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Ú V O D N Í

S L O V O

Svůj – možná obtížně pochopitelný, možná nezdůvodnitelný a neadekvátní – optimismus čerpám
kromě jiných zdrojů i ze zahraničních kongresů a setkání s kolegy z různých částí světa. Ne proto, že bych
jim záviděla jejich možnosti, ale proto, že si někdy povídáme i o problémech, na které v praxi urgentní
medicíny narážíme. Z hlediska oborových problémů je urgentní medicína plně globalizovaná.
Rozhovory během konferenčních přestávek na kávu mě již dávno zbavily dojmu, že za českými ploty je
tráva zelenější, naopak mi náš trávník připadá poměrně upravený.
Namátkou několik příkladů: praktičtí lékaři téměř všude – s výjimkou Nizozemí – neplní svoji funkci
strážce bran k urgentní a specializované péči. Zástupy pacientů se tedy domáhají ošetření na přeplněných urgentních příjmech či volají na tísňové linky se záležitostmi, kterým by se měl věnovat někdo úplně jiný někdy úplně jindy.
Mezioborová kolegialita v nemocnicích se mnohde musí tvrdě vybojovat, lékaři urgentní medicíny
nabourávají specialistům jejich denní rozvrhy tím, že jim posílají akutní a neobjednané pacienty – všude
na světě. Nejobtížnější vztahy mívají lékaři urgentní medicíny se specialisty těch oborů, ze kterých vyšli,
v Evropě tedy často s oborem anesteziologie a resuscitace.
Ministerstva některých evropských zemí leckde slibují, že urgentní medicínu zařadí mezi obory se
specializovanou způsobilostí, a skutek pak utíká jako zajíc – letos si takto povzdechla paní profesorka
Askitopoulou z Řecka. Tento konkrétní případ zmiňuji proto, že na Krétě slib ministra zdravotnictví slyšelo
přes tisíc účastníků slavnostního zahájení 4. evropského kongresu na vlastní uši a po dvou letech jsou řečtí kolegové ve stejném bodě snažení.
V úvodníku evropského oborového časopisu EJEM v čísle 5 loňského ročníku publikoval vedoucí redaktor Dr. Patrick K. Plunkett své zamyšlení o funkci urgentního příjmu. Konstatoval, že specialisté všech
oborů jsou ochotni převzít až kompletně diagnostikovaného (tedy prakticky „dořešeného“) pacienta,
extenzivně vyšetřeného pomocí všech dostupných komplementárních metod, včetně vyloučení dalšího
spektra diagnóz. „Kam směřujeme?“, ptá se Dr. Plunkett. „Je úlohou urgentní medicíny určit definitivní
diagnózu, neprůstřelně ověřenou? Nebo jde o resuscitaci, stabilizaci a stanovení pracovní diagnózy,
která určí, na které oddělení má být pacient přijat, kteří specialisté doladí jak diagnostiku, tak terapii a rehabilitaci? Osobně si myslím, že druhý postup je přiměřenější.“ Při čtení jsem vzpomínala, jak úžasně širokých diferenciálně diagnostických úvah jsou někdy lékaři v našich zdravotnických zařízeních schopni
při zdůvodňování, že pacient nepatří právě na jejich oddělení.
Na letošním evropském kongresu urgentní medicíny prošel totožnou zkušeností čerpání optimismu
i kolega Knor – zaujal ho poster, ve kterém japonský autor zpracoval své zkušenosti s obtížným umísBováním zejména starších pacientů. V kazuistikách bylo zdokumentováno i mnohahodinové zdržení příjmů,
někdy s fatálními důsledky, v debatě zaznělo, že rekord nemocnic, které v Japonsku odmítly jednoho
konkrétního pacienta, je patnáct.
Nemáte při čtení výše uvedených řádek pocit déja‘ vu?
Inspirativní však mohou být nejen debaty o problémech praxe – některé přednášky světových osobností mají již takovou míru zobecnění a nadhledu, že dokáží pohladit po duši. Prezident IFEM Dr. Gautam
G. Bodiwala hovořil v přednášce o dokonalosti v urgentní medicíně mimo jiné o tom, že by nám měla
zbýt i kapacita na to, abychom měli radost z toho, co děláme.
Jako všechny podstatné věci je to krátké, výstižné, jednoduché – a občas velmi obtížné.
Za redakci Jana Šeblová
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008
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Sráka tramvají Ostrava 11.4.2008
David Hole, Luká Humpl, Roman Gøegoø
Územní støedisko záchranné sluby Moravskoslezského kraje

Abstrakt
Dne 11. 4. 2008 v 17.52 hodin dolo v Ostravì na jednokolejné tramvajové trati linky è. 5 ke sráce dvou tramvajových souprav. Èlánek
popisuje událost od prvních volání na tísòovou linku a po následnou psychosociální pomoc zasaeným. Monitoruje komplikovaný zásah
v nepøístupném terénu, ve kterém není moné dojet sanitním vozem k místu události. Bylo oetøeno 39 pacientù, z toho 13 tìce zranìných,
kteøí byli postupnì vyproováni z vraku tramvajových souprav v èasovém rozmezí 30  180 minut. Bìhem zásahu byl maximálnì vyuit
vrtulník LZS Ostrava a terénní vùz rendez-vous.
Klíèová slova: hromadné netìstí  nepøístupný terén  zaklínìní  psychosociální pomoc
Abstract
On 11th April 2008 two trams of the line 5 had crashed on a one-way- rail in Ostrava city. The paper describes this multiple victim accident
from the first emergency calls to later psychosocial support of the victims and rescuers. A complicated action in which the scene was not
possible to reach by ambulance car and managing the whole accident was very difficult is monitored. 39 patients were triaged and treated,
13 of them with severe trauma, all of them extricated from the crashed tram between 30 to 180 minutes. EMS helicopter and a jeep for
rendez-vous system proved very helpful in transport of patients.
Key words: multiple victim accident  difficult scene of action  entrappment  psychosocial support

Dne 11. 4. 2008 v 17.52 hodin dolo v Ostravì ke sráce dvou
tramvajových souprav. Na jednokolejné tramvajové trati linky è. 5
mezi zastávkami Poruba koupalitì a Vøesina se èelnì støetly dvì
protijedoucí soupravy. První volání na tísòovou linku 155 byla zaznamenána na Centru tísòového volání v Ostravì (CTV) v 17.52
hodin. Telefonující ena oznamuje událost, první informace hovoøí asi o deseti zranìných. Dalích pøiblinì deset volajících
v následujících minutách doplòuje informace (na linkách 155
a 112) o stavu a poètu zranìných. Bìhem dalích hovorù se odhad
zvyuje na pøiblinì dvacet zranìných, objevují se ji zmínky o lidech v bezvìdomí a o zaklínìných osobách.

Zdravotnický zásah na místì netìstí
Minutu po prvním telefonátu (tedy v 17.53 hodin) vysílají
operátorky CTV na místo netìstí nejblií skupinu RLP, vrtulník a dvì ostravské skupiny RZP. Informovány jsou zároveò
také ostatní sloky IZS. Jako první pøilétá na místo vrtulník
LZS Ostrava, který pøistává na poli vedle místa nehody v 18.01
hodin. Asi za dalí tøi minuty pøijídí posádka RLP, která zastavuje na polní cestì pøiblinì 200 metrù od nehody a pokraèuje s vybavením pìky po kolejích. Za dalích pìt minut jsou
na místì dva vozy RZP. Posádky ponechaly vozy na hlavní komunikaci spojující Porubu s Vøesinou a jdou pøiblinì 500

Fotografie ze zásahu: HZS Moravskoslezského kraje

Fotografie ze zásahu: HZS Moravskoslezského kraje
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metrù pøes pole k tramvajové trati. Velitelem zdravotnické èásti zásahu se stává lékaø LZS MUDr. Radim Koukal, který byl
na místì jako první a je ze zasahujících sluebnì nejstarí.
Po obhlídce tramvajových souprav pøi prvním tøídìní jsou
oznaèeni dva z cestujících jako mrtví. Oba zùstali zaklínìni
v troskách tramvají v bezvìdomí a se zástavou dechu. Jedná se
o sedmiletého chlapce a mue ve vìku sedmdesát osm let.
Zásah je znaènì komplikován nepøístupným terénem. K hromadnému netìstí dolo v neobydleném místì, kde je
tramvajová tra zaøezána v pomìrnì hlubokém úvozu mezi poli a lesem. Nejblií pøíjezdovou komunikaci ve vzdálenosti
zhruba 200 metrù od samotného místa události zablokovaly
najídìjící hasièské vozy. Hlavní silnici je vzálená asi 500 metrù, úsek nelze pøes rozbahnìné pole vìtinou sanitních vozù
projet. Do bezprostøední blízkosti se tak kromì vrtulníku mohou dostat pouze terénní vozy èi automobily s pohonem 4 x 4.
Velitel zásahu proto naøizuje vyslání vozidla rendez-vouz
(VW Touareg), které bude pøeváet zdravotnický materiál na
místo nehody a zranìné k sanitkám pøes pole. Zároveò informuje CTV Ostrava o celkovém odhadu ètyøiceti zranìných,
z toho patnácti tìce. Poaduje aktivaci traumatologického
plánu Ostravských nemocnic a informování vedení záchranné
sluby. Poèty zdravotnických posádek na místì jsou dostateèné vzhledem k tomu, e vìtina vánì zranìných je zaklínìna
a proces jejich definitivního oetøení a následného transportu
tak bude postupný. Zdravotníci po zajitìní ilních vstupù, podání analgetik a infusních roztokù èekají, a HZS postupnì za
pomoci tìké techniky pacienty vyprostí. V tramvajových soupravách zùstalo zaklínìno jedenáct pacientù. První zranìní
jsou vyprotìni po pøiblinì tøiceti minutách, poslední pacientka vak a po tøech hodinách. Vichni pacienti jsou pøi vìdomí
a spontánnì ventilující.
Celý zásah komplikuje terén, kde není prostor na zøízení tøídících a odsunových stanovi.
Vedoucí lékaø zásahu  lékaø LZS zùstává na místì zásahu
a po tøiceti minutách zahajuje odsun pacientù. Vrtulník nakládá na palubu vdy dva zajitìné pacienty, jednoho leícího
a jednoho sedícího. Transportuje pacienty do Fakultní nemocnice v Ostravì (FNsP), která je vzdálena asi dva kilometry
vzdunou èarou od místa nehody. Po vyloení pacientù na
Urgentním pøíjmu FNsP se vrací zpìt a transportuje dalí vy-

Fotografie ze zásahu: HZS Moravskoslezského kraje
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protìné zranìné. Vrtulník realizuje tøi lety s celkem esti pacienty do FNsP Ostrava a následnì tøi lety s jedním pacientem
do Mìstské nemocnice v Ostravì (MNOF).
Vozidlo RV pøeváí materiál pøes pole a transportuje dva
pacienty s poranìním hrudníku, hlavy a horních konèetin
do MNOF. Na místo byly vyslány také ètyøi vozy DRNR
Mìstské záchranné sluby Ostrava s dvojposádkou k pøenáení pacientù a odvozu lehce zranìných. Ti jsou pøeváeni i posádkami RZP a osobními vozy Mìstské policie
Ostrava.
Doba trvání zásahu  17.52 hodin a 21.30 hodin, celkem
218 minut. Registrováno je padesát cestujících, z toho tøicet
devìt zranìných, tøináct z nich tìce. Èást cestujících opoutí
místo nehody jetì pøed uzavøením prostoru policií. K oetøení
s bolestí hlavy, hrudníku a ramene byli následnì odvezeni tøi
úèastníci nehody, kteøí pøedtím odeli, ani byli vyetøeni. Dva
lidé se nacházeli doma a jeden v restauraèním zaøízení v pøilehlé obci.
Na místì netìstí byla policisty hledána tøíletá holèièka, nasazen pøi tom byl i sluební pes. Po dítìti, je v tramvaji
cestovalo, se zaèali shánìt pøíbuzní. Nakonec se zjistilo, e nezranìnou dívenku odvedla z místa nehody k sobì domù její babièka, která bydlela ve vedlejí vesnici.
Èinnost po skonèení zdravotnické èásti zásahu
Pracovní skupina sloena se zástupcù vedení ZZS, psychologa ZZS, vedení HZS a vyetøovatele PÈR, zahájila èinnost
na místì netìstí po odsunutí posledního pacienta ve 21.30
hodin. Opustila místo netìstí a objela v noèních hodinách
vechny tøi Ostravské nemocnice, které se podílely na oetøení pacientù. Dále doplnila seznamy postiených a identifikaci zemøelých. Seznam byl uzavøen ve 03.00 hodin ráno
nalezením posledního pacienta. Jednalo se o starího mue,
který byl odvezen ZZS k oetøení na traumatologickou ambulanci FNsP s odìrkou na hlavì, epistaxí a zhmodìním
pae. Nevyèkal vak oetøení, opustil ambulanci (ani byl
v nemocnici zaregistrován) a odeel pìky domù, kde byl nakonec nalezen policejní hlídkou.
Souhrn zdravotnické èásti zásahu
Personální zajitìní na místì: 3 lékaøi, 5 SZP, 12 NZP.
Zasahující prostøedky: LZS Ostrava, RLP Ostrava, RV
Ostrava-Zábøeh, dvì posádky RZP, ètyøi vozidla DRNR.
Provádìné výkony: zajitìní periferních ilních linek, podání analgetik (fentanyl, ketamin, infusní roztoky), imobilizace
krèní páteøe a zlomenin, oetøení krvácejících poranìní.
Vichni pacienti byli spontánnì ventilující.
Poèet zranìných: 39, z toho 13 tìce
Poèet obìtí: 2
Smìrování pacientù: FNsP Ostrava  oetøeno celkem dvacet tøi, z toho sedm tìce a jedenáct lehce zranìných a dále pìt
dìtí.
MNOF  jedenáct pacientù: ètyøi tìce zranìní, vèetnì tìhotné eny v osmém mìsíci gravidity s perforujícím poranìním hrudníku.
Nemocnice Vítkovice  oetøena celkem ètyøi lehká zranìní.
Doba trvání ZZS na místì zásahu: 218 minut.
Nedostatky
Pacienti nebyli oznaèováni kartièkami pro tøídìní zranìných, byli pouze èíslováni fixem. Dùvodem bylo zejména pone-
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chání kartièek ve vzdálených vozech v prvé fázi po pøíjezdu
a nedostatek místa pro tøídìní. Nebyla vedena podrobná evidence odsunutých pacientù, co ztìovalo identifikaci a pøehled o poètu smìrovaných do jednotlivých nemocnic.
Psychosociální pomoc zasaeným
První psychickou a následnou psychosociální pomoc poskytoval tým pracovníkù ji na místì události. V 18.40 pøíjídí na
místo klinický psycholog ÚSZS MSK, který je zároveò tiskovým mluvèím organizace. Ve spolupráci s psycholokou HZS
a dvìma èleny posttraumatických intervenèních týmù HZS
a PÈR zajiuje nejdøíve vykázání nìkolika novináøù z bezprostøedního okolí nehody. Dále rozdìlují sektory pro kontakt
s postienými, poskytují první psychickou pomoc jednomu ze
zranìných øidièù pøed jeho transportem do nemocnice. Dále
probíhá kontakt s nìkolika pøíbuznými v místech policejních
zábran, kteøí ádají informace o svých blízkých a domáhají se
vstupu do uzavøeného prostoru.
Psychologové ZZS a HZS z místa organizují zøízení speciální
telefonické linky. Ta je v provozu od 20.00 hodin na CTV
Ostrava a pøijímá volání pøíbuzných a dalích osob poadujících
informace o události, hledající své rodinné pøísluníky, kteøí
v tramvají cestovali. K obsluze speciální linky byly povolány
dvì pracovnice Krizového centra Ostrava (KCO), s ním IZS
v Moravskoslezském kraji spolupracuje. Do 3.30 ráno pøijaly na
této speciální lince celkem osmdesát tøi hovorù. Poté byla linka
pøesmìrována na operaèní pult HZS, kde v prùbìhu rána a dopoledne zaznamenali jetì nìkolik pøíchozích hovorù. Zøízení
a provoz speciální linky se velmi osvìdèilo a do znaèné míry
usnadnilo práci operátorkám zdravotnické èásti CTV. Lze toti
pøedpokládat, e právì tam by vìtina z více ne osmi desítek
hovorù byla vzhledem k charakteru události smìrována.
Dále byly ustaveny dva intervenèní týmy pro kontakt s pøíbuznými, a to ve dvou nemocnicích: FNsP  od zhruba 21.30 hodin
a v MNOF od 20.30 hodin. V obou týmech byli vdy tøi interventi (vykolení pracovníci HZS, PÈR, KCO). V prostorách urgentních pøíjmù obou nemocnièních zaøízení pracovali s blízkými
zranìných a v jednom pøípadì také s pozùstalými, kteøí pøicházeli za svými zranìnými pøíbuznými. Poskytovali první psychickou
pomoc, kontakty a dostupné informace. Èinnost týmù byla ukonèena mezi jednou a druhou hodinou po pùlnoci.
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V prùbìhu zásahu sloek IZS dochází k opakovaným
kontaktùm s pøítomnými novináøi a televizními táby.
Tiskový mluvèí ZZS zajiuje prùbìné informování
o aktuálním stavu záchranných prací, koriguje dezinformace o poètech obìtí a informuje veøejnost o opatøeních
v rámci psychosociální pomoci. Práce s médii pokraèuje
bìhem celé soboty.
Koordinací dalí pomoci pro obèany zasaené hromadným
netìstím u Vøesiny bylo Ministrstvem vnitra (MV) povìøeno
KCO. Poèet lidí, kteøí mohou být sekundárnì zasaeni, je
odhadován na nìkolik stovek (pøíbuzní, sousedé, spolupracovníci ). Psycholog ZZS pokraèuje v rámci terénního psychosociálního týmu v organizaci a realizaci dalí pomoci. S nabídkou
psychosociální podpory byli mimo jiné navtíveni zranìní
v nemocnicích a pozùstalí obìtí, dále probìhlo setkání obèanù
Vøesiny se zástupci Dopravního podniku Ostrava, MV, KCO,
HZS a ZZS. Zasaeným poskytovalo a poskytuje anonymní
péèi KCO, na které se nìkteøí se zasaených obrátili. est týdnù po události probìhla ekumenická bohosluba ve Vøesinském
kostele a následná rozprava na téma Proili jsme dopravní nehodu  jak dál?
Zajitìní a poskytnutí první psychické pomoci, intervence
na místì a následná psychosociální pomoc se ukazují jako
dùleitá souèást èinností provádìných v rámci likvidace mimoøádné události. Tato opatøení pøispívají nejen k zajitìní
poøádku bìhem záchranných prací, ale také k zachování psychického zdraví obèanù. Zasaeným pomáhají vyrovnat se s utrpìnými ztrátami, které mnohdy zmìnily celý jejich dalí ivot.
Psychosociální pomoc také podporuje nalezení pùvodní psychické rovnováhy jedincù i celého spoleèenství. Sráka tramvají ve Vøesinì byla první mimoøádnou událostí na území
Moravskoslezského kraje, pøi ní byla tato forma pomoci poskytnuta v tak znaèném rozsahu.
MUDr. David Hole
ÚSZS Moravskoslezského kraje
Vykovická 40
700 44 Ostrava  Zábøeh
e-mail: david.holes@uszsmsk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 27. èervence 2008, doplnìná verze 20. 8. 2008

Rallye Rejvíz 2008
Vymyslet nìco nového ve 12. roèníku RR je jistì obtíné,
v letoním roce se o to postaralo hlavnì poèasí. Døívìjí roèníky vypadaly, jako by organizátoøi mìli záruku na bezmraèné
nebe pøímo od svatého Petra, letoní proprený a chladný
roèník se tedy znaènì vymykal  bylo to nároèné zejména
pro figuranty, kteøí mìli svoje úlohy venku. Prvnì od zavedení etapového systému byly letos na jednotlivých úlohách dlouhé èekací doby posádek, které dorazily na místo, dùvod nebyl
zcela zøejmý.
Úlohy na letoní soutìi byly z vìtí èásti standardní, a rozhodnì pøi standardním postupu nemohly posádky úplnì pro6

padnout. Zajitìní bezpeènosti, odebrání anamnézy, dùkladné
vyetøení a dalí monitorování pacienta, tøídìní pøi vyím poètu postiených, stanovení priorit i pøi oetøení jednoho pacienta, léèba se znalostí souèasných postupù  nic jiného se od
posádek neoèekává ani v praxi, ani na soutìi, pøesto se objevují nìkdy výrazné rozdíly ve výkonech jednotlivých soutìících. Jetì více to vynikne pøi úloze, která je svým námìtem
trochu odliná, i kdy do irokého zábìru urgentní medicíny
patøí.
V letoním mezi obvyklá, by nìkdy i nároèná témata, patøily úlohy s popáleným dítìtem, srákou dvou osobních aut s urURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008
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èením poøadí oetøení a odsunu, pád cyklisty, který mìl otøes
mozku a zlomeninu femuru, zasypaná osoba ve sklepì. Úèastníci RR by ji mìli mít automatickou reakci na úrovni podmínìného reflexu Pokornou vidìti, ACLS provádìti. Pøesto se
nìkteré posádky nechaly zaskoèit náhle vzniklým bezvìdomím
a jejich terapeutická invence se, mírnì øeèeno, znaènì liila od
protokolù pro kardiopulmonální resuscitaci. Rozklíèování diagnózy (lo o tamponádu perikardu) bylo sice obtíné, ale nebylo nemoné, kadopádnì vak posádky mohly získat znaèný
poèet bodù za správné provádìní resuscitace. Zajímavé bylo
porovnání bodù za správné a co nejménì pøeruované provádìní zevní srdeèní masáe pøi hodnocení 1 vteøina = 1 bod 
výsledky zaèínaly od nulových hodnot. Zoufalé pohledy na
monitor u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem (dostali vichni v legendì) bez ovìøení hmatného pulsu by se na
této úrovni ji nemìly objevovat.
Nejistota o správném postupu pak jetì více vynikne
u úloh, kde je velmi nejasná anamnéza a vechna vyetøení dopadají stále normálnì  takoví pacienti jsou velmi
zákeøní i v praxi, o tom není sporu. Letos do této kategorie patøila úloha se zneuitou dívkou, a výkony figurantek
byly opravdu natolik pøesvìdèivé, e vzbuzovaly emoce
i v divácích postávajících okolo. Na hranici mezi bìným
a zákeøným výjezdem byl diabetik ve zdánlivì naboura-
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ném autì (analýza viz samostatný èlánek). Moná zatím
nezvyklá, ale potøebná byla dopravní nehoda s identifikací CBRN rizika na základì znalosti Kemmlerova kódu (pochopitelnì znalosti jeho existence, ostatní se dá
snadno zjistit dotazem na HZS).
Velmi zajímavá a ji znaènì nároèná byla i soutì operátorek, letos byly souèástí týmu a úlohy byly pøipravené paralelnì s úkoly pro posádku. Telefonická první pomoc se letos
týkala porodu, který probìhl normálnì, bez zákeøností, operátor/ka jen mìl/a správnì zjistit stav dítìte a rodièky a správnì
poradit. V jiné úloze mìl/a na základì poslechu odhalit chyby
(pravda, nebylo jich právì málo), zajímavá byla i úloha s urèením priorit vyslání prostøedkù na základì tøí výzev poslechnutých jednotlivými èleny posádky. Od operátorù a operátorek se
oèekává znalost práce s mapou a schopnost navigování posádek, ne ve vyøeí GPS.
V kadém pøípadì si soutì ji dávno vydobyla pevné místo v kalendáøi akcí a opakovat, e by si ji kadý adept urgentní medicíny mìl aspoò jednou vyzkouet na vlastní kùi, je
noením døíví do lesa.
Jana eblová
Ilustraèní fotografie z RR 2008 a Helpíkova poháru
Jana eblová a Dominika eblová
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Písemné testy na Rallye Rejvíz 2008

1.

p

p

p
p

2.

p
p
p
p
3.

p
p
p
p

4.

p
p
p
p
5.

p
p
8

Telefonát na tísòovou linku: postiený zkolaboval, má
køeèe (zákuby) celého tìla èi konèetin, nedýchá, modrá.
Instrukce laikùm na místì by mìly být:
Ponechte jej v poloze jaké je, zajistìte jeho bezpeènost,
aby se bìhem køeèí o nìco nezranil. S dalími kroky vyèkáme, a køeèe odezní.
Otoète postieného na záda, otevøete ústa (pokud je to
nutné i násilím pomocí vhodného nástroje) a zakloòte hlavu, aby dolo k uvolnìní dýchacích cest.
Otoète postieného do stabilizované polohy, dbejte, aby
se bìhem køeèí o nìco nezranil.
Otoète postieného na záda a ihned zahajte neodkladnou
resuscitaci.

p
p

RRR 000 100.
RRR 700 000.

