU
l Zahranièní zkuenosti z MU
l Pøíprava a vzdìlání
Pøihláka:
Zájemci o úèast na konferenci se mohou pøihlásit
prostøednictvím internetového registraèního formuláøe na
http://www.zsa.cz/Katastrofy2007/form.htm.

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

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