6.

Co se stane, pokud pøiloíme magnet na IKS (implantovaný kardiostimulátor) nebo ICD (implantovaný kadrioverter-defibrilátor)?
Dojde k vypnutí obou zaøízení.
IKS se pøepne do reimu on demand a u ICD dojde
k podání tøí výbojù se zvyující se intenzitou.
Magnet (pokud není extrémnì silný) nemá vliv na èinnost
tìchto zaøízení.
IKS se pøepne do reimu fix rate a u ICD dojde k zablokování defibrilaèních výbojù.

Metodika TANR u NZO, která je pravdìpodobnì kardiálního pùvodu, je (podle doporuèeného postupu
ÈLS JEP - spoleènosti UM a MK):
4 minuty provádìní nepøímé srdeèní masáe a dále støídání
kompresí a dechù z plic do plic v pomìru 100:2.
Støídání 30 kompresí a 2 vdechù.
Støídání 15 kompresí a 1 vdechu u dìtí a 30 kompresí ku
1 vdechu u dospìlých.
Ve støídání 100 kompresí + 1 vdechu.

7.
p
p
p
p

5000 jednotek heparinu je obsaeno v:
1 ml Heparinu Léèiva.
2 ml Heparinu Léèiva.
5 ml Heparinu Léèiva.
10 ml Heparinu Léèiva.

8.

Podání kortikosteroidù v megadávce je u pacienta s izolovaným kraniotraumatem:
Kontraindikované.
Absolutnì indikované.
Je indikovaná pouze pøi TK syst. pod 100 mm Hg.
Relativnì indikované (zejména pøi závaném traumatu
s GCS < 8).

Telefonát na tísòovou linku: Postiený náhle zkolaboval, leí, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Instrukce laikùm na místì by mìly být:
Zahajte dýchání z plic do plic.
Otoète postieného na záda a ihned zahajte neodkladnou
resuscitaci.
Otoète postieného do stabilizované polohy.
Pokuste se nahmatat tep na krkavici. Pokud je hmatný,
umístìte postieného do protiokové polohy, pokud ne,
zahajte neodkladnou resuscitaci.
Volající hlásí dopravní nehodu v noci na silnici v lese,
neví, kde pøesnì je, ale má GPS navigaci, ze které se
pokouí èíst souøadnice. Který z následujících údajù
mùe odpovídat reálné hodnotì souøadnic?
N49O 72.100´, E015O 25,432´.
N52O 72.100´, W015O 25,432´.
N48O 12.005´, E015O 45,432´.
N14O 12.005´, W050O 45,432´.
Tzv. implicitní adresa terminálu systému PEGAS krajského operaèního støediska územních støedisek záchranné sluby by mìla mít tvar (RRR je èíslo regionu-kraje):
700 000 RRR
100 000 RRR.

p
p
p
p

p
p
p
p

9.

p
p
p
p

Dopravní nehoda, jediný zranìný je mimo vozidlo, leí na zádech na okraji silnice, mu, 43 let, necílenì reaguje na algický podnìt, chrèivì dýchá, sat. 84%,
AS 110´, puls na a. radialis hmatný, není zøetelná hybnost DK, anisokorie. První prioritou oetøení bude:
Imobilizace Th-L páteøe.
Zajitìní nejménì 2 ilních linek a podání masivních tekutinových náhrad.
Zajitìní dostateèné oxygenace jakýmkoliv zpùsobem.
Zajitìní ilního vstupu a podání kortikoidù a manitolu.

10. U pacienta se suspektním AIM dolo bìhem transportu
k fibrilaci komor, nyní je pacient po 10 minut trvající
úspìné KPCR, intubovaný, øízenì ventilovaný, obìhovì
stabilní, TK 110/80, AS 100, s èetnými extrasystolami.
Podání NaHCO3 je:
p Plnì indikované.
p Neindikované.
p Indikované pouze pøi pøedpokládaném transportu delím
ne 1 hodina.
p Relativnì indikované (pouze pokud zjevnì hrozí dalí zástava).
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008
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11. Pokud pøi tøídìní v rámci hromadného netìstí zjistíme, e
pacient je v bezvìdomí a nedýchá ani po uvolnìní dýchacích cest:
p Ihned zahájíme neodkladnou resuscitaci.
p Provedeme intubaci (pøípadnì zajistíme dýchací cesty jinou
pomùckou) a zahájíme øízenou ventilaci, nepøímá masá srdce se v rámci tøídìní nezahajuje.
p Oznaèíme jej tøídící skupinou I.  nejnaléhavìjí a pokraèujeme v tøídìní.
p Oznaèíme jej jako zemøelého.
12. Pøi zásahu u dopravní nehody se vyetøovatel Policie ÈR
dotazuje, jaká konkrétní poranìní utrpìl postiený.
Vedoucí zásahu ZZS na místì tuto informaci:
p Není oprávnìn poskytnout.
p Není povinen poskytnout.
p Je oprávnìn poskytnout pouze tehdy, pokud vyetøovatel písemnì doloí dùvody, pro které je tato informace nutná.
p Je oprávnìn poskytnout pouze operaènímu dùstojníkovi
PÈR prostøednictvím nahrávané linky zdravotnického operaèního støediska.

Mezinárodní soutì

Attention: multiple right answers are possible.
1.
p
p
p
p
2.

p
p
p
p
3.
p
p
p
p
4.
p
p
p
p
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The administration of 8.4% sodium bicarbonate:
may produce an intracellular acidosis
should occur after 5 minutes of CPR if spontaneous circulation has not been restored
p may be indicated in tricyclic antidepressant overdose
p is recommended via the tracheal tube if IV access is difficult
or delayed
6.
p
p
p
p
7.
p
p
p
p

Thrombolysis:
is indicated in the presence of prolonged chest pain and ST
segment depression in leads V4-V6
is indicated in the presence of prolonged chest pain and
acute ST segment elevation in leads V4-V6
is indicated for the treatment of unstable coronary artery disease
should never be undertaken in the presence of aortic dissection
Cricothyroidotomy:
should be performed below the cricoid cartilage
in cardiac arrest, is normally performed under local anaesthesia
can cause subcutaneous emphysema
is indicated when all other attempts at providing an airway
have failed

With regard to the ECG:
continuous monitoring via manual defibrillator paddles is
preferable to using ECG electrodes
if adhesive electrodes are used for 3-lead monitoring, they
should be applied over bone rather than muscle
the normal PR interval is more than 0.2 seconds
the normal QRS complex has a duration of less than 0.12 seconds

8.
p
p
p
p

With reference to rhythm strip P4:
the ventricular rate is in the range 150  200 min-1
the rhythm is irregular
the rhythm originates in the ventricles
P waves are clearly present

A 55 year old woman presents with a one hour history of
crushing central chest pain, nausea and sweating. The pulse rate is 38 beats min-1, BP 75/45 mmHg. The ECG monitor shows sinus bradycardia. You would recommend that:
atropine 500 mcg IV should be given
procainamide 500 mg IV should be given
opioid analgesia is contraindicated
24% oxygen via a mask should be given until the results of
arterial blood gas analysis are known

9.
p
p
p
p

With reference to rhythm strip P5:
this rhythm always causes unconsciousness
a patient with this rhythm will not have a pulse
if the patient is symptomatic, external pacing is appropriate
treatment
the patient is at risk of developing asystole

The following have been shown to be transmitted from
patient to rescuer during mouth to mouth resuscitation
hepatitis B
human immunodeficiency virus
cytomegalovirus
tuberculosis (TB)
Tracheal suction:
should be performed for at least 15 seconds
via a tracheal tube should be preceded by increased ventilation with supplemental oxygen
can cause hypoxia
should always be undertaken before intubation

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008

10. During resuscitation:
p a ratio of 5 ventilations to 15 cardiac compressions is correct
p a check for signs of circulation should normally be made for
no more than 10 seconds
p the hands should be positioned over the upper third of the
sternum to perform external chest compressions
p a precordial thump can be given in a witnessed monitored
ventricular fibrillation arrest
11. In near drowning:
p initial treatment depends upon whether the water is salt or
fresh
p resuscitation should be considered even if the patient has been submersed in cold water for 10 minutes
p following submersion, respiratory arrest usually precedes
cardiac arrest
p prophylactic steroid and antibiotic therapy should be given

9
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12. The correct management of an adult patient in ventricular fibrillation includes:
p digoxin 500 mcg IV

A
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p
p
p

adrenaline 1 mg IV after every shock
atropine 3 mg after 2 loops
an initial biphasic shock at 150  200 J

Správné odpovìdi: 1b,d; 2a,c,d; 3a,b,c,d; 4b,c; 5c; 6b,d; 7a,c,d; 8a,b,c; 9a,b,d; 10b,d; 11b,c; 12b,d;

Písemné testy na Rallye Rejvíz 2008
Ondøej Franìk1), Michal Aur2)
1)

ZZS HMP  ÚSZS, 2) MEDIPRAX CB s.r.o.

Abstrakt
V èlánku jsou prezentovány a komentovány výsledky písemných testù, které byly letos souèástí soutìe záchranných zdravotnických slueb
Rallye Rejvíz.
Klíèová slova: zdravotnická záchranná sluba  Rallye Rejvíz  písemný test
Abstract
Results of the written tests  a part of the Rallye Rejvíz 2008 competition  are presented and annotated below.
Key words: emergency medical service  Rallye Rejvíz competition  written test

Národní soutì
Stejnì jako loni, i letos byl souèástí RR 2008 test, který absolvovali vichni soutìící. Test byl stejný pro vechny kategorie úèastníkù (lékaø, záchranáø, øidiè, dispeèer) s tím, e
soutìící mìl do testu zaznamenat tu pozici, kterou zastává ve
skuteèném profesním ivotì.
Test (pøipravil MUDr. Ondøej Franìk) sestával z dvanácti otázek, správná byla vdy právì jedna odpovìï (test je
souèástí tohoto èísla èasopisu, dále je k dispozici na
www.mediprax.cz/um/test.pdf).
Komentované výsledky
Otázka 1  Telefonát na tísòovou linku: postiený zkolaboval, má køeèe (zákuby) celého tìla èi konèetin, nedýchá,
modrá. Instrukce laikùm na místì by mìly být...
Jedna z mála otázek, ve které zvítìzily dispeèerky  témìø
70% odpovìdìlo správnì (tj. vyèkat, a køeèe odezní). Celkovì
vak bylo správných jen tìsnì nad 50% odpovìdí, 20% úèastníkù by volilo akèní pøístup  rozevøení èelistí za kadou
cenu vèetnì pouití vhodného nástroje, pøestoe takový postup nemá ádnou oporu a naopak prakticky s jistotou vede
k poranìní, je dále komplikuje situaci.
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Otázka 2  Metodika TANR u NZO, která je pravdìpodobnì kardiálního pùvodu, je (podle doporuèeného postupu ÈLS JEP  spol. UM a MK)....
Zdánlivì banální otázka, ovem s pøekvapivými výsledky
 správná odpovìï (4 minuty pouze masá a dále 100:2) byla
zcela ojedinìlá, naprostá vìtina úèastníkù uvádìla standardní pomìr 30:2, který je ale v tomto pøípadì suboptimální.
Pøekvapující je, e správnì neodpovìdìl ádný z dispeèerù,
pøestoe by mìlo jít o jejich denní chleba.
Otázka 3  Telefonát na tísòovou linku: Postiený náhle
zkolaboval, leí, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Instrukce laikùm na místì by mìly být...
Pouze 56 % úèastníkù odhalilo takto typicky popsanou náhlou zástavu obìhu (mezi dispeèery to bylo 76%). Bohuel plná tøetina úèastníkù, zejména øidièù a lékaøù (!) by instruovala
laika na místì k hmatání tepu a øídila by se závìrem tohoto
zjiování, pøestoe pro laiky jde o postup dávno nedoporuèovaný pro extrémní riziko falených výsledkù spojených s nerozpoznáním zástavy.
Otázka 4  Volající hlásí dopravní nehodu v noci na silnici
v lese, neví, kde pøesnì je, ale má GPS navigaci, ze které se
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pokouí èíst souøadnice. Který z následujících údajù mùe
odpovídat reálné hodnotì souøadnic v ÈR?
V podstatì náhodné rozloení odpovìdí, správnì odpovìdìlo 38%. Práce se zemìpisnými souøadnicemi není zatím zabìhlá, pøestoe fenomén GPS navigací, digitálních map apod.
nabývá v poslední dobì na významu a dokonce jsme se ji setkali s prvními stínostmi na to, e operaèní støedisko nebylo
schopno lokalizovat událost na základì sdìlených souøadnic.
Otázka 5  Tzv. implicitní adresa terminálu systému PEGAS krajského operaèního støediska územních støedisek
záchranné sluby by mìla mít tvar (RRR je èíslo regionukraje)...
Dalí z technických otázek, pouze 22% správných odpovìdí. Pojem implicitní adresa v systému PEGAS (tedy,
zjednoduenì øeèeno, spoleèná adresa vech terminálù na pøísluném ZOS) by zjevnì zaslouil vìtí popularizaci mezi zamìstnanci záchranných slueb. Pouití této adresy významnì
usnadòuje spojení v situacích, kdy je nutné volat cizí ZOS.
Otázka 6  Co se stane, pokud pøiloíme magnet na IKS
(implantovaný kardiostimulátor) nebo ICD (implantovaný
kardioverter  defibrilátor)?
Nadpolovièní poèet správných odpovìdí pouze u lékaøù
(56%), celkovì vak pouze cca 40% správných odpovìdí. Z ostatních soutìících se vìtina domnívá, e magnet nemá ádný vliv
na èinnost tìchto zaøízení, pøestoe jde o významnou a zcela prakticky vyuitelnou vlastnost.
Otázka 7  5000 jednotek heparinu je obsaeno v kolika ml
Heparinu Léèiva?
Otázka s nejvìtí veobecnou úspìností (celkovì 75%), ale
s ohledem na její banálnost je i tohle výsledek neoèekávanì
nízký. Pro zajímavost  patnì odpovìdìlo 28% lékaøù a témìø
polovina (!) dispeèerek, naopak nejúspìnìjí kategorií byli záchranáøi (86% správných odpovìdí).
Otázka 8  Podání kortikosteroidù v megadávce je
u pacienta s izolovaným kraniotraumatem...
Otázka se zajímavým výsledkem, demonstrujícím hluboko
zakoøenìné dogmatické podávání kortikosteroidù pøi kraniotraumatech, pøestoe pro to nejen nikdy neexistovala ádná
evidence-based opora, ale dokonce výsledky nejrozsáhlejí
studie na toto téma (CRASH) jednoznaènì prokázaly kodlivost této léèby. Lékaøe rozdìlily odpovìdi na dvì prakticky
stejné poloviny (kontraindikované x indikované u závaných
úrazù), mezi záchranáøi a øidièi k tìmto dvìma oblíbeným
monostem pøibyla jetì tøetinou zastoupená odpovìï, e podání je absolutnì indikované. Celkovì tedy pouze 29 %
správných odpovìdí, co stojí bezpochyby za zamylenou. Jak
se zdá, vìtina z nás  by nevìdomky  pacienty s kraniotraumaty pokozuje!
Otázka 9  Dopravní nehoda, jediný zranìný je mimo vozidlo, leící na zádech na okraji silnice, mu, 43 let, necílenì reaguje na algický podnìt, chrèivì dýchá, periferní
saturace 84 %, AS 110´, puls na a. radialis hmatný, není
zøetelná hybnost DK, anisokorie. První prioritou oetøení
bude...
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54 % správných odpovìdí, kladoucích dùraz na oxygenaci,
která má (spolu s prevencí resp. léèbou hypotenze) prokázaný
význam pro osud pacientù s úrazem. Druhá nejèastìjí odpovìï  imobilizace (31% odpovìdí)  je jistì dùleitá z hlediska prevence sekundárního míního traumatu, ale nikoliv
prioritní pro záchranu ivota.
Otázka 10  U pacienta se suspektním AIM dolo bìhem
transportu k fibrilaci komor, nyní je pacient po 10 minut
trvající úspìné KPCR, intubovaný, øízenì ventilovaný,
obìhovì stabilní, TK 110/80, AS 100, s èetnými extrasystolami. Podání NaHCO3 je...
Dogmatické podávání bikarbonátu v rámci poresuscitaèní
péèe je  zdá se  ji natìstí na ústupu, pøestoe jetì více ne
60% øidièù èi dispeèerek by jej jetì pøinejmením za urèitých
okolností naemu pacientovi podalo. Mezi lékaøi bylo natìstí 84% správných odpovìdí, mezi SZP 70%. Podání bikarbonátu je pøitom indikované pouze pøi metabolické acidóze,
k jejímu vzniku není bìhem resuscitace ádný dùvod a ostatnì v popsané situaci  NZO za pøítomnosti skupiny ZZS, kdy
lze oèekávat kvalitnì provádìnou NR  není ádný zvlátní dùvod ani ke vzniku alkalózy respiraèní.
Otázka 11  Pokud pøi tøídìní v rámci hromadného netìstí zjistíme, e pacient je v bezvìdomí a nedýchá ani po uvolnìní dýchacích cest...
Otázka na téma Tøídìní START, v prùmìru cca 3/4 správných odpovìdí, s výjimkou kategorie dispeèerù (tìsnì pøes
50%). Z ostatních kategorií bylo paradoxnì nejvíce chybných
odpovìdí v kategorii lékaøù (24%), u nich je zøetelná tendence léèit a do hoøkého konce i v takové situaci
Otázka 12  Pøi zásahu u dopravní nehody se vyetøovatel
Policie ÈR dotazuje, jaká konkrétní poranìní utrpìl postiený. Vedoucí zásahu ZZS na místì tuto informaci...
Pøestoe je otázka dotýkající se právního minima postavena pomìrnì návodnì, kdy zdùrazòuje dokonce konkrétní
zranìní,70% (!!) soutìících by bylo ochotno tyto informace
pøinejmením za nìjakých okolností (mezi nimi ovem nebyla monost získání souhlasu pacienta) vyetøovateli pøímo na
místì poskytnout. To je ovem v jasném rozporu se zákonnými
poadavky na ochranu údajù ve zdravotnictví. Na informace
o zdravotním stavu nemá  bez souhlasu pacienta a s výjimkou
zákonem stanovaných okolností  nárok nikdo, tedy ani vyetøovatel PÈR!
Závìr
ádný ze soutìících nenapsal test bez chyby. Prùmìrná úspìnost byla 44%, podle oèekávání zvítìzili (ovem nikterak oslnivì)
lékaøi s 53% správných odpovìdí, na opaèném konci pomyslného
ebøíèku stanuly dispeèerky s øidièi se shodnými 38%.
Pomìrnì velkému poètu soutìících èiní problémy i tak zásadní záleitosti, jako je rozpoznání náhlé zástavy obìhu, stále
pøeívají dávno neplatná dogmata (kortikoidy, bikarbonát), potíe èiní správné stanovení priorit (resuscitace pøi tøídìní
u HN). To vechno se navíc prakticky stejnou mìrou týká
vech kategorií soutìících.
Test neobsahoval ádné teoretické peky, naopak dùslednì vycházel z denní praxe práce na záchrance. Z tohoto ohle-
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Graf è. 1: Celkové výsledky testu

du je jeho výsledek ponìkud zklamáním, ale na druhou stranu
v této podobì jde jen o hru a snad alespoò pøinesl pouèení jak
soutìícím, tak naim ètenáøùm.
Pøesné poèty dosaených bodù a poøadí jednotlivých posádek naleznete ve výsledkové listinì na www.rallye-rejviz.cz.

Z K U  E N O S T I
Mezinárodní soutì
Posádky mezinárodní soutìe mìli svùj vlastní písemný test.
Otázky (celkem 12) poskytli Mag. Christoph Redelsteiner,
MSc. a Doc. MUDr. Viliam Dobiá, PhD. Ke kadé otázce bylo na výbìr ze ètyø rùzných odpovìdí, mohlo být více správných. Pøi kompletnì zodpovìzené otázce byly poèítány 4 body.
Mezinárodních posádek bylo 33, test zpracovával celý tým
spoleènì. ádné podrobné statistiky se k testùm z mezinárodní
soutìe nedìlaly (málo posádek, spolupráce celého týmu, jazyková bariéra). Jen pro zajímavost lze uvést, e nejlepí posádka
test napsala na 93,8% (45 bodù ze 48), nejhorí na 64,6 % (31
bodù ze 48). V prùmìru byl test napsán na 80,9% (pøiblinì 38,8
bodù ze 48).
MUDr. Ondøej Franìk
ZZS HMP  ÚSZS, Korunní 98, 100 00 Praha 10,
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz
Mgr. Michal Aur
MEDIPRAX CB s.r.o., Braniovská 31, 370 05 Èeské Budìjovice
e-mail: aur@mediprax.cz
Pøíspìvek doel do redakce 24. èervna 2008

Inzulínová pumpa verzus mobil na Rallye Rejvíz 2008
Táòa Bulíková1), Viliam Dobiá1, Hana Vacková2)
1)
2)

Life Star Emergency, s.r.o.  záchranná zdravotná sluba, Limbach a koliace pracovisko SZU  Bratislava,
ZZS JmK

Úvod
Inzulínová pumpa je vo svojej dnenej podobe elektronicky
riadený prístroj, ktorý spo¾ahlivým hnacím motorom podáva inzulín do podkoia.
Lieèba inzulínovou pumpou zatia¾ umoòuje najprirodzenejí spôsob vonkajieho podávania inzulínu. Dovo¾uje pacientovi uvo¾ni denný reim  nie je nutné skoro ráno vstáva kvôli
injekcii inzulínu, ani jes v presne daných pravidelných intervaloch tak, ako je bené pri klasickej aplikácii inzulínu.
Hlavná výhoda lieèby inzulínovou pumpou spoèíva v monosti jemného kontinuálneho dávkovania inzulínu a tým maximálne priblíenie fyziologickej sekrécii zdravého èloveka.
Poèet registrovaných inzulínových púmp u dospelých na
Slovensku je okolo 1500. V tejto súvislosti mono poveda, e
ako lekárka záchrannej sluby som mala tatistické astie na
pacientov s inzulínovou pumpou, ak som v priebehu tvr roka
mala dva výjazdy k akej hypoglykémii u pacienta lieèeného
inzulínovou pumpou. Niektorí moji kolegovia mi túto náhodu
v tichosti závideli, keï poèas svojej nieko¾koroènej praxe sa
s nièím podobným nestretli na ivo.
Námet na súanú úlohu Johnnie Walker
S inzulínovou pumpou som sa po prvý krát stretla u pacienta
na výjazde v seneckom regióne, kde pracujem. Krátko po 20.
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hodine bola hlásená dopravná nehoda na ved¾ajej komunikácii.
V járku stálo osobné auto s nepokodenou karosériou, vodiè
sedel hlavou opretý o volant, nereagoval na iadne podnety,
v blízkosti postával náhodný okoloidúci mu, ktorý auto naiel
v jarku. Pri vyprosovaní vodièa z auta, odhalením jeho koele
nám udreli do oèí hadièky fixované v podkoí pod pupkom smerujúce ku koenému puzdierku na opasku. V puzdierku bolo
zariadenie s displejom, vyzeralo ako MP3 prehrávaè alebo moderný prenosný harddisk. Ale k èomu tie katétre v podkoí?
pýta sa záchranár. Po zmeraní glykémie sa dovtípil. Nameraná
hodnota bola ve¾mi nízka  0,7 mm/l, po podaní koncentrovanej
glukózy do ily sa pacient promtne prebral k plnému vedomiu
a sám vypol inzulínovú pumpu. Vtedy mi bolo jasné, e mám
námet na súanú úlohu na tohoroèný Rallye Rejvíz. Písanie situácie mi u¾ahèil osud po druhý krát, keï som s odstupm asi
troch mesiacov ila k dopravnej nehode na dialnici D1
Bratislava  Trnava, kde bol hlásený jeden zranený v bezvedomí. Pod¾a oèitých svedkov, osobné auto náhle zaèalo na dia¾nici k¾uèkova a zilo do jarku. Za rozbitým èelným sklom auta
bolo vidie vodièa, ktorý bol v hlbokom bezvedomí bez vonkajích zranení. Zbeným pohmatom brucha som nala k¾úèovú indíciu  katéter s inzulínovou pumpou na opasku.
Na základe reálnych výjazdov som písala námet na súanú
úlohu Johnnie Walker.
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Zadanie pre posádky
Náhodný chodec na od¾ahlej ceste hlási, e pri dome je havarované auto, vodiè za volantom nereaguje a dvere auta sa nedajú
otvori. Bliie informácie nie sú známe, svedok rozpráva
zmätene, asi je pod vplyvom alkoholu. HZS a PÈR sú upovedomení, sú na inom výjazde. Rozmiestnenie zdravotníckych zariadení v okolí: necelých 15 minút jazdy je okresná nemocnica
s ARO, interným, chirurgickým, neurologickým oddelením vrátane CT a oborových JIS, cca 35 min jazdy je ve¾ká krajská
nemocnica s urgentným multioborovým príjmom, ktorá má zároveò tatút traumacentra, LZS nelieta.
Úloha pre posádku: vyetri pacienta, oetri pacienta, pripravi ho k transportu a urèi ïalie smerovanie pacienta.
Situácia a jej rieenie: pri dome stojí osobné auto, akoby
havarované, s blikajúcimi smerovkami, na prednom sedadle
mu opretý o volant, nereaguje na búchanie na okno. Auto nájde náhodný okoloidúci opitý mu, ktorý chce pomôc, avak
nevie otvori dvere vozidla, zmätene behá s cigaretou, volá záchranku. Polícia aj hasièi prichádzajú na miesto nehody 15 minút po príjazde ZZS. Vozidlo bez deformovanej karosérie,
dvere je moné otvori odistením poistnej páèky cez pootvorené okno spolujazdca vpredu, mu za volantom v hlbokom
bezvedomí, GCS 3, zrenice izokorické, spomalená reakcia na
osvit, dýcha chrèivo, SaO2 90%, po predsunutí sánky a pootvorení úst sa rozdýcha, pulz na periférii dobre hmatný, TK
140/90, pulz 110/min, koa bledá, spotená, na pravom predlaktí malá trná rana, iné zranenia nie sú, na opasku nohavíc
v puzdre inzulínová pumpa s katétrom v podkoí brucha.
Zmeraním glykémie posádky zistia nemerate¾né hodnoty, okolo 0 mmol/l. Inzulínovú pumpu je potrebné vypnú (nedá sa
vylúèi technická porucha), poda 40% glukózu do ily, po 80
ml sa vodiè preberá k plnému vedomiu. Ak posádky pumpu
nenájdu alebo nezastavia, pacient upadá opä do bezvedomia.
Informácie, ktoré povie pacient na cielený dotaz: roky sa
lieèi na diabetes inzulínovou pumpou, o jej pouití je dôkladne
edukovaný a pri kadej hypoglykémii pumpu stopne a konzultuje svojho diabetológa po telefóne. Hypoglykémiu u v minulosti mal, necíti príznaky hypoglykémie, pred kadou jazdou autom
si vdy meria glykémiu, dnes zabudol.
Hodnotenie
Celkový poèet posádok v poète 84 som hodnotila zvlá v kategórii RZP  národná (26 posádok), RLP  národná (33 posádok) a medzinárodná (25 posádok). Porovnávala som postupy
posádok RZP a RLP v národnej súai pod¾a jednotlivých sledovaných èinností (prieskum bezpeènosti miesta, odobratie
anamnézy, vyetrenie, diagnóza, lieèba, smerovanie, výbava posádky, hodnotenie figurantov) vypoèítaním priemerných bodových ziskov. Získané výsledky som uviedla pre názornos do
grafov, pozri graf 1 a graf 8. Posádky národnej a medzinárodnej súae som hodnotila podåa percenta získaných bodov z maxima (pozri tabu¾ku 1 a graf è. 10).
Výsledky a komentáre
Z grafu è. 9 vyplýva, e maximálny moný bodový zisk
za danú úlohu bol 1200 bodov a tento poèet nezískala iadna posádka. Najlepí priemerný bodový zisk som zaznamenala v kategórii posádok RZP v národnej súai s poètom
bodov 990. Posádky RLP v národnej súai získali o 73 bodov menej, teda 817 a posádky v medzinárodnej súai
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s priemerným poètom bodov 670 nedosiahli ani celkový priemerný bodový zisk 777 bodov.
Graf è. 9: Priemerné bodové zisky RZP, RLP v národnej a medzinárodnej súai
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Na hodnotenie jednotlivých kategórií èinností som uplatnila percentuálne hodnotenie z maximálneho poètu bodov za danú kategóriu. Hodnotila som nasledovné poloky tak, ako boli v súaných
tabuåkách u rozhodcov: prieskum bezpeènosti miesta, odobratie
anamnézy, vyetrenie, diagnóza, lieèba, smerovanie, výbava posádky, hodnotenie figurantov. Výsledky výpoètov sú pre názornos súhrnne uvedené pre vetky tri kategórie posádok (RZP  národná,
RLP  národná, international) v tabuåke è. 1 a grafe è.10.
Tabu¾ka è. 1 Percentuálne zisky bodov z maxima u troch kategórií posádok
% z maximálneho poètu bodov
RZP
RLP
International
národná národná
1. Prieskum bezpeènosti
63
39
69
miesta
2. Odobratie anamnézy
41
36
36
3. Vyetrenie
88
66
65
4. Diagnóza
92
76
84
5. Lieèba
6. Smerovanie
7. Výbava posádky

78
93
90

60
63
97

62
83
73

8. Hodnotenie figurantov

83

64

43

Graf è. 10: Percentá získaných bodov z maxima u troch kategórií posádok

Ako z uvedenej tabu¾ky a grafu vidie, vetky kategórie
posádok národnej a medzinárodnej súae sa v odoberaní
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anamnézy pohybujú percentuálne z maximálneho poètu bodov v pásme ve¾mi nízkom 36%  41%. Na základe rozhovoru s rozhodcami, asistentami a figurantami vyplynulo
zistenie, e asi polovica posádok nedostatoène odoberá anamnézu osobnú, liekovú a predchorobie veobecne. Málo komunikujú s pacientom a jeho okolím a to aj v prípade, e
pacient je shopný verbálneho kontaktu. Len zriedkavo je pacient  figurant priebene informovaný o tom, èo sa s ním
bude robi a kam ho posádky plánujú zobra.
Aj oblas vyetrenia  prvotného a druhotného sa v priemere pohybovala v percentuálnom hodnotení z maximálneho moného bodového zisku len v kále od 65  88%. Z 84
posádok 25 % nemeralo glykémiu a viac ako 50% posádok
nezistilo lieèbu inzulínovou pumpou.
Ak by posádky palpovali brucho, nali by katéter v okolí
pupka fixovaný v podkoí a aj pumpu v puzdre na opasku.
Boli aj také posádky, ktoré katéter videli a nevenovali mu iadnu pozornos a inzulínovú pumpu si zamenili za mobilný
telefón. Aj tie posádky, ktoré identifikovali inzulínovú pumpu, sa pacienta neopýtali na jej bezproblémový chod a prekonané hypoglykémie v minulosti. Ak by tak uèinili, pacient by
sám intruoval záchranný tím o tom, ako pumpa funguje a èo
s òou má v prípade hypoglykémie robi.
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Pri stanovovaní diagnózy èas posádok postupovala od
samého zaèiatku k pacientovi ako k obeti akej polytraumy,
aj keï evidentné vonkajie zranenia prítomné neboli a obehovo bol pacient stabilný. K diagnóze akej polytraumy
dospeli skôr z prvotných indícií na základe hlásenia operaèného strediska o dopravnej nehode, ako zo seriózneho vyetrenia na mieste, kde neboli iadne indície o náraze alebo
zráke vozidla a u vodièa v bezvedomí obehovo stabilného
neboli prítomné iadne vonkajie zranenia okrem banálnej
exkoriácie na predlaktí. O tom, e karoséria osobného vozidla nebola poruená a smerovky boli v chode svedèí fotodokumentácia.
V urèovaní správnej pracovnej diagnózy sa na základe
priemerného percentuálneho zisku z maxima javili lepie
posádky RZP ako RLP (viï. tabu¾ku 1 a graf 10), posádky
RZP dosiahli vyí priemer o 20% v porovnaní s RLP.
Samotná lieèba hypoglykémie priniesla v niektorých prípadoch prekvapivé zistenia. Posádky aplikovali nízke dávky
koncentrovanej glukózy do ily (20  60 ml) u dospelého
mua, vyskytli sa aj prípady, keï podávali len 5% Glukózu
po kvapkách. Tie posádky, ktoré nezistili hypoglykémiu,
pacienta v bezvedomí intubovali, po podaní celkových anestetík a relaxancií dolo k závanej bradyarytmii so zasta-
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vením obehu a následne pacient s hypoglykémiou zomrel po
neúspenej KPR.
Posledným krokom bolo rozhodnutie o smerovaní pacienta. Bolo potrebné urobi na mieste triedenie a pacienta
smerova na najbliiu JIS internú, eventálne ARO.
Alternatíva  smerovanie pacienta na Urgentný príjem je
jednoduchia pre posádky a optimálna pre pacienta, avak
v podmienkach danej úlohy (a ia¾ aj benej praxe na
Slovensku, èi v Èechách) bola bodovo niie ohodnotená,
keïe UP v rámci krajskej nemocnice bol vzdialený. Tie
posádky, ktoré pacienta chybne uzavreli ako polytraumu,
urèili smerovanie do traumacentra.
Pri hodnotení výbavy posádky sa sledovalo, èi majú so
sebou potrebné prístrojové vybavenie k bezvedomiu. Jedine
v tejto kategórii získali vetky posádky najvyie percento
z maximálneho bodového zisku. Jednotlivé body získali posádky za defibrilátor, kyslík, liekový kufor, ventilátor alebo
ruèný dýchací prístroj a najviac za glukomer.
V hodnotení figurantami najlepie obstáli v hodnotení posádky RZP v národnej súai, o 20% mali niie hodnotenie
posádky RLP a v medzinárodnej súai posádky v priemere
nedosiahli ani 50% z maximálneho bodového zisku. Figuranti
si saovali na necitlivé, v mnohých prípadoch a komplikované vyprosovanie z osobného auta, uloenie na holú zem bez
podloky a deky, aj napriek tomu, e reálne poèasie na tohoroènom Rejvíze bolo po celý èas studené a aj pocitovo chladné. Rovnako absentovala komunikácia s figurantami ako
pacientami, ktorí majú právo vedie èo sa s nimi bude robi.
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Z K U  E N O S T I
Záver
Vychádzajúc zo situácií posledných troch rokov sa hypoglykémia vyskytla na Rallye Rejvíze alebo slovenskej Záchrane
vdy a v rôznych podobách. Zdalo by sa, e pre posádky bude
verifikácia hypoglykémie najmením problémom. V situácii
Johnnie Walker tomu tak zïaleka nebolo.
Lepie percentuálne aj priemerné bodové zisky vo vetkých
pozorovaných kategóriách posádok RZP v národnej súai v porovnaní s posádkami RLP by nás nemali necha ¾ahostajnými.
Aj keï názov súanej úlohy Johnnie Walker môe v nás navodi príjemné asociácie z opojenia, na základe uvedenej analýzy
nie je nateraz iaden dôvod k prípitku a opojeniu.
Progresívne v tejto úlohe je, e vetkých 84 zúèastnených posádok na tohoroènom Rejvíze si navdy zapamätá inzulínovú
pumpu, ktorá svojou ve¾kosou pripomína mobilný telefón a je
moné ju tak isto ako mobilný telefón nosi napr. na opasku, ale
k zámene posádkami za mobil u nedôjde. A to bol k¾úèový
zámer autorky tejto súanej úlohy, pretoe s najväèou pravdepodobnosou sa budeme s inzulínovou pumpou v blízkej budúcnosti stretáva v rámci výjazdov èastejie ako dnes.
MUDr. Táòa Bulíková, PhD.
Life Star Emergency, s.r.o.  záchranná zdravotná sluba
a koliace pracovisko SZU  Bratislava, LSE s r.o.,
Limbova 1,
900 01 Limbach
Slovenská republika
e-mail: bulikova@stonline.sk
Pøíspìvek doel do redakce 9. záøí 2008
Ilustraèní fotografie z úlohy Johnnie Walker:
Táòa Bulíková, Dominika eblová
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Skúsenosti s pregraduálnou výukou urgentnej medicíny
na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri
Lékárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Oto Masár, Jan Pokorný, Renáta Vandriaková, Hana Tureèková,

Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt
Autori analyzujú prvý rok èinnosti Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof na úseku pedagogiky  výuky predmetu Urgentná
medicíny a medicíny katastrof.
Klíèová slova: pedagogika  lekárska fakulta  urgentná medicína  medicína katastrof
Abstract
The authors analyze the firts year of educational activity of Emergency and Medicine Department within Medical Faculty of Komensky
University in Bratislava.
Key words: education  medical faculty  emergency medicine  disaster medicine

Skúsenosti s výukou poèas prvého akademického roku
Kliniky urgentnej medicíny dávajú monos upozorni i ostatné pracoviská, ktoré podobnú výuku zavádzajú, na niektoré
skúsenosti  ale i chyby, ktorých sme sa dopustili.
Vo veobecnosti mono kontatova, e tudenti prichádzajúci na nae pracovisko sú po teoretickej stránke dobre pripra16

vení. Absentuje vak praktická skúsenos, a to nielen s manuálnymi výkonmi (i.v. podávanie, defibrilácia, intubácia).
Ve¾kým problémom je úvaha o pravdepodobnosti tej ktorej diagnózy (v podstate na rovnakú váhu dávajú Oidininu kliatbu
a útlm dýchania po opiátoch). Nemajú skrátka skúsenos, e
vták sediaci na vrchole fabrického komína môe by slávik,
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008
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ale asi to bude vrabec. To musia nadobudnú práve na stáach
na urgentných príjmoch nemocníc. Pochopite¾ne je potrebná
i adekvátna literatúra.
Absolútne nedostatoèné sú i informácie tudentov o problematike zabiehajúcej do medicíny katastrof (radiaèné, chemické a biologické zbrane hromadného nièenia, terorizmus), i keï
by sa dalo predpoklada, e niektoré predmety u absolvovali
a okrajovo by tieto vedomosti ma mali.
Èo je vak zaujímavé, na stáach pri diskusiách o budúcej praxi orientaène sa na prvom mieste umiestnila dermatovenerológia,
tzv ve¾ké odbory tudenti udávajú a ako náhradu, východisko
z núdze. Pochopite¾ne, existujú medzi piatakmi tie výnimky.
Po roku môeme kontatova:
 sylabus predmetu je vcelku vyváený, hodinová dotácia je
dostatoèná (prednáky 13, cvièenia 39)
 novinky v KPCR a náväznos na ïaliu klinickú lieèbu tudentov zaujíma, je to pre nich nový poh¾ad,
 vo veobecnosti tudenti oceòujú prezentáciu pod¾a príznakov, nie pod¾a hotových diagnóz,
 literatúru sme tudentom poskytli na webovej stránke, take
ju nemuseli pracne zháòa, èo ocenili,
 prínosom bola i stá na urgentnom príjme FN Bratislava.
Problémy a nedostatky:
 najväèím problémom je organizaèné zvládnutie hladkej výuky,
je treba zabezpeèi dostatoèné personálne obsadenie výuky kmeòovými zamestnancami, externí zamestnanci sú iste potrební, ale
výuka im môe kolidova s ich základným zamestnávate¾om
a tudentom sa nemá kto venova, prípadne sa improvizuje,
 výber externých pedagógov je potrebné zvái a upozorni
ich, e ich finanèné ohodnotenie v kolstve nikdy nebude porovnate¾né s ich ohodnotením na RLP,
 ak pracovisko zabezpeèuje i výuku predmetu I. pomoc, je
potrebné I. pomoc a urgentnú medicínu ma v inom seme-
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stri, v opaènom prípade je obrovský nárok na personál
a techniku,

Problémy na úrovni fakúlt:
 plánovanie pracovníkov je spravidla dlhodobý proces, nový
pedagogický útvar prerozdelí hodinové dotácie (na výuku I.
pomoci, prípadne ak urgentnú medicínu vyuèovali KARIM)
a tým i môe spôsobi na týchto klinikách zmenu poètu
funkèných miest, èo vyvolá nevô¾u kolegov,
 problémom je i akceptácia predmetu zo strany mnohých klinikov (èo je to vlastne za predmet) a prenáanie týchto názorov na tudentov.
Hodnotenie vedomostí.
Skúka prebieha výhradne vo forme testu, podmienkou
skúky je zápoèet. Pri ude¾ovaní zápoètu je podmienkou
KPCR na manekýne s poèítaèom vèítane intubácie. Rozsah vedomostí v teste je pribline rovnaký ako je rozsah testu pri
atestáciách z urgentnej medicíny na IPVZ ! Èo je vak zaujímavé, e výsledky sú takmer identické.
Záver: Pregraduálna výuka samostatného predmetu
Urgentná medicína a medicína katastrof je realitou. Je vak
potrebné spoji sily, aby táto výuka bola v rámci regiónov ÈR
a SR tandardná (pre mobilitu tudentov i lekárov). Výsledkom
bude lekár, ktorý vie, èo je urgentná medicína a môe sa pre
tento medicínsky odbor slobodne rozhodnú.
Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof
LF UK Bratislava, ZZDS
Antolská 11, Bratislava-Petralka
Slovenská republika
e-mail: otomasar@voila.fr
Pøíspìvek doel do redakce 10. záøí 2008

Akutní srdeèní selhání u dìtí
v pøednemocnièní péèi
Jiøí Kobr

Univerzita Karlova Praha, Lékaøská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeò  Dìtská klinika

Abstrakt
Respiraèní a kardiovaskulární systém jsou v trvalé funkèní interakci s cílem uspokojit aktuální potøeby tkání v dodávce kyslíku
a energetických zdrojù. Pokles výkonu nìkterého z obou systémù vede k bezprostøednímu ohroení základních ivotních funkcí organizmu.
Vyvolávající pøíèiny a typický vývoj klinických projevù poklesu srdeèního výdeje jsou v textu øazeny podle pøevaujícího zastoupení
v dìtském vìku. Na základì vlastních zkueností autor popisuje praktické vyuití klinických informací v rozpoznání srdeèního selhání
a pøedkládá úèinné, realizovatelné léèebné postupy vedoucí ke zvýení efektivity obìhu pacienta v podmínkách pediatrické pøednemocnièní
neodkladné péèe.
Klíèová slova: pøednemocnièní neodkladná péèe  srdeèní selhání  srdeèní výdej
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Abstract
Respiratory and cardiovascular systems are in permanent interaction in order to supply oxygen and energetic resources for tissues.
Dysfunction of any of these two systems leads to immediate endangering of vital functions. The article deals with causes and typical
symptoms of cardiac output decrease according to occurence in children. Based on author´s own experience he describes practical use of
clinical information and effective and possible therapeutical procedures which can be used for cardiovascular stabilization in prehospital
phase.
Key words: prehospital emergency care  cardiac failure  cardiac output

Úvod
Srdeèní selhání je nejednotnou skupinou poruch základní
funkce celého systému. Respiraèní a kardiovaskulární systém
jsou v trvalé funkèní interakci, zprostøedkované systémem
neurohumorální regulace na orgánové i bunìèné úrovni, která
je zamìøena k plnìní jediného cíle: uspokojit aktuální potøeby
tkání týkající se dodávky kyslíku a energetických substrátù.
Známé adaptaèní mechanizmy organizmu mají jen omezené
monosti vyrovnávat pøechodné zmìny srdeèního výdeje. V situaci, kdy dojde k vyèerpání regulaèních moností a pøetrvává
funkèní porucha nìkterého z obou systémù, dochází k bezprostøednímu ohroení organizmu a základních ivotních projevù.
Rychlá diagnóza srdeèního selhání a zahájení úèinné léèby
prokazatelnì sniuje morbiditu i mortalitu kriticky nemocných
dìtí.
Srdeèní selhání a rozhodovací algoritmus:
Prvotní rozliení pøíèiny:
1. Kardiální pøíèina  èastìji vrozená
Vrozená srdeèní vada, pracovní pøetíení zdravého srdce,
získané postiení srdce, dysrytmie s alterací pulzové srdeèní aktivity.
2. Nekardiální pøíèina  èastìji získaná
Asfyxie nebo hypoxie, sepse, metabolický rozvrat, akutní
a chronická plicní onemocnìní, systémová a plicní hypertenze, anémie, polycytémie, selhání ledvin, systémové
zánìtlivé onemocnìní, neuromuskulární degenerativní
onemocnìní, endokrinní poruchy, vrozené nebo získané
cévní anomálie.
Funkèní klasifikace pøíèiny:
Výkon srdce je determinován plnìním srdeèních oddílù
(pøedtíení), frekvencí i kvalitou kontrakcí (pulzová frekvence) a rezistencí systémového arteriálního øeèitì (dotíení).
1. Vysoké pøedtíení  objemová pøetíení srdce
2. Sníení kontraktility  sníení výkonu, dysfunkce myokardu
3. Stoupající dotíení  tlaková zátì srdce
Viz. tab. 1
Odhad prùtoku plicním øeèitìm u dìtí se strukturální srdeèní vadou:
1. Vysoký prùtok
2. Prùtok není ovlivnìn
3. Nízký prùtok
Pøíèinou srdeèního selhání u pacienta s vysokým prùtokem
plicním øeèitìm bude vysoké pøedtíení, objemové zatíení.
Dítì s normálním prùtokem bude pravdìpodobnì selhávat
z dùvodu poklesu kontraktilní, systolické výkonnosti myokar18

du. Srdce pacienta s nízkým prùtokem plicním øeèitìm bude
trpìt vysokým dotíením, tzn. tlakovou zátìí.
Klinické vyetøení
Vyetøení aktuálního stavu pacienta a vyhodnocení dynamiky zmìn má zásadní význam pro stanovení diagnózy a dalí rozhodování. Na základì peèlivého vyetøení pacienta lze
urgentní stav hodnotit z hlediska kvantitativního, rozliit
akutní nebo chronické projevy srdeèního selhání a rozhodnout, zda srdce selhává z dùvodu objemového pøetíení, sníení výkonu nebo tlakové zátìe. Projevy srdeèního selhání
prodìlávají charakteristický vývoj, porucha funkce pravé
srdeèní komory mùe být izolovaná, ale sníení výkonu levé
komory je vdy následováno dysfunkcí pravostranných
srdeèních oddílù.
Vodítkem pro hodnocení funkce srdeèních komor jsou informace, které jsou v pøehledu øazeny podle typické posloupnosti
a rychlosti oèekávaných zmìn: Viz tab. 2
Závìry klinického vyetøení s vysokou pravdìpodobností
odpovídají výsledkùm doplòkových i speciálních kardiologických vyetøení.
Srdeèní elesty, pøípadnì cyanóza sliznic upozorní na monou pøítomnost strukturální srdeèní vady. Bledé sliznice,
tachykardie, tachypnoe a nápadné pocení jsou klinickými projevy regulaèních adaptaèních mechanizmù nízkého srdeèního
výdeje u dìtí vech vìkových skupin, zejména v novorozeneckém a kojeneckém vìku. Zmìna chování, sníení chuti k jídlu,
pøíjmu tekutin a diurézy signalizují nízký srdeèní výdej ve
vech vìkových skupinách. Pokles tìlesné výkonnosti a námahová dunost vìrohodnì vypovídají o srdeèním selhání u dìtí
pøedkolního vìku a starích. Klidová tachypnoe, dunost a nárùst dechového úsilí svìdèí pro vysoký prùtok plicním cévním
øeèitìm nebo diastolickou dysfunkci levé komory s rozvojem
plicního postkapilárního edému. Pokles systémového arteriálního tlaku je následkem selhání levé komory a nízkého srdeèního výdeje.
Informace z anamnézy a klinického vyetøení usnadní odpovìdi na otázky s cílem stanovit správnou diagnózu:
1. Je hemodynamika pacienta fyziologická nebo patologická?
2. Jedná se skuteènì o srdeèní selhání?
3. Jaká je aktuální kvalita krevního obìhu?
Léèba
Neodkladná léèba srdeèního selhání musí být pøísnì individuální, komplexní a úèinná.
V souèasných podmínkách pøednemocnièní péèe není racionální trvat na komplexním pojetí neodkladné péèe a vánì
doporuèit ovlivnìní diastolické funkce komorového myokarURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008
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Vysoké pøedtíení

Pokles kontraktility myokardu

Stoupající dotíení

Objemové pøetíení

Sníení výkonu

Tlaková zátì

Pøetíení infuzními roztoky

Asfyxie/hypoxie

Arteriální duèej

Tìká sepse

Koarktace aorty
Systémová arteriální
hypertenze

Defekt septa komor
Selhání ledvin
Regurgitace atrioventrikulárních chlopní

Idiopatický
Komoce/kontuze srdce a hrudníku

Regurgitace semilunárních
chlopní
Atrio-ventrikulární septální
defekt

Anomální odstup levé koronární
artérie z plicnice
Pokraèující supraventrikulární
tachykardie
Kompletní atrio-ventrikulární
blok
Primární zánìtlivé onemocnìní
myokardu

Arteriální trunkus
Úplný anomální návrat
plicních il
Arterio-pulmonální zkraty
Arterio-venózní pítìle
Aorto-pulmonální okno
Syndrom nepøimìøené
sekrece adiuretinu

Kardiomyopatie

Kawasaki syndrom
Koronární insuficience
Systémová zánìtlivá
onemocnìní - vaskulitidy
Duchennova svalová dystrofie
Friedrichova ataxie
Hypokalcémie
Hypoglykémie

Insuficience nadledvin
Hyper/hypothyreóza
Deficit karnitinu
Porucha mitochondriálního
transportu elektronù
Glykogenózy
Sphingolipidóza

Bronchiální asthma
Bronchopulmonální dysplázie
Chronická centrální
hypoventilace

Cystická fibróza
Obstrukce horních dýchacích
cest
Plicní arteriální hypertenze
Hypertrofická forma
kardiomyopatie
Stenóza plicnice
Atenóza aorty
Cor pulmonale
Interrupce aortálního oblouku
Plicní cévní obstruktivní
onemocnìní
Úplný anomální návrat
plicních il s obstrukcí
Tumory s vlastní
katecholaminovou aktivitou
Syndrom hypoplastického
levého srdce

Tabulka 1

du, substituci krevními deriváty, úpravu vnitøního prostøedí nebo mechanickou podporu obìhu v terénní praxi. Modifikovaná
ultrafiltrace, imunomodulace nebo inhalace oxidu dusnatého
jsou metodiky vyhrazené specializovaným týmùm.
V pøednemocnièní praxi vyhovují tzv. tradièní léèebné postupy:
1. Kvalitní vstup do ilního øeèitì
Spolehlivý vstup do ilního øeèitì pacienta se srdeèním seURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008

lháním je klíèem k monosti aktivnì ovlivòovat krevní obìh.
Postupy a pravidla upøesòují doporuèené postupy (5).
2. Zvýená nabídka kyslíku
Tkánì pacienta se srdeèním selháním prokazatelnì trpí nedostateènou dodávkou kyslíku. Zvýení podílu kyslíku (do
FiO2 < 0.5) ve vdechované smìsi plynù pøispívá ke zvýení
jeho dostupnosti ve tkáních. Srdeèní selhání je indikací pro
normobarickou oxygenoterapii zvlhèeným kyslíkem s prù19
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tokem do 5 litrù/min., respiraèní selhání pro zahájení neinvazivní, pøípadnì invazivní umìlé plicní ventilace, která minimálnì ovlivní srdeèní výkon.
3. Objemová náhrada ztrát tekutin z cévního øeèitì
Extravazální ztráty tekutin sniují efektivnì cirkulující objem krve, zhorují její prùtoèné vlastnosti a sniují prokrvení tkání. Pro zajitìní dostateèného efektivnì cirkulujícího
objemu krve v cévním øeèiti je nutná objemová náhrada
ztrát. Náhrada tekutin je aktivním zásahem do krevního obìhu, proto vyaduje pravidelné kontroly klinického stavu pacienta. Ideálním startovním roztokem je izoosmolární
krystaloid (Ringerùv roztok s laktátem, Hartmanùv roztok).
Osmoticky aktivní infúzní roztoky na bázi krobu nebo gelu
jsou indikované po ovìøení ztráty velkých objemù tekutin
z cévního øeèitì. Náhrada tekutin nesmí zvýit pøedtíení
srdce, bezpeèný je pøevod pøi hodnotách < 10 ml/kg/hod.
4. Redukce patologického pøedtíení srdce
Selhání srdce s vysokou hodnotu pøedtíení je indikací k zahájení aktivní redukce endovazálnì cirkulujícího objemu:
Restrikce pøíjmu tekutin na hodnoty < 80% vypoètené denní
bilance. Orientaèní výpoèet denní bilance tekutin = (140 - stáøí v rocích) x hmotnost v kg.
Furosemid  klièkové diuretikum. Aktivnì sníí pøedtíení
srdce zvýením glomerulární filtrace optimalizuje pomìr
objem/tlak. Indikce: Srdeèní selhání s vysokou hodnotou
pøedtíení srdce a kongesce v systémovém i plicním øeèiti.
Dávkování: bolus 1,0 mg/kg i.v. s moností opakování po 30
min. Je pøípustná aplikace neøedìného roztoku do periferní
íly.
5. Farmakologická podpora systolické, kontraktilní funkce komorového myokardu
Systolická dysfunkce s poklesem kontraktility myokardu je
indikací pro inotropní farmakologickou podporu obìhu:
Adrenalin  velmi silná stimulace ß1, ß2 i ?-adrenergních
receptorù. Indikace: støední a tìká porucha kontraktility
s nízkým srdeèním výdejem a systémová arteriální hypotenze. Dávkování: bolus 0,1 mg i.v. je mono opakovat po 5 minutách, kontinuálnì v rozmezí 0,01-0,20 µg/kg/min. Pozor:
vysoké dávkování je kontraproduktivní, extrémnì zvyuje
kontraktilitu a paradoxní systémovou vazodilatací pùsobí
rychlý pokles diastolického tlaku! Prostorné ilní øeèitì je
ideální aplikaèní cestou pro øedìný roztok v pomìru 1:10.
Nevýhody: sníení dostupnosti kyslíku v myokardu, výrazná vlastní proarytmogenní aktivita, krátký biologický poloèas a individuální vnímavost ?-adrenergních receptorù.
Dobutamin  silná stimulace ß1 a inhibice ß2 i ?-adrenergních receptorù. Indikace: mírná a støední porucha kontraktility s nízkým srdeèním výdejem a tachykardií.
Dávkování: bolus 5,0 µg/kg i.v., kontinuálnì v rozmezí 2,010,0 µg/kg/min. Výhody: bez vlastní proarytmogenní
a chronotropní aktivity, úèinný v nízkých dávkách, potencuje renální vasodilataèní úèinek endogenních katecholaminù,
není toxický. Je pøípustná opakovaná aplikace neøedìného
preparátu do periferní íly! Nevýhody nemá.
10% Calcium chloratum  støední stimulace ß1 a mírná obou
?-adrenergních receptorù. Indikace: mírná a støední porucha
kontraktility komorového myokardu s bradykardií. Dávkování: bolus 0,1 ml/kg i.v. je mono opakovat po 30 min.
Nevýhody nemá. Prostorné ilní øeèitì je ideální aplikaèní
cestou pro øedìný roztok v pomìru 1:10.
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Preparáty dopamin a digoxin nebývají doporuèovány pro
vysoké bezpeènostní riziko jejich pauálního pouití v podmínkách pøednemocnièní péèe.
6. Regulace systémové cévní rezistence
Spolehlivé informace o hodnotách systémového tlaku s trvalou
moností prùbìných kontrol jsou základními podmínkami
pro zahájení aktivního ovlivòování rezistence cévního øeèitì. Farmakologicky lze ovlivnit oba extrémy cévní rezistence.
Selhání se systémovou hypotenzí a vazodilatací je indikací pro aktivní farmakologickou vazopresorickou podporu
obìhu:
Noradrenalin  velmi silná stimulace ?- a stopová stimulace ß1-adrenergních receptorù.
Indikace: Systémová arteriální hypotenze a tìký anoxický
záchvat Fallotovy tetralogie. Dávkování: výhradnì kontinuálnì v rozmezí 0,01-0,5 µg/kg/min. Nevýhody: výrazný
vlastní proarytmogenní úèinek a minimální inotropní efekt.
Prostorné ilní øeèitì je ideální aplikaèní cestou pro øedìný
roztok.
Srdeèní selhání s vysokým dotíením komor a systémovou
vazokonstrikcí je indikací pro aktivní farmakologickou vazodilataèní podporu obìhu, její realizace náleí do kompetence specializovaného týmu.
7. Podpùrná opatøení
Klid na lùku, úlevová poloha, správná bilance tekutin
a prevence hluboké ilní trombózy pøispívají ke sníení
morbidity pacientù se srdeèním selháním. Vnitøní prostøedí
pacienta se srdeèním selháním je v metabolicky i hemodynamicky nevýhodné acidóze s rùznou úrovní kompenzace.
Uválivì realizovaná alkalinizace zvyuje inotropní úèinek
endogenních i exogenních katecholaminù. Z indikace srdeèního selhání je doporuèen roztok 4,2% NaHCO3 v bolusové
dávce 2,0 ml/kg i.v. s moností opakovat dávku po 30 min.
Je pøípustná aplikace do periferní íly.
8. Ovlivnìní alterace pulzové srdeèní aktivity
Pokud je pøíèinou srdeèního selhání symptomatická dysrytmie, je indikovaná úèinná antiarytmická léèba. Principy antiarytmické léèby rozsahem pøesahují úèel tohoto sdìlení.
Doporuèované metody elektroverze (defibrilace, kardioverDysfunkce pravé komory
Systémová ilní kongesce

Dysfunkce levé komory
Plicní ilní kongesce
+ nízký srdeèní výdej

Dechová frekvence zvýena
Dechová práce neovlivnìna
Hypoxémie
Hepatomegálie
Únit tekutin z cévního øeèitì
Otoky

Dechová frekvence zvýena
Dechová práce zvýena
Hypoxémie
Hyperkapnie
Frekvence a kvalita pulzu
Systémový arteriální tlak
sníen
Diuréza sníena
< 0,5 ml/kg/hod.
Kapilární návrat
prodlouen > 4 s.
Rozdíl teplot periferie
a tìlesného jádra > 3°C

Ascites
Fluidotorax
Centrální ilní tlak
zvýen > 12 cm H2O
Tabulka 2

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008

O D B O R N É

T É M A

ze) a srdeèní stimulace jsou vyhrazeny specializovaným týmùm záchranné sluby.
Symptomatickou supraventrikulární tachykardii lze ovlivnit
sníením pulzové frekvence relativnì bezpeènì následujícími postupy:
Vagové manévry  prudké ochlazení oblièeje (dive reflex)
nebo výdech proti pøekáce s tlakem na bránici pùsobí pøechodný blok atrio-ventrikulárního vedení.
Adenosin  farmakologická varianta blokády vagových receptorù. Pøechodná blokáda sino-atriální automacie a atrioventrikulárního pøevodu. Dávkování: v dávce 0,2 mg/kg,
aplikované flash metodou i.v. Je pøípustná aplikace neøedìného roztoku do periferní íly.
Symptomatické bradyarytmie z atrio-ventrikulární blokády
jsou indikací pro:
Atropin  inhibice cholinergních receptorù pùsobí pozitivnì
chronotropnì. Dávka: bolus 0,01 mg/kg i.v. s moností opakovat po 5 min. Je pøípustná aplikace do periferní íly v øedìní 1:10.
Isoprenalin  støední stimulace ß1 i ß2 -adrenergních receptorù. Zvyuje kontraktilitu, má chronotropní i dromotropní
úèinek, pùsobí vazodilataci v plicním øeèiti a bronchodilataci. Indikace: plicní arteriální hypertenze a bradykardie
s dysfunkcí pravé komory. Dávka: v kontinuální infuzi
a rozmezí 0,01-0,5 µg/kg/min. i.v. Nevýhody: výrazná vlastní proarytmogenní aktivita, sniuje dostupnost kyslíku
v myokardu. Prostorné ilní øeèitì je ideální aplikaèní cestou.
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cení klinického stavu a v ideálním pøípadì záznamu EKG.
Vyhodnocení klinického nálezu komplikuje fakt, e reakce
i nìkteré klinické projevy kritického stavu jsou ovlivnìny vìkem a úrovní psychomotorického vývoje dítìte.
Zahájení neodkladné léèby srdeèního selhání má pøedcházet
uválivá indikace, snaha o kauzální odstranìní pøíèin a vytèení
reálného cíle s dosaením pøijatelné úrovnì tkáòové perfúze
a dostupnosti kyslíku.
Pøi realizaci neodkladné léèby srdeèního selhání je nutné
uívat jednoduché a dobøe známé léèebné prostøedky s moností prùbìné kontroly jejich úèinnosti.
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Závìr
Úlohou lékaøe v pøednemocnièní péèi je vèasné rozpoznání
poklesu srdeèního výkonu, pøípadnì srdeèního selhání.
Stanovení správné diagnózy je obtíné a monosti jsou omezeny na získání uiteèných anamnestických informací, zhodno-
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Poruchy srdeèní automacie u dìtí
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Abstrakt
Symptomatické arytmie jsou u dìtí ménì èasté a klinické projevy neprávem podceòovány. V porovnání s dospìlými mají odliné pøíèiny
i pøirozený prùbìh. S dobou trvání arytmie roste nebezpeèí selhání krevního obìhu. Základem diagnostiky zùstává vyhodnocení klinického
stavu a klasického záznamu EKG. Nové poznatky bunìèné elektrofyziologie srdce pøesnì identifikovaly pøíèiny poruch srdeèního rytmu,
pøispìly k pøehodnocení klasifikace a zmìnám léèebných postupù. Vèasná, úèelnì vedená léèba prokazatelnì sniuje mortalitu
i dlouhodobou morbiditu pacientù. Prognóza arytmií v dìtském vìku je pøíznivìjí ne v dospìlosti. Základní orientace v problematice
srdeèní elektrofyziologie je pro urgentní medicínu nezbytností.
Cílem práce je logické øazení supraventrikulárních tachykardií v praktické klasifikaci s charakteristikou pøirozeného prùbìhu, monými
vyvolávajícími pøíèinami, typickým obrazem EKG a popisem efektivních léèebných postupù.
Klíèová slova: supraventrikulární tachykardie  farmakologická léèba  kardioverze
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Abstract
Symptomatic dysrhtytmias are less frequent in children and clinical symptoms are often underevaluated. They have different causes and
symtomatology is different when compared to adult patients. In longer course of dysrhytmia the danger of cardiac failure increases. The
diagnose is based on clinical signs and ECG evaluation. Knowledge about cell electrophysiology identified the causes of dysrhytmias,
changed the classifications and therapeutic management. Timely and effective treatment significantly decreases mortality and long term
morbidity of patients. Prognosis is better than in adults. Basic orientation in cardiac electrophysiology is necessary for emergency and urgent
care.
In this paper supraventricular tachyarrhytmias are described and characterized, typical causes are named, typical ECG findings and effective
therapy are described.
Key words: supraventricular tachyarrhytmia  farmacological therapy  cardioversion

Úvod
Svìtové demografické studie potvrzují, e výskyt tzv. vrozených poruch srdeèní automacie je v populaci dìtí nemìnný.
S rozvojem medicínského poznání klesá mortalita dìtí s komplexními vrozenými srdeèními vadami, po operativních korekcích s jednokomorovou cirkulací, po zástavì krevního obìhu
nebo prodìlaném zánìtu srdeèního svalu. S obtíností chirurgické korekce, dobou trvání anoxie nebo rozsahem zánìtu
srdeèního svalu stoupá pravdìpodobnost vzniku tzv. získaných, prognosticky málo pøíznivých poruch srdeèního rytmu.
V souvislosti s tímto trendem stoupá celkový poèet dìtí s klinicky významnými poruchami srdeèní automacie.
U dìtí jsou èasto nesprávnì hodnoceny klinické pøíznaky
poruchy srdeèní automacie a jejich význam je okolím neprávem podceòován. Výsledkem bývá neúmìrnì dlouhá zátì
kardiovaskulárního aparátu s rozvojem závaných komplikací.
Základem diagnostiky arytmií zùstává klasický záznam povrchového, 12-ti svodového EKG. Nové poznatky v oblasti bunìèné
elektrofyziologie srdce i molekulární genetiky pøesnì identifikovaly mechanizmy vzniku arytmií, zásadnì zmìnily klasifikaci poruch srdeèního rytmu a strategii léèebných postupù.
V prùbìhu uplynulých 30 let dolo k vývoji nových farmakologických preparátù a rozvoji nových léèebných postupù u dìtí.
Termínem supraventrikulární tachykardie jsou oznaèovány
vechny symptomatické tachyarytmie, závislé na pøevodním
systému nebo svalovinì síní. Tvoøí nesourodou skupinu s rozdílnou etiopatogenezou, klinickými projevy, prezentací EKG
nálezu, diagnostikou i taktikou léèby.
Za této situace je základní orientace v problematice
elektrofyziologie srdce a poruch srdeèní automacie pro lékaøe
v pøednemocnièní péèi nezbytností. Práce navazuje na základní
vìdomosti z elektrofyziologie a dìtské kardiologie. Jejím cílem je
seznámit irokou lékaøskou veøejnost s novou, pøehlednou klasifikací supraventrikulární tachykardie, pøíèinami vzniku, charakteristikou typických obrazù EKG a efektními léèebnými postupy.
Pøíèiny
Poruchy srdeèní automacie vznikají na podkladì elektrofyziologických zmìn. Pøíèiny zmìn mohou být neznámé nebo
zjistitelné. Ke zmìnám dochází na podkladì vrozené funkèní èi anatomické anomálie pøevodního systému, pøípadnì jsou
získané v dùsledku zánìtlivého postiení srdce, hypoperfúze a hypoxie myokardu, rozvratu vnitøního prostøedí nebo po
komplikovaném chirurgickém zákroku na srdci.
Patofyziologické mechanizmy supraventrikulární tachykardie
jsou dva:
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Abnormální automacie se uplatní v pøípadì, e ektopická
èást myokardu generuje vyí frekvenci vzruchù, ne pøirozený pøevodní systém.
Mechanizmus reentry je íøení depolarizace po anatomicky
èi funkènì definovaném okruhu, jeho základní vlastností jsou
rùzné rychlosti vedení vzruchu a délky refrakterních period.
Reentry mùe být tvoøen svalovinou síní, síòo-komorovým
uzlem, svalovinou komor nebo vrozenými akcesorními drahami pøevodního systému.
Klinické projevy
Klinické pøíznaky jsou obrazem obìhové nestability a vyèerpané adaptaèní schopnosti vegetativního nervového systému. Spolehlivì zjitìné údaje o abnormální pulzové srdeèní
frekvenci a zmìnách systémového arteriálního tlaku mají vysokou vypovídací hodnotu. Hodnoty srdeèní frekvence a systémového tlaku je nutné porovnat s nomogramem referenèních
hodnot pro jednotlivé vìkové skupiny dìtí. Soubor pøíznakù
není typický pro ádný typ poruchy srdeèní automacie. Peèlivé
klinické vyetøení je u dìtí pøínosné. Kadá zmìna výkonu srdce nebo dysfunkce vegetativního nervového systému mùe
vèas upozornit na monost probíhající arytmie. Novorozenci
a kojenci s arytmií mají odlinou klinickou prezentaci arytmie,
rychlejí progresi obìhových zmìn a závanìjí prognózu ne
starí dìti. Stává se, e i jasné známky selhání krevního obìhu
jsou okolím dítìte podcenìny. Progrese srdeèního selhání
a rozvoj multiorgánového pokození jsou èasto koneènými následky závané poruchy srdeèní automacie.
Závanost klinických projevù roste s dobou trvání arytmie.
Klinické symptomy, které mohou upozornit na probíhající tachyarytmii v dìtském vìku, jsou uvedeny v následujícím pøehledu:
Novorozenci a kojenci

Starí pacienti

Výskyt

Neklid
Nechutenství
Dunost
Známky obìhové
nestability
Pocení
Proednutí
Apatie
ilní kongesce
Synkopa
Rychlý pokles srdeèního
výdeje

Palpitace
Závratì
Krátký dech
Bolest
na hrudi
Únava
Pocení
Nausea
ilní kongesce
Anxieta
Pomalá progrese
srdeèního selhání

96%
75%
67%
35%
23%
17%
13%
8%
5%
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Diagnostika
Zlatým diagnostickým standardem arytmií u dìtí je klasické kardiologické vyetøení:
Klinické vyetøení s objektivním zjitìním aktuální pulzové
frekvence, kvality pulzù, hodnot systémového arteriálního
tlaku, posouzením kvality prokrvení sliznic i náplnì systémového ilního øeèitì je podkladem pro aktuální hodnocení
srdeèního výkonu a funkce vegetativního nervového systému.
RTG skiagram hrudníku v pøedo-zadní projekci umoní posoudit bronchovaskulární kresbu, která vypovídá o kvalitì
prùtoku plicním cévním øeèitìm a intersticiální zmìny, vypovídající o kongesci v plicním ilním øeèiti. Rozíøení nebo
zmìna konfigurace srdeèního stínu jsou výrazem dilatace
srdeèních oddílù nebo velkých cév. Vyetøení není pøínosné pro
diagnostiku arytmií, ale uiteèné je pro posouzení mìstnání
v plicním øeèiti.
Eelektrokardiografie (EKG) se standardním 12-ti svodovým EKG povrchovým záznamem umoòuje bezpeènì zachytit poruchu rytmu a má pro diagnostiku zásadní význam. Pøi
hodnocení záznamu je uiteèné odpovìdìt na otázky: Je záznam patologický? Je srdeèní frekvence pravidelná? Lze identifikovat vlny P? Kam smìøuje osa vln P? Jaká je íøe QRS komplexu? Jaký je vztah P vln a QRS komplexu? Je interval RP
dlouhý nebo krátký?
Jícnový záznam EKG spolehlivì identifikuje vlny P tam,
kde nejsou dobøe patrné ve standardním záznamu. Bipolární
elektroda se zapojí místo elektrod na pravé a levé ruce, jícnový záznam se zobrazí na místì klasického svodu I. Unipolární
elektroda se zapojí na místo jednoho svodu hrudního.
Zátìové EKG vyetøení na bicyklovém ergometru spolehlivì odhalí nìkteré typy arytmií, normy pro vzestup pulzové
frekvence pøi definované zátìi a pokles pulzù ve fázi zotavení uvádí nomogramy.
24-hodinová monitorace srdeèního rytmu (Holter) umoní
automatické vyhodnocení srdeèního rytmu v reálném èase.
Pøístroj zaznamenává pouze morfologii a frekvenci komplexù
QRS, ale nevyhodnocuje vlny P! Pro správné hodnocení arytmie je nezbytné, aby výsledky automatické analýzy ve formì
histogramù nebo trendù korigoval zkuený kardiolog.
24 hodinový monitoring EKG je indikován u symptomatické arytmie, kterou neodhalil klasický záznam nebo s rizikem
významných arytmií (kardiomyopatie), pro kvantifikaci známé
arytmie, pøípadnì pro kontrolu efektu léèby.
Elektrofyziologická studie a anatomické mapování prostøednictvím intrakardiálnì zavedeného katétru provází
programovanou elektrickou stimulaci srdce a porovnává povrchový s intrakardiálním záznamem srdeèních potenciálù.
Vyetøení odhalí mechanizmus vzniku arytmie, lokalizuje pøíèinu, pøípadnì ovìøí úèinnost léèby. Invazivní vyetøení je zatíené moností vzniku závaných komplikací, proto má indikaèní kritéria:
Symptomatický pacient s podezøením na dysfunkci
sinusového uzlu, èasté a patnì tolerované paroxysmy tachykardie, trvalá nebo udrující se tachykardie se irokými
komplexy QRS, invalidizující nebo ivot ohroující arytmie
(WPW syndrom), synkopa nejasné etiologie pøi strukturálním onemocnìní srdce, nejasná tachyarytmie po srdeèní
zástavì, palpitace s pulzovou frekvencí nad 150/min., kontrola efektu léèby, plánovaná implantace stimulátoru nebo

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008

L É K A Ø S K É

kontrola jeho funkce a pøed chirurgickou léèbou arytmie nebo katetrizaèní ablací.
Signálovì prùmìrované EKG je neinvazivní, specializované vyetøení, které po souètu amplitud komplexù QRS a úsekù ST odlií pravidelný výskyt signálu od náhodného,
artificiálního signálu. Vyetøení odhalí tzv. pozdní komorové
potenciály, které jsou dùsledkem pomalého vedení (loisko
ischémie) a mohou být zdrojem získaného reentry nebo maligní komorové tachykardie. U dìtí je vyetøení indikováno
u dilataèních forem kardiomyopatie nebo po operativním zákroku na komorách.
ECHO kardiografické vyetøení
Vyetøení poskytuje velmi pøesné a cenné informace o morfologii a funkci myokardu i chlopenního aparátu. Vyetøení
plodu pøispívá k vèasné prenatální diagnostice a úèinnosti léèby závaných vrozených arytmií.
Souhrn vyetøení arytmií je uveden v pøehledu:
Klinické vyetøení
Prokrvení sliznic

Zobrazovací metody
RTG pøehledný snímek
hrudníku

Kvalita a frekvence pulzù
Systémový tlak
Srdeèní ozvy

ECHO kardiografie

Poslechový nález na plicích

Srdeèní enzymy
Síòový natriuretický faktor
Acidobazická rovnováha

EKG

Laboratorní testy

Standardní povrchový záznam
24 hodinový záznam
Elektrofyziologická studie
Jícnový záznam
Fyziologická studie
Signálnì prùmìrovaný záznam Anatomické mapování

Léèba
Cílem léèby supraventrikulární tachykardie je zpomalení pulzové frekvence srdce, pøípadnì konverze na pøirozený sinusový
rytmus, optimalizace koronární perfúze a stabilizace srdeèního
výkonu. Obecnì lze rozdìlit prostøedky léèby na akutní, profylaktické a definitivní.
Akutní léèba s prostøedky spoleènými vem typùm supraventrikulární arytmie:
1. Vagové manévry blokují vedení (výdech proti odporu,
ochlazení oblièeje)
2. Antiarytmika
Blokující pøevod (adenosin, propafenon, propranolol, verapamil, diltiazem)
Membránovì aktivní (procainamid, amiodaron)
3. Kardioverze D/C
Profylaktická léèba se strategií podmínìnou typem supraventrikulární tachykardie:
1. Síòové tachyarytmie (získané) k úèinné profylaxi vyadují kombinaci antiarytmik membránovì aktivních a blokujících vedení.
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2. Síòo-komorové tachyarytmie (vrozené) profylakticky zajistí
monoterapie léky blokujícími vedení, membránovì aktivními nebo s obojím úèinkem (sotalol, amiodaron).
Definitivní léèba supraventrikulární tachykardie:
1. Radiofrekvenèní ablace (mortalita < 0.1%, komplikací v 1  3%
a úspìnost > 90%)
Katétrová (síòo-komorové, unifokální síòová tachykardie,
flutter síní)
Chirurgická(paroxysmální supraventrikulární tachykardie)
2. Implantabilní kardioverter/defibrilátor
Základní terminologie a klasifikace:
Ze srdeèní topografie a elektrofyziologie vychází základní
terminologie a klasifikace arytmií:
Základní klasifikace supraventrikulárních tachykardií vychází z topografie pøevodního systému srdce a celou skupinu
arytmií dìlí na:
I. Síòové tachyarytmie
1. Sinusová tachykardie
2. Sinusová nodální reentry tachykardie
3. Síòová tachykardie
4. Flutter síní
5. Fibrilace síní
II. Síòo-komorové tachyarytmie
1. Síòo-komorová nodální reentry tachykardie
2. Síòo-komorová reentry tachykardie
3. Junkèní ektopická tachykardie
4. Neparoxysmální junkèní tachykardie
Dalí rozliení vychází z klinického prùbìhu (paroxyzmální
/neparoxyzsmální, pravidelné/nepravidelné) nebo ze záznamu
EKG (arytmie s úzkým/irokým komplexem QRS).
V jednotlivých skupinách jsou podrobnì uvedeny základní
typy arytmií, jejich charakteristika, etiologie, typické zmìny
záznamu EKG a základní pravidla pro akutní, profylaktickou,
pøípadnì definitivní léèbu.
I.1. Sinusová tachykardie
Charakteristika:
Trvale normální sekvence atrioventrikulárního pøevodu
a zvýení pulzové frekvence nad referenèní vìkové rozmezí
s maximem frekvence do 200/min.
Etiologie: chirurgický zákrok na síních, nepøimìøené farmakologické tlumení (reflexní sekundární reakce), hypovolémie,
hyperpyrexie, systémová hypotenze, infúze katecholaminù,
hyperthyreóza a koronární insuficience (m. Kawasaki, anomálie levé koronární tepny, arterial switch)
Léèba:
l Korekce vyvolávajících pøíèin nebo léèebných postupù
l Celkové podchlazení pacienta do 34°C centrálnì
I.2 Sinusová nodální reentry tachykardie
Charakteristika:
V sinusovém uzlu je funkèní mikro-reentry s rozdílnou rychlostí vedení a zotavení. Tento typ arytmie je vzácný a obtínì
diagnostikovatelný.
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I.3. Síòová tachykardie
Charakteristika:
Abnormální, ektopická automacie èásti síòového myokardu.
Trvalý, neparoxysmální rytmus s malou dynamikou zmìn po
zátìi, moností spontánní regrese a individuální frekvencí
v rozsahu 150  250/min. Vysoké frekvence kontrakcí vedou
k trvalému pokození myokardu!
Nelze ovlivnit ádným druhem elektrického výboje (warming-up)!
EKG: morfologie vln P je individuální a závislá na lokalizaci ektopického centra, mùe pøipomínat pøirozený sinusový
rytmus. Èastý je pøítomen atrioventrikulární blok rùzného
stupnì, který ale patologický síòový rytmus nepøeruuje!
Etiologie: Idiopatická, chirurgický zákrok na síních, myokarditis
Léèba:
l Medikamentózní:
Digitalizace vdy (saturaèní dávka)
Adenosin
Sotalol
l Katétrová ablace
I.4. Flutter síní
Charakteristika:
Pevná pravidla arytmie s pravidelnou frekvencí komor
100-250/min. v trvání hodin a dnù.
Odblokováním hrozí nebezpeèí indukce komorové fibrilace!
EKG: Absence sinusových vln P a skrytý fyziologický AV
blok II. stupnì 1:2 je pøíèinou pravidelné frekvence komor kolem 150/min.! Normální morfologie QRS komplexu a známky
reentry. Flutterové vlnky P jsou zvlátní morfologie (sawtooth F) a bývají ukryty v QRS komplexu. K jejich odhalení
lze pouít vagové manévry nebo jícnový EKG záznam.
Frekvence síní v rozmezí 200  500/min..
Podle elektrofyziologické topografie lze odliit dva typy:
I. typ: flutterové vlny ve svodech II, III, aVF a V1-V4 negativní
II. typ (atypický): flutterové vlny ve svodech II, III, aVF pozitivní
Etiologie: novorozenci a dìti do 6. mìsíce se strukturálnì
zdravým srdcem WPW syndrom, starí dìti se strukturálnì abnormálním srdcem chirurgický zákrok v síních, dilatace síní
pøi stenóze atrioventrikulárního ústí, kardiomyopatii, dysfunkce sinu.
Léèba:
cílem je odstranìní flutteru síní (u dospìlých sníení srdeèní
frekvence).
l Elektroverze:
Overdrive  pøestimulování jícnovou nebo transtorakální
elektrodou
Synchronizovaná kardioverze (0,5  2,0 J/kg)
l

Medikamentózní konverze:
Digitalizace vdy (saturaèní dávka)
Verapamil
Propafenon
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I.5. Fibrilace síní
Charakteristika:
Naprosto chaotická srdeèní frekvence. Drobné klidové nepravidelnosti zátì zvýrazòuje!
Frekvence komor kolem 150/min.
EKG: typické fibrilaèní vlnky s vysokou frekvencí síní
a kompletní raménkovou blokádou (nález na monitoru EKG
mùe imitovat komorové extrasystoly!).
Etiologie: idiopatická u strukturálnì zdravého srdce, hyperthyreóza, dilatace síní (vady trikuspidální a mitrální
chlopnì, defekt septa síní, arteriální spojky), dysfunkce sinu
(sick-sinus sy.), WPW syndrom (nebezpeèí pøevodu ze síní
na komory!).
Léèba:
l Synchronizovaná kardioverze (výboj 1,0 J/kg)
l Medikamentózní:
Digitalizace vdy v kombinaci
+ Propafenon
+ profylaxe nizkomolekulárním heparinem (LMWH)
II.1. Síòo-komorová nodální reentry tachykardie
Charakteristika:
Recidivující paroxysmy tachykardie s náhlým poèátkem
i koncem a frekvencí 150  230/min.
EKG pøi záchvatu: vlny P jsou skryty v QRS komplexu nebo vykresleny tìsnì za ním. V klidu je záznam EKG s normálním obrazem, odpovídajícím vìku.
Etiologie: makro-reentry s longitudinální disociací síòo-komorového uzlu na dvì dráhy rozdílných rychlostí vedení a délek refrakterní periody. Vzruch postupuje ze síòo-komorového
uzlu na komory drahou s pomalejím vedením a kratí antegrádní refrakterní periodou. Zpìt postupuje drahou s rychlejím vedením a delí antegrádní refrakterní periodou.
Léèba záchvatu:
l Vagové manévry
l Jícnové nebo transtorakální pøestimulování (overdrive)
l Synchronizovaná kardioverze pøi sníení srdeèního výkonu
(0,5  2,0 J/kg)
l Medikamentózní verze
Adenosin
Verapamil (kontraindikován u novorozencù a kojencù)
Amiodaron
Propafenon
Léèba definitivní:
Katétrová radiofrekvenèní ablace
l Implantace kardioverter/defibrilátoru
l

II.2. Síòo-komorová reentry tachykardie
Charakteristika: recidivující paroxysmy tachykardie s náhlým
poèátkem i koncem a frekvencí komor v rozsahu 150 
300/min. Záchvaty tachykardie vdy indukuje síòová extrasystola, která je pøíèinou reciprocity arytmie tohoto typu.
Etiologie: trvalá preexcitace èásti svaloviny komor akcesorní síòo-komorovou dráhou. Akcesorní spojení mùe být nìkolikerého typu a mít rozdílné funkèní vlastnosti:
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Wolff-Parkinson-White sy. s tzv. Kentovým atrio-ventrikulárním svazkem, který mùe nebo nemusí mít schopnost antegrádnho vedení vzruchu. Lze odliit dva typy:
Ortodromní typ: Excitace ze sinusového uzlu postupuje na
komory pomalejí, pøirozenou cestou síòo-komorový uzel
 Hissùv svazek a zároveò rychlejí akcesorní drahou, která
preexcituje èást komorového myokardu. Zpìt se vrací zotavenou a rychlejí akcesorní drahou.
EKG pøi záchvatu: tíhlé QRS komplexy, interval RP je prodlouen > 60 ms, pøípadnì je vlna P skryta ve vlnì T. V klidu
je zkrácen interval PR < 60 ms a je vykreslena delta vlna
komplexu QRS jako obraz preexcitace.
Antidromní (vzácná): Vzruch se íøí ze sinusového uzlu na
komory výluènì akcesorními drahami s rychlým prográdním
vedením a delím vedením antegrádním.
EKG v záchvatu: iroké QRS komplexy jsou obrazem výluèné, kompletní peexcitace komorové svaloviny. V klidu je
zkrácen interval PR < 60 ms a vykreslená delta vlna tíhlého
QRS komplexu.
l Lown-Ganong-Levine sy. s pøítomností tzv. Jamesových atrio-fascikulárních vláken, která urychlují pøevod vzruchu ze
síní na komory  syndromu krátkého intervalu PR.
l Manheimova fascikulo-ventrikulární vlákna jsou pøíèinou
akcesorního spojení s extrémnì rychlým fascikulo-ventrikulárním pøevodem vzruchu.
l

II.3. Junkèní ektopická tachykardie
Charakteristika: loisko abnormální automacie je v Hissovì
svazku. Excitace se íøí prográdnì, rychleji na komory a retrográdnì, pomaleji na sínì. Neparoxysmální, ale nepravidelný
pøevod s vysokou frekvencí komor 140  370/min. Arytmii
nelze ovlivnit ádným druhem elektroverze, ale mùe spontánnì odeznít! Setrvale vysoká pulzová frekvence pacienta
ohrouje sníením srdeèního výdeje s dysfunkcí levé komory
a je zatíena vysokou mortalitou!
EKG: QRS komplexy a vlny P jsou úplnì disociovány, frekvence komor je v rozsahu 140-370/min. a vdy je frekvence síní nií. Jen sporadický, pøirozený pøevod excitace ze síní na
komory je pøíèinou nepravidelnosti rytmu.
Etiologie: idiopatická, vrozená nebo chirurgický zákrok
Léèba:
l Medikamentózní:
Digitalizace (saturaèní dávka)
Propafenon
Amiodaron
l Celková hypotermie (< 32 st.C teploty tìlesného jádra)
II.4. Neparoxysmální junkèní tachykardie
Charakteristika: vzruch se íøí ze sinusového uzlu na komory
posteroseptálnì uloenou, výhradnì retrográdnì prùchodnou,
akcesorní drahou s velmi pomalým vedením! Proto zcela chybí paroxysmální charakter, tachykardie je permanentní, jen
vzácnì je pøeruena jednotlivými sinusovými stahy.
EKG: krátký interval PR <60 ms, dlouhý interval RP a typickým obrazem vlny P:
P I lehce pozitivní, P II, III a aVF negativní. Pouze sporadický lze zachytit sinusový stah!
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Léèba: stejná jako u síòo-komorové nodální reentry tachykardie
Závìr
Vìtina supraventrikulárních arytmií se prezentuje ji v kojeneckém vìku a témìø polovina je symptomatická do 5 let
vìku. Wu, C. et al. (1994) zveøejnil výsledky multicentrické
studie, ze které vyplývá, e prognózu supraventrikulárních tachykardií u dìtí zhoruje pøítomnost strukturální srdeèní vady,
symptomatický prùbìh, paroxysmální charakter a kvalita léèby. Podle závìrù studie Kleina et al. (2002) je riziko náhlé
srdeèní smrti u symptomatických 9x vyí ne u asymptomatických arytmií.
Kadá anomálie srdeèní automacie u dìtí s délkou trvání
pøispívá ke sníení srdeèního výkonu a tím limituje kvalitu
pøeití. Správné rozpoznání typu supraventrikulární poruchy
srdeèního rytmu je nezbytné pro vèasné zahájení úèinné léèby.
Vèasná, uválivì indikovaná, efektní a kontrolovaná léèba pøispívá ke sníení èasné mortality a dlouhodobé morbidity dìtských pacientù.
Zatím neznáme recentní odpovìï na otázku, zda je moné
stratifikovat riziko poruch srdeèní automacie u dìtí.
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Otázky k èlánku Kobr J.:
Poruchy srdeèní automacie u dìtí  supraventrikulární tachykardie
1. Jaké jsou pøíèiny vzniku supraventrikulární tachykardie?
a) Neznámé
b) Porucha srdeèní automacie
c) Abnormální srdeèní automacie
d) Akcesorní dráhy pøevodu excitace ze síní na srdeèní komory
2. Klinické vyetøení pacienta s arytmií je:
a) Nedùleité
b) Nezbytné
c) Má informativní hodnotu
d) Má hodnotu diagnostickou
3. Porucha srdeèní automacie u dìtí je diagnostikována
následujícím souborem vyetøení:
a) Klinické vyetøení, záznam EKG, ECHO kardiografické vyetøení
b) Klinické vyetøení, RTG skiagram hrudníku v pøedo-zadní
projekci, záznam EKG
c) Záznam EKG, ECHO kardiografické vyetøení
d) Klinické vyetøení, EKG záznam, elektrofyziologická studie
4. Èím lze charakterizovat síòovou tachykardii?
a) Paroxyzmální prùbìh s pøíznivou dynamikou zmìn po fyzické zátìi a dobrou reakcí na farmakologickou léèbu.
b) Paroxyzmální prùbìh s malou dynamikou zmìn po fyzické
zátìi a dobrou reakcí na elektroverzi.
c) Neparoxyzmální prùbìh s malou dynamikou zmìn po fyzické zátìi a negativní reakcí na elektroverzi (warming-up).
d) Neparoxyzmální prùbìh bez reakce na fyzickou zátì s negativní reakcí na elektroverzi. (warmig-up)
5. Které typy supraventrikulárních tachykardií reagují
pøíznivì na vagové manévry (ochlazení oblièeje a výdech
proti odporu)?
a) Vechny typy arytmií na podkladì abnormální automacie
b) Vechny typy arytmií na podkladì reentry mechanizmu
c) Vechny typy supraventrikulárních tachykardií
d) Wolff-Parkinson-White syndrom
6. Který typ supraventrikulární tachykardie je na záznamu EKG:
Paroxysmální akcelerace frekvence sinusového uzlu s náhlým
zaèátkem i koncema
pravidelným pøevodem na komory
s frekvencí v rozsahu
100  150/min.
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a) Sinusová tachykardie
b) Síòová tachykardie
c) Sinusová nodální reentry tachykardie
d) Junkèní ektopická tachykardie
7. Který typ supraventrikulární tachykardie
zachycuje následující
záznam EKG?
a) ádný, záznam EKG je
klidový
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b) Paroxyzmus tachykardie s preexcitací komor
c) Paroxyzmus tachykardie typu Wolf-Parkinson-White syndrom
d) Flutter síní
Záznam

Správnì odpovìdi: 1a,b,c,d; 2b,c; 3b; 4c; 5b,d; 6b; 7b,c

Porovnanie dvoch pediatrických intraoseálnych ihiel
(B.I.G. a PBMN) na prasaèom modely  prospektívna túdia
Karol Králinský1, 2, MUDr. Oliver Petrík3, Frantiek Genor4, Elena Adamecká1,
Eva Balogová2, Milan Beòaèka2
1)
3)

III. Detská klinika SZU, VNsP Luèenec n.o., 2) Fakulta zdravotníctva SZU, katedra UZS, Banská Bystrica
KAIM, DFNsP Banská Bystrica, 4) Falck  záchranná a.s., stanica Zuberec RZP

Abstrakt
Autori prezentujú túdiu zameranú na pouitie zavedenia dvoch intraoseálnych pediatrických systémov  BIG a PBMN, na prasaèom
modely. Po adekvátnej intruktái 10 vylosovaných respondentov  tudentov Fakulty zdravotníctva, úèastníkov kurzu Vodnej záchrany na
Ruinej, zavádzalo za tandardných podmienok v dvoch sériách po dvakrát vyie uvedené ihly. Ani jeden z úèastníkov túdie nemal
praktické a teoretické skúsenosti s intraoseálnym prístupom. Hodnotená bola úspenos inzercie, meraný bol èas. Analyzované bolo prípadné
neúspené zavedenie intraoseálnej ihly. Prezentovaná túdia potvrdila vysokú úspenos zavedenia intraoseálnej ihly (70  95 %) s maximom
95 % v druhej sérii pri pouití BIG systému. U obidvoch systémov sa v druhej sérii zlepilo percento úspenosti a výrazne sa zlepil aj èas
zavedenie i.o. ihly.
Klíèová slova: urgentná situácia  deti  intraoseálna aplikácia liekov  BIG  PBMN
Abstract
The authors present results of a study which compared two systems for intraosseal insertion in paediatric patients  BIG and PBMN  in
a pig model. After adequate instructions 10 respondents  medical students and participants of water rescue course in Ruinej  insertedy
two times in two series the devices named above. None of the participants had previous practical and theoretical experience with intraosseal
insertion. Successful insertion and time were evaluated. Unsuccessful insertion was analysed. The presented study proved high effectivity
of intraosseal insertion (70  95%) with 95% of successful insertion in the second serie of BIG use. In both types of insertion improvement
in successful rate and decrease of time was found in the second serie.
Key words: urgent situation  children  intraosseal application of medicaments  BIG  PBMN

Úvod
Intraoseálna infúzia je umiestnenie rigidnej ihly cez
kostný kortex do dreòovej dutiny za úèelom aplikácie liekov, ev. roztokov. (1)
Intraoseálnu infúziu môeme zavies do drene nasledujúcich
kostí: tibia, femur, humerus, crista iliaca, sternum, radius. U detí sa najèastejie pouíva anteromediálna plocha tíbie 1 a 3 cm
pod tuberositas tibiae. K inzercii pouívame peciálnu intraose-
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álnu ihlu s mandrénom hrúbky 16  18 gauge. Intraoseálny prístup moeme zabezpeèi manuálne (napr. klasická Jamshidi
ihla, SurFast ihla, F.A.S.T.1 System  pouite¾ný len pre dospelých), alebo s mechanickou pomocou (napr. systém EZ  IO
baterková vàtaèka, alebo B.I.G. systém). (2, 3, 4, 5) Ihlu zavádzame pod 90 stupòovým uhlom. Po preniknutí kortexu sa
hrot ocitne v dutine  ihla je pevne fixovaná. Po vytiahnutí
mandrénu môeme aspirova kostnú dreò a vo¾ne aplikova lieky a roztoky. Dobrá fixácia ihly a dobrý flow roztokov bez

27

O D B O R N É

T É M A

zjavnej subkutánnej infiltrácie sú dôkazom správneho umiestnenia. Klinickým dôkazom je reakcia pacienta na podávanú
medikáciu. Technika výkonu je nato¾ko jednoduchá, e v niektorých tátoch tento spôsob zabezpeèenia cievneho prístupu
pouívajú aj nelekárske záchranné tímy. (6, 7)
Nový, aj u nás dostupný systém B.I.G. (Bone Injection Gun)
je pri správnom výbere (ve¾kos ihly) vhodný pre detských aj
dospelých pacientov. Pri tomto systéme naviac odpadá prekonanie psychickej bariéry vàtania do pacienta, pretoe pri
správnom pouití zabezpeèí umiestnenie ihly do kostnej drene
mechanická pruina  Automatic Intraosseous Device.
Indikácie a komplikácie intraoseálneho prístupu: jednoducho povedané, intraoseálny vstup pouijeme vdy vtedy,
keï musíme urgentne aplikova lieky alebo roztoky a nemáme alebo nemôeme poui klasický cievny vstup. Tento
spôsob aplikácie liekov je u zaradený do tandardných resuscitaèných odporúèaní, postupov a protokolov  ak v priebehu
90 sekúnd nie je zabezpeèená periférna alebo centrálna ila,
event. máme tri neúspene pokusy o i.v. kanyláciu, pristupujeme k intraoseálnej inzercii. Po stabilizácii pacienta kanylujeme
cievu k dlhodobému pouitiu klasickým spôsobom. (8, 9, 10)
Sú známe len dve absolútne kontraindikácie intraoseálneho
prístupu  osteogenesis imperfecta  brittle bones a osteopetrosis  marble bones. Medzi ïa¾ie kontraindikácie radíme zlomeninu kosti a rozsiahlu infekciu, popáleninu v oblasti
inzercie, kedy v oboch vyie uvedených prípadoch volíme inú
oblas/kos.
Najèastejie uvádzanou komplikáciou je nesprávne technicky zvládnutý výkon  teda neuspená inzercia, obávaná osteomyelitída nepresahuje 1 % inzercií.(11)
Cie¾ a metodika túdie
Cie¾om túdie bolo porovna správnos a rýchlos zavedenia dvoch druhov originálnych intraoseálnych systémov na
prasaèom modely  rebrá z prasiatok s kmotnosou 80 a 85 kg
(vek 150  160 dní). (12) Porovnávané boli nasledovné i.o.
ihly:
1. klasická Jamshidi ihla (Paediatric Bone Marrow Needle
 PBMN)  ve¾kost 18G
2. B.I.G. automatický pediatrický systém  ve¾kos 18 G
Vylosovaných bolo 10 z 30 dobrovo¾níkov  tudentov
1. roèníka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici (tudijný odbor Urgentná
PROTOKOL
Respondent è.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meranie è.: 1/2
Intruktor:
Ihla
Meranie è.
Èas (sekundy)
Úspìnos
Poznámka
Tab. è. 1: Protokol
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Jamshidi (PBMN)
1

2

B.I.G. pediatric
1

2
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zdravotná starostlivos), úèastníkov kurzu Vodnej záchrany,
ktorý sa konal v máji 2008 na Ruinej. Ani jeden z úèastníkov
túdie nemal praktické a teoretické skúsenosti s intraoseálnym
prístupom.
Nasledovali:
1. 60 minutová prednáka pre vetkých úèastníkov  Intraoseálny prístup
2. 30 minutová intruktá (technika inzercie, bezpeènos)
3. vytvorenie 2 pracovísk  pri kadom jeden intruktor
4. 30 minútová intruktá pre vetkých na jednotlivých pracoviskách  oboznámenie s i.o. systémami, 2 x zavedenie
oboch systémov do originálneho modelu
5. za tandardných podmienok inzercia na èas  ihla a ostatné pomôcky sú 50 cm od modelu. Kadý respondent má svoj
protokol (Tabu¾ka è.1), vyplnil ho intruktor.
l èas  meria intruktor (stopky znaèky Heuer)
l úspenos  vyhodnotil intruktor
l 2 x inzercia Jamshidi (PBMN) ihly
l 2 x inzercia pediatrického B.I.G. nastaveného na tíbiu 3 roèného dieaa
Samotný výkon  respondent má u rukavice na rukách.
Nasleduje  lokalizácia miesta vpichu na prasaèom rebre, dezinfekcia, inzercia ihly, vytiahnutie mandrénu, aspirácia, napojenie infúznej predlovaèky s 20 ml striekaèkou naplnenej FR,
podanie 5 ml FR. Stopky sa spustia pri pokyne teraz, zastavia
sa po aplikácii 5 ml FR do i.o. priestoru.
Zaznamená sa èas, vyhodnotí úspenos a zapíe do protokolu.
6. po dvojhodinovej prestávke sa bod è. 5 zopakuje  druhá séria meraní.
Výsledky
V tabu¾kách è. 2 a 3 sú uvedené výsledky meraní pri pouití obidvoch intraoseálnych systémov  BIG a PBMN.
Hodnotených bolo celkom 80 inzercií, 40 s kadou i.o. ihlou.
Systémom BIG bola v prvom meraní úspenos inzercie 75 %
s priemerným èasom 36,6 sekúnd, pri opakovanom meraní bola úspenos 95 % s priemerným èasom 28,4 sekúnd.
Systémom PBMN bola v prvom meraní úspenos inzercie 70 %
s priemerným èasom 36,6 sekúnd, pri opakovanom meraní bola úspenos 75 % s priemerným èasom 32,8 sekúnd.
Neúspené zavedenie intraoseálnej ihly bolo zaznamenané
pri BIGu z celkového poètu 40 pokusov v iestich prípadoch
 zhodne po 3 x posunutie systému a nástrel laterálne od dutiny rebra a prestrelenie dutiny kosti do opaèného pólu kosti
následkom pootoèenia závitu a zvýenia håbky inzercie. Pri
PBMN bolo neúspených pokusov jedenás  5 x plytká inzercia a teda umiestnenie ihly v kosti pred dreòovou dutinou, 3 x
skåznutie po stene kosti a umiestnenie ihly do mäkkých èastí
tkanív laterálne od rebra, 3 x ohnutie ihly.
Diskusia a záver
Od èias Drinkera (rok 1922), ktorý ako prvý navrhol poui
sternum k podaniu transfúzie, uplynulo viac ako 80 rokov (13).
Spoèiatku úspene pouívaný prístup upadol do zabudnutia
hlavne v súvislosti s vývojom kvalitných periférnych a centrálnych katétrov, rozvojom chirurgických techník (cutdown)
a nových kanylaèných postupov. K renesancii intraoseálneho
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VYHODNOTENIE

VYHODNOTENIE
Ihla / meranie
BIG

Úspenos (%)

Èas (sekundy)

úspech neúspech priemer

Ihla / meranie

rozptyl

PBMN

Úspenos (%)

Èas (sekundy)

úspech neúspech priemer

rozptyl

1. meranie

75

25

36,6

28-61

1. meranie

70

30

36,6

20-77

2. meranie

95

5

28,4

20-45

2. meranie

75

25

32,8

21-76

Poznámka

Poznámka

Tabu¾ka è. 2: Výsledky 40 inzercií intraoseálnou ihlou BIG.

Tabu¾ka è.3: Výsledky 40 inzercií intraoseálnou ihlou PBMN.

vstupu v 80-tych rokoch prispel fakt, e ani najkvalitnejie
katétre èi techniky nenahradili v jednoduchosti a hlavne
v rýchlosti intraoseálnu inzerciu, prièom najmä èasový faktor
rozhoduje v tzv. life-threatening situations o ïa¾om osude
pacienta (14).
Napriek výraznému pokroku v starostlivosti o kriticky choré deti v ostatnom období, zabezpeèenie cievneho prístupu
zostáva najmä v emergentnej situácii stále aktuálnym problémom. Preparáciou cievy strácame cenné minúty, endotracheálnou cestou je moné aplikova len limitovaný poèet medikamentov (adrenalin, atropin, lidokain, naloxon), prièom ich
optimálne dávky nie sú známe. Intraoseálna aplikácia liekov
a roztokov v tejto situácii plne nahrádza tandardný intravenózny vstup.
Prezentovaná túdia potvrdila vysokú úspenos zavedenia
intraoseálnej ihly (70  95 %) s maximom 95 % v druhej sérii
pri pouití BIG systému. V praxi to znamená a devädesiatpä percentnú ancu na úspenú resuscitáciu v prípade, keby
sme nemali zabezpeèený intravenózny vstup tandardným
spôsobom. Ani jeden z úèastníkov túdie nemal praktické a teoretické skúsenosti s intraoseálnym prístupom. V priebehu
3 hodín (teoretická a praktická príprava) sa tento výkon nauèili vetci realizova, dvaja z desiatich respondentov mali dokonca pri vetkých pokusoch 100 % úspeno. U obidvoch
systémov sa v druhej sérii zlepilo percento úspenosti (z 75 na
95 % pri BIG-u a z 70 na 75 % pri PBMN) a výrazne sa zlepil aj èas zavedenie i.o. ihly (v priemere z 36,6 na 28,4 sekundy pri BIG-u a z 36,6 na 32,8 sekundy pri PBMN.

Jednoznaèný prínos intraoseálneho prístupu zaradil intraoseálnu aplikáciu liekov a roztokov medzi zlaté postupy
v emergentnej situácii u detí aj u dospelých. Preto by intraoseálna ihla nemala chýba na iadnom pediatrickom oddelení, ani v jednej ambulancii èi v sanitke a mal by ju vedie
poui kadý lekár a záchranár.

Odporúèania pre prax by mohli by nasledovné:
1. intraoseálna inzercia je jednoduchý, rýchly a úèinný spôsob
zabezpeèenia cievneho vstupu v urgentnej situácii
2. technika výkonu je ¾ahko nauèite¾ná
3. opakovaním tréningu sa zvyuje percento úspenosti a zniuje èas potrebný k zavedeniu i.o. ihly
4. BIG systém je univerzálna ihla pre intraoseálny prístup pre
pacientov vetkých vekových skupín  pediatrický (èervený) set pre deti od 0 do 12 rokov, dospelý (modrý) set pre
pacientov od 13 rokov
5. PBMN ve¾kosti 18 G je vhodná pre detských pacientov do
troch rokov veku, u väèích detí treba zvoli hrubiu ihlu
(napr. 16 G)
6. zavedenie intraoseálnej ihly nie je frekventný výkon, vhodné je opakovanie  tréning napr. v dvojroèných intervaloch
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Rabdomyolýza  jedna z moných komplikácií toxikománie
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Väèina z nás má zrejme zafixovanú rabdomyolýzu ako
komplikáciu po závaných úrazoch, ako jednu zo súèastí
crush syndrómu. Vzh¾adom na rozrastajúcu toxikomániu,
ale hlavne na zmenu drogovej scény a to odklonom od opioidov ku psychostimulanciám (extázy, pervitín, ale i kokaín) je
treba si pripomenú i túto komplikáciu, ktorá môe abúzus
drog sprevádza. Môe to by práve táto komplikácia, ktorá
bude príèinou závaných komplikácií, ba a smrti, èasto mladého, jedinca.
Z histórie
Pravdepodobne po prvý krát je rabdomyolýza popísaná
v Starom Zákone. V knihe Numeri mono nájs úryvok o dadi
prepelièiek, ktoré boli poslané Bohom hladujúcim Izraelitom.
Mnohí z nich po zjedení ve¾kého mnostva týchto vtákov zomreli, èo bolo vysvetlené ako trest za oberstvo. (N 11,31-34). Ako
sa môeme doèíta, smr predchádzala slabos a bolesami svalov. Dnes vieme si vysvetli jednak dáï prepelièiek, ale i tieto záhadné úmrtia. Prepelièky európske, dnes druh na vyhynutie,
kedysi bohato sídlili v Európe. Na jeseò sa sahovali na juh, do
Afriky. Zdá sa, e pri týchto letoch jedli zrejme bolehlav kvrnitý, ktorý kedysi bohato rástol v tátoch junej Európy Táto rastlina je pre väèinu stavovcov smrte¾nou rastlinou. Obsahuje
toti alkaloid  koniín, ktorý je vysoko toxický  ava z bolehlavu sa u v starovekom Grécku pouíval na popravu odsúdených.
Smrte¾ná dávka koniínu pri poití dospelou osobou je asi 500mg
(0,5g). Nezrelé semená bolehlavu kvrnitého obsahujú a 3-5%
koniínu. Dá sa izolova, podobne ako nikotín destiláciou rastlinnej drogy vodnou parou z alkalického prostredia. Okrem
iných úèinkov, vo väèích dávkach postihuje svaly a vyvoláva
rabdomyolýzu v malých kostrových svaloch. Pochopite¾ne prepelice sú na tento alkaloid rezistentné.
Dáï prepelièiek sa vysvet¾uje tým, e namáhavý let do Afriky
ve¾mi vyèerpal týchto malých vtákov a teda padali od vysilenia.
Takýchto popisov daïa existuje viacej, hlavne v biblickej.
V XIX. storoèí existuje v nemeckej literatúre popis choroby
Meyer-Betza, ktorá je charakterizovaná slabosou, bolesami
svalov a bronzovou farbou moèu.
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Prvý klinický popis tejto choroby objavil sa v roku 1941 po
bombardovaniu Londýna. Boli popisované poèetné záhadné
úmrtia u ¾udí, ktorí boli vyprostení z ruín budov. Títo spoèiatku boli v dobrom klinickom stave, ale po nieko¾kých dòoch dochádzalo u nich ku zlyhaniu oblièiek a nakoniec k úmrtiam.
Príèiny
Hlavné príèiny uvádza tabu¾ka è. 1. Najèastejie sa jedná
o nadmerné pouívanie alkoholu, liekov (i drog), úrazy, otravy,
infekcie, ale i nadmerná námaha. Obyèajne participujú dva,
alebo i viacej faktorov.
Tabu¾ka è. 1
Príèiny rabdomyolýzy
Trauma
Crush pokodenie
Popálenie
Elektrická trauma
Svalová námaha
Joging/kontaktné porty
Kàèe
Status astmaticus
Delírium tremens
Psychózy
Farmaká a toxíny (tab. è. 2)
Infekcie (tab. è. 3)
Metabolické abnormality
Diabetická ketoacidóza
Non-ketotická hyperosmolárna kóma
Hypokalémia
Hypo-hypernatrémia
Hypofosfatémia
Hypo/hypertyreóza
Svalová ischémia
Prolongovaná imobilita s externou kompresiou
Vaskulárna obtrukcia (embólia, trombóza)
ok
Sickle cell disease
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Hypo/hypertermia (vèítane malígnej hypertermie, neuroleptického malígneho syndrómu, termického úrazu)
Poruchy imunity
Dermatomyositis
Polymyositis
Genetické poruchy
Poruchy metabolizmu cukrov
 deficit myofosforylázy (Sy Mc Ardle)
 deficit alfa-glukozidázy
 deficit amylo-1,6 glukozidázy
 deficit fosfohexóz izomerázy
 deficit forfofruktokinázy
Poruchy metabolizmu lipidov
 deficit karnitínu
 deficit palmitoyltranferázy
Idiopatické
Tabu¾ka è. 2
Farmaká a toxíny ktoré môu vyvola rabdomyolýzu
Abúzus drog
Opioidy
Kokaín
Amfetanímy
Fencyklidín (PCP)
Dietylamid Kyseliny lysergovej (LSD)
Barbituráty/sedatíva
Alkoholy
Etanol
Isopropylalkohol
Etylénglykol
Farmaká a psychofarmaká
Kyselina acetylsalicylová
Antihistaminiká
Neuroleptiká
Tricyklické antidepresíva
Myorelaxanciá
Succinylcholinjodid
Lipidy-zniujúce farmaká
Clofibrát
Lovastatín
Simvastatín
Gemfibrosil
Hadie a hmyzie utipnutia
Potípanie hadom
Potípanie pavúkom
Masívne potípanie vèelami
Ostatné
EAC
Araidový olej
Teofilín
Kofeín
CO
Toluén
HgCl
Mäsoravé rastliny
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Steroidy
kolchicín
Tab. è. 3
Infekèní vyvolávatelia rabdomyolýzy
Bakteriálne
Legionelové infekcie (najèastejie)
Stafylokokový toxín
Streptokoky
Shigelózy
Salmonelózy
Tetanus
Plynová flegmóna
Septický ok
Vírusové
Chrípka (najèastejia)
Epstein-Barrovej
Cytomegalovírus
Echovírus
Coxackie
Herpes
Adenovírus
Vírusy hepatitíd
HIV
Parazity
Trichonosis
Ostatné
Reyov syndróm
Patofyziológia
Základným mechanizmom je rozpad svalových buniek,
obyèajne ako dôsledok hypoxie. Tá ma za následok dysfunkciu membránovej Nátriovo-Káliovej pumpy, ktorej energetickým substrátom je ATP. Za fyziologických podmienok táto
pumpa je zodpovedná za fyziologický gradient Na a K iónov
na bunkovej membráne (intracelulárne vysoký K, extracelulárne Na).
Ako dôsledok protrahovanej ischémie dochádza k deficitu
ATP a pumpa prestáva fungova, èo má za následok influx
Nátria do bunky a únik Kália z bunky. Dôsledok týchto elektrolytových porúch je i následná hypovolémia, hypotenzia,
hyperkalémia, ktorá spolu s hypokalcémiou môe vyvola malígne arytmie.
Zároveò ako dôsledok dysfunkcie membrány dochádza i k influxu iónov Kalcia do bunky. Kalciové bunky vo vnútri buniek
aktivujú proteolytické enzýmy, ktoré spôsobujú rozpad buniek.
Ako dôsledok anerobného metabolizmu dochádza k hromadeniu laktátu a vzniku laktátovej acidózy v spojení s nerovnováhou vodno-elektrolytrovou, èo môe spôsobi
kardiovaskulárnu insuficienciu. Táto môe spôsobi prehåbenie ischémie tkanív, teda i svalových buniek...Tým je uzavretý bludný kruh.
Z màtvych buniek sa uvo¾òujú nefrotoxýny, hlavne myoglobín, ale i puríny (zdroj kyseliny moèovej) i fosfáty. V dôsledku
uvo¾òovania tkanivového tromboplastínu dochádza ku vzniku
trombov, èo v kombinácii s hypovolémiou môe vyústi do
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multiorgánového zlyhania. K celkovému obrazu ete môe prispie pokodenie z reperfúzie s vo¾nými radikálmi.
Klinický obraz
Prítomné klinické príznaky sú spravidla nepecifické a majú
za následok, e choroba je nerozpoznaná a neskoro je zahájená jej lieèba. Anamnéza je obyèajne nepecifická a na podozrenie na rabdomyolýzu môu u nás vyvola anamnestické
údaje o kàèoch, bezvedomí, prípadne agitovanosti pacienta.
Závané sú údaje o zmene mentálneho stavu  podozrenie na
predávkovanie drogami, dlhodobá imobilizácia., ale i nadmerná fyzická námaha. V rodinnej anamnéza vyvoláva podozrenie
údaj o svalovej dystrofii.
V objektívnom náleze pri prvom vyetrení nájdeme málokedy signifikatné príznaky na diagnózu rabdomyolýzy. Pod¾a literárnych údajov len 50% pacientov udáva klasické svalové
príznaky: bolesti a opuch a slabos svalov.
Môu sa objavi subfebrílie, zvracanie, bronzová farba moèu (myoglobinúria nad 100mg/dl), bolesti brucha, tachykardia,
opuch svalov, renálna insuficiencia (môe nastúpi a po 10-14
dòoch).
Pri úrazoch by sme mali na túto monos myslie, pokia¾
bol pacient zavalený viac ako 20-30 minút, keï energia úrazu
bola vysoká (pády z výky).
Laboratórna diagnostika
Najdôleitejím laboratórnym parametrom je zvýená hladina kreatínkinázy (CK). Jej hladina koreluje so závanosou pokodenia svalov. Je akceptované, e jej pänásobný nárast nad
normu bez súèasného pokodenia srdca a mozgu (úraz) je
potvrdením rabdomyolýzy. CK-MB je tie zvýené, ale predstavuje len asi 5% hladiny CK. Dôleitým je i analýza moèu,
ktorá vylúèi, alebo potvrdí prítomnos erytrocytov. Test na prítomnos hemu v moèu, bronzový moè a zároveò neprítomnos
krvi v moèi by mal svedèi na prítomnos myoglobínu.
Analýza krvi na hladinu myoglobínu v krvi má znaène ohranièený význam, keïe myoglobín sa vracia do normy v intervale od jednej do iestich hodín od momentu pokodenia
svalov. Analýza hladiny aminotransferáz môe doplni stupeò
pokodenia svalov.
Vzh¾adom na monos vzniku DIC je potrebné vykona koagulaèné testy. Pochopite¾ne potrebná je analýza urey, kreatinínu, acidobázy a iónov v krvi. Význam má i hladina kalcia,
fosfátov a kyseliny moèovej.
Poèas lieèby monitorujeme CVT, pH moèu i krvi, ionogram,
hladinu CK i aminotransferáz, hladinu urey, kreatinínu, morfológiu krvných elementov, hemokoaguláciu.
Akútna renálna insuficiencia
Závanou, ivot ohrozujúcou komplikáciou rabdomyolýzy
je akútna renálna insuficiencia. Mechanizmy, ktoré sú vyvolávajúcimi faktormi sú, ako bolo uvedené, myoglobín, fosfáty
a kyselina moèová. Spolu s hypovolémiou, kardiovaskulárnou
insuficienciou sa podie¾ajú na prerenálnom zlyhaní oblièiek.
Svoj podiel majú i mikrotromby, ktoré sprevádzajú poruchy
zráanlivosti.
Treba vak poveda, e najdôleitejím patofyziologickým
podnetom je nefrotoxický úèinok myoglobínu. Bielkovina sa
stáva nebezpeènou po opustení rieèiska (èo sa stáva pri hypovolémii a acidóze), uvo¾nená bielkovina upcháva oblièkové tu32
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buly, ale tento proces ete môe by reverzibilným. Ove¾a nebezpeènejími sa ukazujú ióny eleza, ktoré sú zodpovedné za
uvo¾nenie vo¾ných radikálov, ktoré ireverzibilne pokodzujú
oblièkové tubuly. Vo¾né radikály pravdepodobne inaktivujú
oblièkový NO, dôsledkom je spasmus glomerulárnych ciev.
Terapia
Najzávanejie komplikácie rabdomyolýza udáva tabu¾ka è. 4.
Najzávanejie komplikácie rabdomyolýzy
Malígne arytmie na podklade hyperkalémie
Akútne renálne zlyhanie
Compartment sy
DIC
ARDS
V terapeutickom prístupe sa musíme zamera na identifikáciu príèiny rabdomyolýzy, diagnostikova a lieèi komplikácie
a vèas rozpozna moné pokodenie oblièiek.
V prípade agitovanosti, agresivity pacienta je potrebná sedácia
benzodiazepínami, aby nedolo k ïaliemu namáhaniu svalov, ba
niekedy je potrebná sedácia i relaxácia pomocou nedepolarizaèných myorelaxancií a intubácia s riadenou ventiláciou.
Ak je prítomná hypertermia, je potrebné ju agresívne lieèi
a pacienta chladi.
Z porúch iónovej bilancie je najnebezpeènejia hyperkalémia,
preto je akútne potrebné zníi jej hodnotu k norme a zabezpeèi
kontinuálny kardiálny monitoring. Hypokalcémiu korigujeme len
v prípade porúch srdca  spravidla zviazaných s hyperkalémiou
alebo v prípade objavenia sa kàèov. Úpravou stavu sa môe postupne objavi a hyperkalcémia. Hyperfosfatémia vyaduje lieèenie len vo výnimoèných prípadoch.
Mnohé klinické túdie (nekontrolované) odporúèajú vèasnú
agresívnu izotonickú rehydratáciu ako prevenciu akútneho renálneho zlyhania, hlavne pri traumou a crush syndrómom vyvolanej rabdomyolýze. Táto lieèba by mala vyvola zvýenie
renálnej perfúzie, so zvýením vyluèovania substancií, ktoré
vyvolávali pokodenie a obtrukciu tubulov.
Ako bolo uvedené, myoglobín sa vyzráa v oblièkových tubuloch v kyslom prostredí a hypovolémii. Preto profylaxia spoèíva vo vyrovnaní práve týchto dvoch pokodení.
Infúznu terapiu je potrebné zaháji u pri prvom kontakte
s pacientom. Spoèíva ona na rýchlom (1,5l/h) naobjemovaní
pacientov fyziologickým roztokom a/alebo Ringerovým roztokom.
Ïalie lieèenie spoèíva na udraní tekutinovej rovnováhy.
Intenzívna hydratácia pacienta má za cie¾ udranie diurézy na
úrovni 200-300 ml/hodinu. Toto môe vyadova ve¾ké objemy tekutín  niekedy a 8-12 litrov /24 hodín.
Niektoré pracoviská doporuèujú alkalizáciu moèu tak, aby sa
dosiahla úroveò pH moèu viacej ako 6,5 (8,4% bikarbonát
v dávke 50ml na kadý liter tekutiny, aktuálny stav monitorujeme analýzou pH krvi). Tento postup sa doporuèuje okolo 24-72
hodín, závisí do od stavu pacienta a laboratórnych parametrov.
Pouitie a výhody manitolu sú nejasné. Snáï by mohol by
efektívny tam, kde je diuréza napriek agresívne infúznej lieèbe
neadekvátna.
Ak sa nepodarí zvládnu akútnu renálnu insuficienciu a oblièky prejdú do renálneho zlyhania, je potrebné pristúpi ku hemofiltrácii, prípadne k hemodialýze.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008
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Záver:
Rabdomyolýza pri intoxikáciách, ale i pri crush syndróme je
postihnutím ktoré si vyaduje vèasné rozpoznanie a zodpovedajúci menement s cie¾om prevencie pokodení, ktoré môu
spôsobi potenciálne ohrozenie ivota i zdravia pacienta.
Základným laboratórnym kritériom je stanovenie hladiny
CK, ktoré môe by varujúcim markerom pri polytraume ako
i pri crush syndróme. Pri týchto poraneniach sme si monosti
rabdomyolýzy viac-menej vedomí. Problémom vak je pri stavoch, kde sa na túto monos nemyslí a tou sú nesporne i následky vystavenia organizmu omamnými a psychotropnými
látkami.
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Trombotické stavy v záchranné slubì
Zsot Kecskeméthy

Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje

Abstrakt
Èlánek upozoròuje na trombofilní stavy, které stále pøedstavují smrtící komplikaci nemocí jak získaných, tak vrozených. Prevence tìchto
stavù je stále nedostateèná.
Klíèová slova: trombofilní stavy  smrt  prevence
Abstract
This article describes the trombofil diseases, they are still a lethal complication of aquired or hereditary diseases. Whereas the prevention is
all the time insufficient.
Key words: trombofil diseases  death  prevention

Úvod
Trombofílie je stav zvýené dispozice ke srálivosti krve
v ílách i arteriích. V obou pøípadech sehrávají významnou
úlohu faktory dìdièné i získané. Pøi ilní trombóze má významný podíl stáza krve a hyperkoagulace, pøi arteriální trombóze dysfunkce endotelu pøi ateroskleróze a aktivace krevních
destièek. Proces hemostázy vyaduje rovnováný stav mezi
prokoagulaènímy a antikoagulaèními faktory.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2008

Struèná charakteristika
Tromboembolická nemoc (TEN) je nejèastìjí a jedna
z nejvánìjích komplikací v medicínì. V souèasnosti je
známa celá øada vrozených defektù, které riziko trombózy
zvyují a mluvíme potom o trombofílii. V pøípadì sklonu
k trombóze je nutné tyto defekty vyetøit a zohlednit v pøípadì rizikových situací TEN, èi v délce antikoagulaèní léèby/profylaxe.
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Hlavní epidemiologické charakteristiky
Incidence ilní trombózy je udávána 1/1 000 osob a rok. Vrozená
trombofílie se vyskytuje ve frekvenci 4/100 osob. Prevalence nejèastìjího rizikového faktoru ilních trombóz faktoru V Leiden v naí republice je pøiblinì 6 ze 100 zdravých, mutace protrombinu asi
3/100. Heterozygot, nosiè Leidenské mutace má 7x vyí riziko
trombózy a homozygot a 80x vyí pravdìpodobnost.
Etiologie
V souèasnosti je identifikována celá øada faktorù, které se
èastìji nalézají u osob s trombózou. Jedná se jednak o vrozené,
jednak o získané faktory. Mezi získané patøí tzv. bìné rizikové faktory, jako je operace, úraz, tìhotenství, estinedìlí,
obezita a dalí. Dále je celá øada chorob, které bývají èastìji
doprovázeny trombózou. V poslední dobì byla definována celá øada hematologických a biochemických rizikových faktorù, které mohou být jak vrozené, tak získané. Jako ovìøené
rizikové faktory pøedevím ilních trombóz jsou faktor
V Leiden, mutace protrombinu 20210A, defekty antitrombinu,
proteinu C, S, dysfibrinogenémie. Rizikové faktory jak ilních
tak tepenných trombóz jsou hyperhomocysteinémie, vysoká
hladina fibrinogenu, faktoru VIII, antifosfolipoproteinové protilátky (APA), poruchy fibrinolytického systému.
Klinický obraz
Klinická kritéria trombofílie jsou:
l ilní trombózy pøed 45. rokem vìku (vèetnì trombóz u novorozence!)
l opakované ilní trombózy, pøedevím tzv. idiopatické
l tepenné trombózy pøed 35. rokem vìku bez známek postiení arteriální stìny
l souèasný výskyt ilních a tepenných trombóz
l jasná rodinná anamnéza tromboembolických pøíhod
l nezvyklá lokalizace trombóz
l opakovanì pøedèasnì ukonèená gravidita (bez morfologických zmìn plodu)
Diagnostika
Základní známky pøi klinickém vyetøení:
- tuí konzistence jednoho z lýtek,
- perimaleolární otok, ale i otok celé postiené konèetiny,
- Homansovo znamení  bolest lýtka pøi dorzální flexi nohy,
- Tschmarkeho pøíznak  bolestivost v prùbìhu hlubokých il,
zvýená náplò il dorza nohy, horí vyprazdòování v mírné
elevaci nad podlokou oproti druhé stranì (normální vyprazdòování cca 15cm nad podlokou),
- Mahlerùv pøíznak  narùstající tachykardie,
- Michaelisùv pøíznak  subfebrilie,
- Loewenbergùv pøíznak  komprese lýtka manetou tonometru, bolestivost se objevuje ji pøi tlaku 80 a 100 mm/Hg, naopak zdravé osoby vnímají tlak a pøi 180 mm/ Hg (CAVE:
riziko uvolnìní trombu!),
- Payrùv pøíznak  bolestivá palpace na plosce nohy,
- Ducuingùv pøíznak  bolestivost pøi pohybech relaxovaným lýtkem.
I. krok A)  základní diagnostika  obecná
a) anamnéza  pøedevím se zamìøením na symptomy trombofílie v rodinné èi osobní anamnéze, nádorová onemocnìní,
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vrozené anomálie, u en gynekologická anamnéza (pøedevím problémy v tìhotenství a estinedìlí), hormonální léèba (kontracepce, hormonální substituce)
b) lipidový metabolismus (vèetnì lipoproteinu (a))
I. krok B)  základní diagnostika  hematologická
c) krevní obraz, trombocyty, základní koagulaèní vyetøení
(aktivovaný parciální tromboplastinový èas  aPTT, protrombinový èas  PT, fibrinogen, trombinový èas/reptilázový èas  TT/ReT)
d) proC Global nebo rezistence na aktivovaný protein C
(APC-R)
e) aktivita antitrombinu (døíve antitrombin III)
f) zvýená hladina faktoru VIII
II. krok (specializovaná pracovitì)
a) molekulárnì genetické vyetøení faktor V Leiden a mutace
protrombinu 20210A
b) aktivita proteinu C, proteinu S; v pøípadì patologie i antigen
c) screening na lupus antikoagulans pøedevím pøi prodloueném aPTT, trombocytopenii, opakovaných potratech u en
èi chorobách sdruených s výskytem APA
d) aktivita inhibitoru aktivátoru plazminogenu  PAI, tkáòový
aktivátor plazminogenu  tPA; venookluzivní testy
e) hladina homocysteinu
f) ostatní faktory (XI, VII, X, IX)  detekce vysoké hladiny;
sníení hladiny F XII
III. krok  na specializovaných pracovitích (pøi negativitì
výe uvedených a jasné trombofílii): aktivita heparin kofaktoru II, glykoproteiny bohaté na histidin, dalí vzácné.
Defekty by dle monosti mìly být potvrzené molekulárnì
genetickým vyetøením.
Diferenciální diagnostika
V diferenciální diagnostice musíme vdy myslet na choroby,
které jsou èasto TEN provázeny. Jedná se pøedevím o následující stavy:
1. nádorové onemocnìní
2. systémové onemocnìní
3. cévní malformace
4. antifosfolipipoproteinové protilátky (vèetnì lupus antikoagulans)
5. pooperaèní stavy
Léèba u osob s trombofílií
A) obecnì u osob s trombofílií tè. bez antikoagulaèní léèby èi
u jedince bez klinických projevù TEN v anamnéze (nález
rizikového faktoru napø. v rámci rodinné studie)  dùsledná
profylaxe v rizikových situacích TEN  napø. chirurgický
zákrok, úraz, imobilizace, tìhotenství, estinedìlí
B) osoby s klinickými projevy TEN  doporuèovaná délka
antikoagulaèní léèby je orientaèní a vdy se øídí klinickým,
pøedevím cévním nálezem (event. plicním v pøípadì stavu
po plicní embolizaci) a typem nalezeného laboratorního defektu
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1) solitární trombóza  po odeznìní akutní fáze
a) trombóza vzniklá v doèasné zátìové situaci (napø. operace, HAK)  p.o. antikoagulace po dobu 6-12 mìsícù po
trombóze
b) trombóza vzniklá bez známé pøíèiny  p.o. antikoagulaèní léèba 12 mìsícù po trombóze, maximálnì vak do 18
mìsícù
2) opakovaná trombóza
a) v doèasné zátìové situaci  perorální antikoagulaèní léèba minimálnì 12-18 mìsícù po trombóze
b) minimálnì jedna ataka bez známého dalího rizikového
faktoru  perorální antikoagulaèní léèba 18-24 mìsícù po
trombóze; závisí na nálezech pøi cévním vyetøení a tíí
trombózy  ve výjimeèných pøípadech (zejména pøi kombinaci vrozených defektù) je nutná doivotní antikoagulaèní léèba  tuto je vak nutné indikovat a v pøípadì, e
bude neúspìný pokus o její vysazení.
C) tìhotenství
Perorální antikoagulancia jsou kontraindikována; nasazení
heparinizace se øídí klinickým stavem a dalími rizikovými
faktory  obezita, varixy, imobilizace. Vzhledem k pøesnosti
dávkování, mením vedlejím úèinkùm léèby, snazí manipulaci a komfortu nemocné lze doporuèit LMWH.
a) u eny bez trombózy v anamnéze, bez klinicky významných
varixù  zvýený dozor; miniheparinizace (lze zvaovat dle
kliniky) v závìru gravidity (34.  38. týden)
b) u eny s trombózou v anamnéze  zvýený dozor; miniheparinizace dle kliniky, minimálnì od 34. týdne gravidity
c) u eny s trombózou v souvislosti s graviditou v pøedchorobí
 zvýený dozor; heparinizace minimálnì od zaèátku 3. trimestru, nejlépe vak od doby kdy se minule trombóza manifestovala
d) u eny s trombózou v souvislosti s graviditou v pøedchorobí, potraty v anamnéze  zvýený dozor, nutné individuálnì
posoudit stav  nelze vylouèit nutnost miniheparinizace
v prùbìhu celého tìhotenství, zejména v pøípadì imobilizace
ad c) a d) v nìkterých pøípadech pøi vysokém riziku je nutnost podávání a terapeutických dávek heparinu, nejlépe
LMWH
e) vzhledem k asociaci trombofílie s recidivujícími aborty lze
v nìkterých pøípadech zvaovat preventivní heparinizaci
i z této indikace
f) v nìkterých pøípadech je v prùbìhu tìhotenství (pøedevím
v závìru a pøi porodu) nezbytná substituce defektního faktoru (napø. antitrombinu)
D) estinedìlí  od prvního dne po porodu lze za souèasné miniheparinizace nasadit Warfarin a léèbu ponechat minimálnì po dobu esti týdnù, optimálnì deset týdnù. Vzhledem
k tomu, e warfarin nepøechází do mléka (na rozdíl od Pelenatanu!!) je moné jeho podávání i pøi kojení.
Sledování léèby:
a) antikoagulaèní léèba  jak zavedeno  heparin  aPTT,
trombo; kumariny  PT
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b) substituèní léèba  sledování aktivity daného faktoru, pokud
je moné
Následná péèe
Léèba akutní pøíhody vdy na oddìlení k tomu urèeném (interní, chirurgické). Vyetøení, dispenzarizace osob s vrozenou
trombofílií nebo s APA by mìl provádìt atestovaný hematolog.
Sledování antikoagulaèní léèby  hematolog, angiolog, atestovaný internista, pøi zavedené léèbì prùbìné kontroly PT
i praktický lékaø.
Kasuistika
V ranních hodinách vyjídìla posádka RLP k mladé pacientce, roèník 1978. Pacientka byla kuøaèka, v anamnéze udávala
uívání antikoncepce. Popisovala brnìní a bolest v levé dolní
konèetinì trvající asi hodinu, celkovì pocit chladnìjí konèetiny. Sama si vimla vyblednutí oproti pravé dolní konèetinì.
Trauma konèetiny negovala, v rodinì se trombotická nemoc
nevyskytla. Objektivnì byla levá dolní konèetina bledí, chladnìjí, citlivost na periférii byla sníená a pacientka pociovala
spíe dysestesie.
Na místì jsme zajistili ilní vstup, krystaloidy, analgézii,
imobilizaci a pøevezli pacientku do nemocnice. Nai domnìnku trombózy potvrdil ultrazvuk. Postiení sahalo od
v. poplitea do v.cava inferior, kde vlál trombus. Po sonografické diagnostice jsme pacientku pøeváeli na vyí pracovitì. Tam jí byla provedena angioplastika, implantován
stent a byl nait kavární filtr. Byla léèena heparinizací za
hospitalizace a pak byla nasazena roèní warfarinizace.
Citlivost se vrátila k normì po mìsíci. Pacientka byla osm
mìsícù v pracovní neschopnosti s následním øízením o èásteèní invalidní dùchod. Prola hematologickým a genetickým vyetøením, objevila se Leidenská mutace.
Závìr
I v praxi záchranné sluby musíme poèítat s komplikacemi
stavù po chirurgických výkonech, èi v dùsledku hereditárních
faktorù. Mnohdy jen vèasná diagnóza na podkladì dobøe odebrané anamnézy mùe pacientovy zachránit ivot nebo mùe
ovlivnit rozsah jeho onemocnìní.
Mysleme na trombotické stavy!
Literatura:
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trombofilie
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MUDr. Zsolt Kecskeméthy
ZZS Jihoèeského kraje
Prachatice
e-mail: Kecske@tiscali.cz
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Je výboj paralyzéru / taseru schopen vertovat fibrilaci síní
na sinusový rytmus pøi oetøení na Emergency?
Jarmila Drábková

Fakultní nemocnice Motol, Oddìlení chronické resuscitaèní a intenzivní péèe

Abstrakt
Kazuistika popisuje moné pøíznivé ovlivnìní fibrilace síní verzí na sinusový rytmus po výboji paralyzéru na oddìlení urgentního pøíjmu
v Hartfordu, USA.
Klíèová slova: výboj paralyzérem - resynchronizace rytmu
Abstract
In the presented case report possible cardioversion of atrial fibrillation is described. This case occurred at Emergency Department in
Hartford, USA.
Key words: taser shock  rhythm resynchronization

Kazuistika, uvedená on-line 27. kvìtna 2008 v Annals of
Emergency Medicine je z urgentního pøíjmu v Hartfordu
v USA. Je pøinejmením pouèná, i kdy nesplòuje kategorická kritéria, daná EBM  poadavky medicíny, podloené
dùkazy.
Nervosvalovì paralyzující pomùcky, napø. paralyzéry/tasery øadíme mezi inkapacitancia  neletální alternativy (u nás neletální zbranì); v USA jsou uívány v urgentních
situacích na agresivní nezvladatelné násilníky a útoèníky
s pomocí vyslání pulzního elektrooku  nízkoenergetického výboje pøísluníky policie (MP). Dosud bylo ve svìtové literatuøe uveøejnìno nìkolik jednotlivých kasuistik,
které spojovaly výboj, aplikovaný paralyzérem s náhlou
kardiální smrtí/zástavou pøi vzniku komorové tachykardie
bez hemodynamické aktivity nebo s nástupem komorové
fibrilace.
Autory uvedená kasuistika popisuje opaèné, pøíznivé zapùsobení, i kdy jednoznaènou pøíèinnou souvislost kromì
bezprostøední èasové následnosti nelze bezvýhradnì prokázat.
Kasuistika
Dvacetiosmiletý mu s anamnézou deprese, úzkosti a bipolární afektivní choroby unikl policii a skrýval se v jezeøe.
Byl vyloven a s hypotermní tìlesnou teplotou 32°C byl dopraven s nepravidelnou tachyarytmií s komorovou frekvencí
120  150/min na urgentní pøíjem. Zde bylo zahájeno pasivní ohøívání a podán metoprolol v dávce 5 mg i.v. ke zpomalení rychlé akce. EKG záznam svìdèil o síòové fibrilaci
s rychlým pøevodem na komory s frekvencí 145/min. Na
konci vyetøování se pacient stal náhle agitovaným, ohrooval útoènì sebe i oetøující personál s rizikem sebepokození i poranìní dalích osob. Policista, který zadreného
doprovázel, vyslal paralyzérem (X26 model) výboj, který pacienta zasáhl na levé polovinì hrudníku. Okamitì byla pøe-
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kontrolována srdeèní akce na tepu periferní artérie; tep byl
hmatný, frekvence byla pomìrnì rychlá, ale pravidelná.
EKG záznam prokázal sinusovou tachykardii s frekvencí 12
/min. Èasový interval mezi monitorací stripu EKG pøed a po
této pøíhodì byl pøiblinì 2 minuty.
Hodnocení a závìry
První výboj, vyslaný paralyzérem X 26 vede k výboji nízkého napìtí pøiblinì 400 V. Napìtí jetì nií je schopno
vertovat pacienty s èerstvou síòovou fibrilací. U daného pacienta nelze vylouèit, e se na úpravì dyssynchronie podílelo i podání i.v. metoprololu a fyzická námaha pøi agresivním
jednání a obranì.
Paralyzér úèinku s energií asi 4 J v porovnání s defibrilátory, kdy se pro verzi uívá energie 100  150 J. Studie vak
prokázaly, e úspìná verze je moná i s nií energií.
Komplikace, neádoucí úèinky
Akutní verze fibrilace síní do sinusového rytmu je bez
antikoagulaèní pøípravy vysoce riziková. Nelze toti vylouèit uvolnìní trombu v levém ouku a embolizaci jeho
fragmentù do mozkového øeèitì a tím i okamitý vznik ischemické cévní mozkové pøíhody vyadující neodkladnou
trombolytickou léèbu.
Literatura:
Taser shock cardioverts patient with AF to sinus rhythm?
Internet: www.theheart.org 19 / 6 / 2008 S Hughes
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Oddìlení chronické a intenzivní resuscitaèní péèe
FN Motol
V úvalu 84
150 06 Praha 5
E-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz
Pøíspìvek doel do redakce 24. èervna 2008
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Diskuze k èlánku Návrh nových zásad pøípravy obyvatelstva
v oblasti poskytování první pomoci autoøi Roman Budský,
Radovan Matouek
Ondøej Franìk

Váená redakce, se zájmem jsem si v èísle 2/2008 pøeèetl èlánek autorù Budského a Matouka Návrh nových zásad
pøípravy obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci
(str. 17-19).
Pøestoe první pomoc obecnì je téma, jeho význam je
zøejmý, a jistì lze polemizovat o tom, zda je situace v této
oblasti u nás ideální, nemùe být tato polemika v seriózním
medicínském èasopise zaloena na tak pofiderních a frázovitých argumentech, jak je tomu v tomto èlánku. Celý èlánek je bohuel typickou ukázkou toho, jak nekvalitní je
literatura týkající se první pomoci, jak autoøi jako fakta
pøedkládají svoje domnìnky a úvahy a jak snadno zde manipulují se zdánlivì seriózními podklady.
1. Napøíklad ji v první vìtì autoøi sdìlují, e není tajemstvím, e souèasný stav orientace naeho obyvatelstva
v zásadách poskytování první pomoci je nedostateèný
a o nìkolik odstavcù dále úroveò pøísluných znalostí
a dovedností obyvatel naí zemì, kteøí nejsou odbornì
zdravotnicky vzdìlaní, je nedostaèující.
Toto tvrzení, jakkoliv v rùzných podobách èasto publikované na nejrùznìjích fórech, ovem není podloeno ádnými daty. Pokud je mi známo, ádný seriózní výzkum na
toto téma nebyl v ÈR v posledních letech a moná ani
v posledních desetiletích publikován. Ostatnì ani nemohl
být, pokud není jasné, jaká je vlastnì ona dostaèující
úroveò a kdo je jejím arbitrem. Jde tedy pouze o domnìnku, hypotézu, kterou autoøi vydávají za fakt, a to dokonce za fakt zcela stìejní, obhajující vznik celé práce.
2. Obzvlá mì zarazilo tvrzení, týkající se poètu obìtí dopravních nehod, kdy  dle názoru nìkterých odborníkù
úèinnou laickou první pomocí by bylo moné zachránit
a 30% z nich.
Bylo by opravdu zajímavé uvést, jací odborníci a jak k tomuto závìru doli. Na nedávném kongresu Evropské rady
pro resuscitaci naopak i zástupci Mezinárodního èerveného køíe na zasedání vìnovaném dalím smìrùm rozvoje
první pomoci konstatovali, e  jakkoliv je to mrzuté
 s výjimkou resuscitace u náhlé zástavy obìhu kardiálního pùvodu nemáme k dispozici ádná data, která by potvrdila reálný pøínos laické první pomoci z hlediska
záchrany ivota. To pochopitelnì neznamená, e nemohou existovat (a ony samozøejmì existují) situace, kdy
laická první pomoc dokáe ivot zachránit, ale ze systémového hlediska zatím nebyl vliv laické první pomoci na
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pøeívání pacientù (nejen) s traumatem nikdy prokázán.
Navíc, zatímco úmrtnost na øadu kritických onemocnìní
v posledních desetiletích dramaticky poklesla (napø. na
AIM o 50% v posledních patnácti letech1)), úmrtnost na
následky závaných traumat zùstává ve stejném období
 pøes vekerou snahu vech zúèastnìných a ohromné
zdroje celosvìtovì vìnované do vìdy, výzkumu a vývoje
nových diagnostických a léèebných metod, léèiv atd.
 bez zásadních posunù. Pøedstava 30% sníení mortality
pacientù s traumatem pouhým zlepeným vyuíváním
moností laické první pomoci pùsobí ve svìtle této skuteènosti opravdu velmi nevìrohodnì a fantasticky.
3. Rovnì ryze ekonomické zdùvodnìní celého projektu vykazuje zásadní slabiny. Jak je ji shora øeèeno, monosti záchrany statisticky významného mnoství osob nejsou nijak
prokázány a pohybují se v rovinì dosti nepravdìpodobné
hypotézy. Ale i pokud pøipustíme významný posun v poètu
zachránìných, nesmíme zapomínat na to, e ti zachránìní
jsou pouhou pièkou ledovce, jeho základnu tvoøí osoby
s rùzným stupnìm trvalého postiení, vèetnì osob dlouhodobì hendikepovaných èi imobilních, vyadujících trvalou
péèi a znamenajících významné náklady pro zdravotní i sociální rozpoèty. Je nutné zabývat se hypotézou, e kvalitnìjí péèe na jednoho zachránìného nadále produktivního
vygeneruje podstatné vìtí poèet sice zachránìných, ale
nadále neproduktivních resp. konzumujících. Soudì podle
zkueností z øady oborù se mùe docela dobøe stát, e zlepená péèe je nejen sama o sobì draí, ale navíc zatíí spoleènost dalími náklady danými nutností péèe o pacienty,
kteøí by jinak zemøeli, ale nyní pøeili, ovem nejsou schopni dále produkovat v ekonomickém slova smyslu.
Pøíkladù tohoto fenoménu jiných oborù je dost a dost a praktické dùsledky vidíme v kadé nemocnici.
Celá tato mylenka makroekonomické výhodnosti projektu, postavená autory do klíèové role v obhajobì celého
projektu, se tedy zdá vycházet více z pøání autorù, ne
z fakty podloené skuteènosti. Zcela reálnì mohou být
ekonomické dùsledky právì opaèné, ne autoøi deklarují.
Nemohu vak v této souvislosti neodmítnout tento
naprosto chybný, schematicky ekonomický pohled na
medicínu. Medicína vdy byla, je a bude pøedevím záleitostí humanitární a solidární. Jakkoliv je to ekonomicky
zcela neracionální, vìtina zdrojù je naopak vìnována
lidem, kteøí ji nejsou ekonomicky èinní, a u z dùvodu
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vyího vìku, závaného onemocnìní nebo jiného hendikepu. Tak to je a dej Bùh, a to tak  pøes vekeré snahy
ekonomù a inenýrù vehomíra  zùstane.
4. Rovnì z návrhu nových zásad nijak nevyplývá, proè
autoøi povaují za nejlepí a úèinné právì to, co navrhují. Napøíklad orientace na kolní dìti (povinná výuka
první pomoci) je jedním z velmi polemických témat: ano,
dìti jsou snadným cílem, nebo jim lze  prostøednictvím osnov a koly  snadno uloit povinnost takové kolení absolvovat, ale jednak nemáme ádná relevantní data
o tom, jaké znalosti si koláci vlastnì odnáejí a jaká je
retence tìchto znalostí, a jednak je nezpochybnitelným
faktem, e svìdky a zachránci u naprosté vìtiny náhlých
pøíhod jsou dospìlí, a nikoliv dìti. Není to ádné podceòování dìtí, jen konstatování toho, e nemáme ádná data
o efektivnosti takového poèínání, a pøesto je tento návrh
jedním z pilíøù nové koncepce.
Podobnou námitku lze vznést prakticky ke kadému bodu
 napø. proè se autoøi domnívají, e právì rozíøení teoretické a praktické výuky v autokolách o jednu hodinu
(a ne tøeba o dvì nebo o pìt) pøinese onen kýený zlom ve
znalostech a dovednostech? Proè je ideálním organizátorem Èervený køí? Kdo bude oním arbitrem správnosti
výuky pøi praktických zkoukách? Jak dlouho si vykolení øidièi svoje znalosti udrí? K èemu musí být v lékárnièce zavírací pendlík?
Veobecnì navíc platí, e masové kolení nedostateènì
motivovaných osob zpravidla nepøináí ádoucí výsledky.
Pro pøíklad nemusíme chodit daleko  napø. metaanalýza
24 studií publikovaná v 2003 The Cochrane Collaboration2)
prokázala, e povinné kolení øidièù  profesionálù nemá
ve skuteènosti ádný vliv na jejich nehodovost a závanost úrazù, jakkoliv jsou na tato kolení vynakládány
ohromné èástky. Je tedy otázkou, zda venáprava kolením je skuteènì ta správná a efektivní cesta, jak se kýeným cílùm alespoò pøiblíit.
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5. Závìr èlánku, v nìm autoøi bez dalího a v oznamovacích
vìtách sdìlují, e právì jejich øeení by  zajistilo úèinné
zásahy na místì ivot ohroující události pøed pøíjezdem
odborné lékaøské pomoci  a dále  lze oèekávat kadoroèní pozitivní ekonomický dopad v øádu minimálnì miliard korun  je bohuel nutné ve svìtle shora uvedených
argumentù oznaèit za naprosto neseriózní, klamavou spekulaci, pro kterou autoøi nepøedloili ádnou hodnovìrnou
oporu, a jako takovou je nutné ji odmítnout.
Pøání a hypotézy mohou být sice otcem mylenky, ale bez
øádného ovìøení nemohou být prezentovány jako fakta a je
chybou (by v reálném ivotì èasto vídanou) na nich stavìt
více èi ménì nákladné celospoleèenské projekty. Nepochybuji
o tom, e autoøi èlánku byli pøi tvorbì svého návrhu vedeni
tìmi nejlepími úmysly, ale musím s politováním konstatovat, e obsahuje pøíli mnoho spekulací, nepøesností,
neovìøených informací a neseriózních závìrù, ne aby tuto
aktivitu bylo mono brát vánì a akceptovat otitìní tohoto
èlánku v odborném èasopise.
S úctou

MUDr. Ondøej Franìk, ZZS HMP  ÚSZS
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Konference
Inovace systému profesního rozvoje záchranáøù
Alan Ryba

Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy - Územní støedisko záchranné sluby

Abstrakt
Èlovìk nikdy nebude tak zkuený, aby se nemohl dozvìdìt nìco nového.
Dne 17. 6. 2008 probìhla odborná konference ku pøíleitosti ukonèení vzdìlávacího projektu Zdravotnické záchranné sluby hlavního mìsta
Prahy. Projekt Inovace systému profesního rozvoje záchranáøù se snaí reagovat na novou situaci ve spoleènosti, v pøednemocnièní
neodkladné péèi, ve zdravotnické legislativì, v systému kvalifikaèního i celoivotního vzdìlávání. Grantové projekty pøedstavují reálný
zdroj inspirace i financování celoivotního vzdìlávání. Zatím se teprve uèíme s tímto novým nástrojem pracovat. Stejnì tak se teprve uèíme
zacházet s demokracií. Uèíme se být zodpovìdnými za výsledky vlastní práce. Na kvalitu naí práce i osobního ivota má vzdìlávání zcela
zásadní vliv, a si to pøipustíme èi nikoliv.
Klíèová slova: celoivotní vzdìlávání
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Abstract
One will never be so experienced that he/she couldn´t gain some new knowledge.
On 17th June a conference finishing the grant concerning educational project of EMS of the Capital Prague had taken place. The project
Innovation of system of professional development of paramedics reacts on the new social situations, concerning prehospital emergency
care, helath care legislation, system of qualification and continual medical education. Grants can be a real source of inspiration and financing
of continual medical education and we are learning to use this tool as well as we learn democracy. We learn to be responsible for results of
our own work. Education has a major impact on the quality of our lives neverthless we realize this or not.
Key words: continual education

Pod zátitou námìstka primátora Mgr. Rudolfa Blaka se
dne 17. 6. 2008 uskuteènila odborná konference Inovace
systému profesního rozvoje záchranáøù. Hlavní mìsto
Praha poskytlo jednací sál Magistrátu hl. m. Prahy na
Mariánském námìstí.
Konference byla uspoøádána ku pøíleitosti ukonèení
dvouletého projektu Inovace systému profesního rozvoje
záchranáøù spolufinancovaného Evropským sociálním
fondem, státním rozpoètem Èeské republiky a rozpoètem
hlavního mìsta Prahy. Pøedstavila výsledky grantového projektu zamìøeného na vzdìlávání nelékaøských zdravotnických profesí. Ne náhodou proto v èestném pøedsednictvu
zasedla operátorka zdravotnického operaèního støediska, øidièi sanitních vozidel a zdravotniètí záchranáøi. I tyto profese mají své pièkové pracovníky, kterým jsme chtìli touto
konferencí vyjádøit svùj dík za jejich dlouholetou vynikající práci. Cílem bylo uspoøádat aktivní konferenci na téma
vzdìlávání, které je v poslední dobì velmi aktuální a moderní organizace mu musí vìnovat velkou pozornost.
Úvodní slovo vyzdvihující význam vzdìlávání v dnení
dobì pronesl pan Mgr. Milan Peák, radní pro oblast zdravotnictví. K jeho slovu se pak za ZZS HMP - ÚSZS pøidal
øeditel organizace MUDr. Zdenìk Schwarz, který byl hybnou silou vzniku celého projektu.
První èást konference byla vìnována ohlédnutí za dvìma
roky pøíprav a realizace projektu. Nebyla pøednáena suchá
fakta, statistiky a pochvalné ódy. Pøednáejícími byli manaeøi projektu, odborníci, kteøí se podíleli na tvorbì materiálù a vzdìlávání lektorù, ale i samotní lektoøi-záchranáøi,
kterým pøipadla nejtìí úloha v projektu  vzdìlávání profesních kolegù. Projekt se snail nabourat zabìhaný systém
vzdìlávání záchranáøù, zamìøený obvykle striktnì na odborné zdravotnické dovednosti: resuscitaci, imobilizaci, farmakologii atd. Projekt reaguje na zmìny ve spoleènosti,
zmìnìnou skladbu výjezdù, na ústøední téma stíností
pacientù, kterým je chování a patná komunikace, na vzrùstající poèet napadení a dopravních nehod. Také reaguje na
nutnost intenzivní komplexní pøípravy nastupujících záchranáøù
 absolventù. Byly stanoveny klíèové oblasti vzdìlávání:
právní problematika  øeení dopravních nehod, práva
pacientù, poskytování zdravotní péèe, psychologie zamìøená na osobnost záchranáøe, komunikaci a prevenci syndromu vyhoøení, sebeobrana  defenzivní chování a sebeobra-
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na, jízda s vozidlem s VRZ  defenzivní jízda, tréninky krizových situací na polygonu a komunikace s cizinci.
V rámci projektu bylo Vzdìlávací centrum ZZS HMPÚSZS vybaveno moderní technikou, bylo vykoleno 20 lektorù záchranáøù, kteøí prokolili 350 svých profesních
kolegù. Dále byla vytvoøena odborná skripta pro lektory
a souhrnné manuály pro vechny nelékaøské zdravotnické
pracovníky ZZS HMP - ÚSZS. Dokonèují se materiály
a komunikaèní karty pro komunikaci s cizinci a e-learningové programy. Z pedagogického hlediska je tøeba kriticky
pøiznat èásteèné pouití metody pokus  omyl. Na tento první projekt budou navazovat, pokud budou schváleny, dva
dalí projekty. Ty budou velkou mìrou zamìøeny právì na
rozvoj pedagogických dovedností lektorù, dále na odborné
dovednosti, mimoøádné události a v neposlední øadì na spolupráci se zdravotnickými kolami.
Druhá èást konference byla urèena pøednákám kolegù
z ostatních krajských záchranných slueb ÈR, ale byli pozváni i hosté ze Slovenské republiky. Pozvali jsme zástupce
vech územních støedisek ZZS v ÈR, abychom jim dali prostor k pøedstavení svých vzdìlávacích systémù, protoe si
myslíme, e je správné se od sebe vzájemnì uèit. Aktivnì
bohuel vystoupili pouze zástupci libereckého a ústeckého
kraje. Jejich pøednáky byly velmi pøínosné a ukázaly úèastníkùm, e nelze pouít vude stejný metr. Kadý kraj má svá
historická, regionální i geografická specifika, která je nutné
respektovat. Sloventí kolegové nám pøedstavili svùj mimoøádnì propracovaný a systematický, dravý systém vzdìlávání. Porovnání jejich systému s naimi vede k zamylení nad
otázkou, která se nabízí: Jak vyváit povinnou odbornou
pøípravu a systém celoivotního vzdìlávání s pozitivní motivací zamìstnancù a skuteènými potøebami pacientù, které
nejsou, jak se zdá, pouze o odborných znalostech a dovednostech? Nízká úèast ostatních ZZS byla moná zpùsobena
obavami ze vzájemného soupeøení a kritického porovnávání.
Obavy se ukázaly jako liché. Konference se nesla v pøátelském duchu, úèelem bylo seznámit se s tím, jak to dìlají
kolegové, a pokusit se zlepit systém celoivotního vzdìlávání a tím i pøipravenost nelékaøských zdravotnických pracovníkù na chystané zvyování kompetencí a tím i osobní
odpovìdnosti.
V poslední èásti byla avizována panelová diskuze.
Samozøejmì panovaly obavy z jejího prùbìhu. Velmi èasto
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provází tuto aktivitu nezájem úèastníkù nebo pasivní pøístup. Pøestoe byly vydávány certifikáty s kredity jetì pøed
zahájením panelové diskuze, zùstala v sále znaèná èást
úèastníkù. Naprosto úasné bylo, e se úèastníci aktivnì zapojili do diskuze, aktivnì se ptali, diskutovali, odpovídali.
Ani na okamik nebyla poruena etická pravidla.
Diskutovalo se na témata kvalifikaèního, specializaèního
i celoivotního vzdìlávání, profesních organizací. havým
tématem bylo i zamìstnávání en v tomto oboru, které souèasná legislativa diskriminuje ve snaze je chránit. Diskuzi
bylo nakonec tøeba po dvou hodinách pøeruit, nebo èasový limit pro konání konference vyprel.
Co øíci závìrem? Konference neukázala pouze moderní
nástroje organizace a financování celoivotního vzdìlávání,
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ale i potøebu vzájemné komunikace, informovanosti, spolupráce, jakoto pozitivní stránky globalizace.
Nauème se vyjadøovat své názory na veøejnosti a odborných fórech, protoe jedinì tak mohou dojít sluchu
kompetentních orgánù, jedinì tak získají nelékaøské zdravotnické profese povìst a uznání, které si beze sporu zaslouí.
Alan Ryba, DiS.
ZZS hl.m. Prahy
Korunní 98
100 00 Praha 10
e-mail: kabinet@zzshmp.cz
Pøíspìvek doel do redakce 29. èervna 2008

Recenze
Elena Nováková

Ústav mikrobiológie a imunológie Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenskéhov Martine

Do rúk odbornej a laickej verejnosti sa dostáva publikácia
autorov Klement, Meznecev
a kol. Biologické zbrane, vydavate¾stvo Bonus, 2008,380 s.,
ISBN: 978-80-969733-2-3.
Dielo pozostáva z predslovu,
úvodu, troch tématických kapitol, slovníka a z èasti venovanej
zákonom súvisiacim s problematikou. Predslov napísaný
jedným z hlavných autorov
oboznamuje èitate¾a s autorským zámerom a dôvodmi, ktoré k nemu viedli. Jednou z úloh
vyplývajúcich z materiálu Vlády Slovenskej republiky vydanej po 11. septembri 2001, bolo zabezpeèenie prípravy
a dokolenia zdravotníckych pracovníkov v problematike
biologických zbraní. Táto publikácia predstavuje jediný
kompletný materiál, ktorý spåòa odborné, metodické aj didaktické poiadavky uèebnice urèenej pre pregraduálne aj
postgraduálne túdium. Obsahuje 380 strán, 11 farebných
originálnych na Slovensku doposia¾ neuverejnených obrázkov a mnostvo vhodne zaradených tabuliek, schém a algoritmov, ktoré preh¾adne sumarizujú alebo dopåòajú text.
Úvod  prezentuje biologické zbrane a oblasti s nimi súvisiace z h¾adiska veobecnej metodológie s charakteristi-
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kou materiálu, populácie, princípov detekcie a identifikácie
agensov, diagnostiky, terapie, systémov bdelosti a manamentu. Prílohy obsahujú oficiálne materiály súvisiace so
zabezpeèením biologickej ochrany obyvate¾stva
História biologickej vojny a bioterorizmu  táto kapitola je zaujímavým èítaním o praktickom pouití biologických zbraní alebo o zámeroch poui ich. Je to èas, ktorá
informuje o reálnych situáciách, kedy to, èo povaujeme za
hrozbu, sa naplnilo.
Biologické zbrane  technológia, výroba, úèinky
a spôsoby pouitia  napriek tomu, e sa táto kapitola venuje predovetkým technickým problémom, vypoèítate¾ným a odhadnute¾ným parametrom pouitia biologických
zbraní, pragmaticky ukazuje na vyuitie týchto vedomostí
pre ochranu a manament prièom argumentuje o vhodnosti
takýchto postupov.
Mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane  je
medicínsky zameraná èas, ktorá je praktickou ukákou nevyhnutnosti interdisciplinárnej spolupráce pri odha¾ovaní,
diagnostike, terapii a zabránení írenia etiologických agensov pouite¾ných ako biologické zbrane. V tejto èasti sú poskytnuté praktické informácie a rady spôsobom, ktorý je
jasný, jednoznaèný a úplný  èo je v situácii, kedy by táto
uèebnica mohla by pouitá ako prameò informácií pri reálnom nebezpeèenstve v praxi, nevyhnuté (poskytnutie algo-
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ritmov, metodológie a dostupných diagnostických materiálov, èi postupov). V tejto a predchádzajúcej kapitole sa v plnej miere ukázali bohaté praktické skúsenosti autorov, ktoré
dali týmto kapitolám okrem vysokej odbornej kvality aj tú
trochu nepomenovate¾ného, z ktorého cíti, e autori majú
vité, alebo odité to, o èom píu (pri lieèení chorých, diagnostike ochorení, identifikácii etiologických agensov,
pobyte v oblasti s rizikom pouitia biologických zbraní
a kadodenným úsilím o zvládnutie rizikových situácií).
Slovník  napriek tomu, e slovníky sa obyèajne neèítajú,
ale pouívajú, je dobré urobi výnimku a preèíta si túto
èas publikácie. Je zdrojom nielen informácií, ale aj postrehov o vývoji a potrebe exaktnosti pri pouívaní niektorých
termínov. Okrem toho je táto èas vhodná predovetkým pre
tudentov medicíny a zdravotníckych vied, prípadne laikov.
Zákony súvisiace s problematikou biologických zbraní
 zaradené na koniec knihy sú vhodnou pomôckou a zároveò poskytujú obraz kontinuálneho vývoja legislatívy v tejto oblasti od roku 1925.
Graficky je kniha pripravená s ve¾kým citom, a ak bolo
cie¾om vydavate¾a uvies knihu príjemnú pre oko aj do ruky, tak sa tak stalo. Predná obálka je jednoznaèná a nápaditá, súèasne zaujme aj povie o èom kniha je. Kontrast farieb
(èierna a ltá) odzrkad¾uje kontrast témy a racionálnej nádeje vyplývajúcej zo znalostí obsiahnutých v nej. Na zadnej
strane obálky sú predstavení obidvaja autori, ktorí sú vedúcimi osobnosami v oblasti boja proti bioterorizmu na
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Slovensku a èlenmi najvýznamnejích medzinárodných
spoloèností a intitúcií v tejto oblasti. Profesijný ivotopis
predstavuje ich ïalie bohaté vedecké a pedagogické aktivity na najvyej úrovni doma aj v zahranièí.
Zámer autorov pri vydaní knihy je jasný. Jeho aktualita je
v kontexte medzinárodných vzahov a skupinových záujmov jednoznaèná. Podarilo sa vak viac. Vzniklo dielo,
ktoré napriek tomu, e autor ho charakterizuje ako uèebnicu, zjednocuje kvality odbornej publikácie, praktickej
príruèky, technického a legislatívneho kompendia, tématického výkladového slovníka, uèebnice ale aj zaujímavého èítania. Existuje klasické úslovie: Hoc Rhodos hoc salta.
MUDr. Cyril Klement, CSc a RNDr. Meznecev, PhD., MSc.
získali svoje postavenie v oblasti bioterorizmu tým, e boli
pripravení preskoèi svoj Rhodos a mali odvahu urobi to
v èase, keï vlády aj jednotlivci boli takmer paralyzovaní
uvedomením si moností, aké poskytujú biologické agensy
teroristom, ktorí dali vedie o sebe a aj o schopnosti ich
poui. A vtedy zaèala vznika ltoèierna kniha, v ktorej
autori ponúkajú svoje dlhoroèné skúsenosti tudentom, kolegom alebo laickým èitate¾om.
MUDr. Elena Nováková, Ph.D.
Ústav mikrobiológie a imunológie Jeseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenskéhov Martine
e-mail:

Lekárska Vakcinológia nielen pre medikov
Danica Maslenová

Oèkovanie, ktorého význam
je historicky ve¾mi silno zapísaný, je a zostane jedným z najväèích objavov ¾udstva. Napriek tomu sa tu a tam ozývajú
názory rôznych antivakcinaèných skupín, medzi ktorými sa
dajú nájs aj medicínski vzdelaní ¾udia, ktorým mono chýbalo
viac informácií o tomto procese
boja s nebezpeènými ochoreniami. Autori knihy ve¾mi správne
vycítili, e bez pochopenia základných pravidiel imunológie
nie je moné chápa celý proces vakcinácie a preto hneï v prvej kapitole ¾ahkou a prístupnou formou vysvet¾ujú princípy
imunitných pochodov súvisiacich s vakcináciou. Aj pod nárast
a rozirovanie kontraindikácii vo vakcinácii sa ve¾kou mierou
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podpisuje neznalos vakcinaènej imunológie. Kapitola o oèkovaní zvlátnych skupín je ve¾mi vhodne vytvorená spôsobom,
aby prispela k odbúraniu zbytoèných odloení oèkovania, ktoré pramenia snáï len z obmedzených informácii oèkujúceho.
Zvlá treba pochváli a vyzdvihnú kapitoly terminológia
a prílohy.
Celá publikácia je písaná ve¾mi zrozumite¾ne, preh¾adne
tak, aby zaujala u budúcich vakcinujúcich lekárov, ale aby
v nej nali vetko to, èo k objasneniu vakcinácie potrebujú aj
ostatní odborníci .
Vývoj oèkovacích látok pokraèuje ve¾mi rýchlo. Je vak potrebné, aby tí, ktorí majú v koneènom dôsledku tento výdobytok
medicíny aplikova v praxi boli dostatoène vzdelaní a k tomu
bude táto poblikácia bez pochýb pomáha. O potrebe takto koncipovanej publikácie na naom trhu a hlavne medzi tudentskou-medickou literatúrou nie je vôbec potrebné diskutova.
MUDr. Danica Maslenová, MPH
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II. Konferencia Falck Záchranná Roòava 6.  7. 11. 2008
V dòoch 6.  7.11. 2008
sa v Roòave uskutoèní II. konferencia Falck Záchranná s medzinárodnou úèasou.
Hlavnou témou je Akútny psychiatrický pacient v prednemocniènej starostlivosti.
Ïalími témami sú Novinky v odbore a Varia.
Súèasou konferencie budú kurzy Komunikácia s psychiatrickým pacientom a Základy sebaobrany.
V rámci kultúrneho programu sa uskutoèní organový koncert, spoloèenský veèer a návteva katie¾a v Betliari.
Región Gemer ponúka aj ïalie významné kultúrne a turistické atrakcie.
Ïalie informácie a prihláky na stránke http://falck-zachranna.sk/konferencia.
Kontaktná adresa:
konferencia@falck-zachranna.sk
Za organizátorov odborný garant podujatia h.doc. MUDr. tefan Trenkler, PhD.
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Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky,
odbor krizové pøipravenosti ve spolupráci s èasopisem pro neodkladnou péèi
Urgentní medicína a Národním centrem oetøovatelství a nelékaøských zdravotnických oborù
a Rallye Rejvíz o.s.

poøádají
ve dnech 1.  2. listopadu 2008
pro studenty lékaøské fakulty Masarykovy univerzity v Brnì
kurz

Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof.
Odborným garantem kurzu je:
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., èlen výboru Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS J. E. Purkynì.

Kurz se uskuteèní v Národním centru oetøovatelství a nelékaøských oborù, Vinaøská 6, v Brnì.
Program kurzu zahrnuje:
- teoretické pøednáky,
- praktické nácviky vyetøení pacientù v první linii a na urgentním pøíjmu nemocnic,
- nácviky neodkladných urgentních zásahù vèetnì rozíøené resuscitace v reálných podmínkách, v jakých pracují lékaøi
zdravotnických záchranných slueb.
Tìitìm kurzu je praktický nácvik dovedností na modelových pøípadech za úèasti lékaøù a záchranáøù z terénu
(zdravotnická záchranná sluba, urgentní pøíjem).
Úèastníci kurzu budou rovnì seznámeni se specifickými podmínkami poskytování neodkladné zdravotní péèe pøi øeení
hromadného postiení zdraví a s trestnì právním postavením zdravotníkù v oboru urgentní medicína.

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,
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