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Ú V O D N Í

S L O V O

V tomto čísle je po dlouhé době příspěvek o etice, vztažený k problematice urgentní medicíny.
Dovedu si představit námitky proti tomuto spojení – vždy% tam kde jde o život, není na filosofické debaty
čas ani prostor, důležité je rychle rozhodnout, v dobré vůli předpokládáme, že v zájmu pacienta. Jenže
v kolika procentech případů jde skutečně o takto vyhrocenou a časově naléhavou situaci, ve které nestihneme ani pozdravit? Etika není něco, o čem se můžeme bavit až tehdy, kdy už jsou všechny konkrétní
a praktické problémy vyřešené, promítá se nejen do postojů, ale i do způsobu rozhovoru s pacientem a jeho okolím, do našeho každodenního chování.
Debata o lékařské etice, pokud se vůbec nějaká odehrává, se obvykle zužuje na téma euthanasie, případně transplantací, potratů a způsobů umělé reprodukce. Přesto moderní medicína nastoluje etických
dilemat čím dál tím více. Některé jsou spojeny s rozvojem vědeckých poznatků, jiné souvisí se změnou způsobu života a rychlými přesuny obecně přijímaných hodnot. V celé západní civilizaci se navíc generaci od
generace zvyšuje strach ze smrti, vedoucí až jejímu popírání. Bezprostřední zkušenost se smrtelností je v naší populaci minimální – a i toto má dopad na praxi záchranných služeb. Jistě jste všichni zažili umanuté
naléhání rodiny na transport jejich umírajícího příbuzného; tyto situace, ve kterých se mi nedaří vysvětlit příbuzným, že medicína má hranici své bezmoci, ve mně zanechávají pocit marnosti a selhání větší, než neúspěšná resuscitace.
Diskuze o etice vztažené k urgentní medicíně ještě ani nezačala. Anglicky psaných odkazů na toto spojení mi vyhledávač vychrlil 1 220 000, na předních místech šlo většinou o učebnice nebo odkazy na články renomovaných časopisů. Česky zadané sousloví vydalo 1260 odkazů, z nichž velká část byla náhodná.
Přesto je námětů k debatě – a to debatě s nezbytným zapojením veřejnosti – víc než dost.
Jak se máme postavit k informovanému souhlasu a poučení pacienta v časově naléhavé urgenci?
Kde je míra jeho náhledu a plné kompetence – ovlivňuje jej nad rámec obecně přijímaných omezení třeba i hypoxie, bolest, strach, probíhající akutní stresová reakce? Jak se chovat u lucidního vnímajícího pacienta, který pro afazii a parezu není schopen souhlas či nesouhlas slovem, písmem nebo gestem vyjádřit?
Co s dospívajícím, který nežije s rodinou, a přesto by se k jeho léčbě podle právních norem měli vyjádřit rodiče? Co s rozvedenými rodiči s různými náhledy na léčbu jejich společného dítěte? Soudy jsou pomalé
i pro běžný život, natož pro dynamiku úrazů a akutních nemocí. Co dělat, když pacient chce A a rodina B
(nejčastěji transportovat – netransportovat), a rozhodnutí lékaře je tedy zatíženo rizikem nejen etickým, ale
i odborným a forenzním. Český právní řád vychází z předpokládaného benefitu pacienta při jeho neschopnosti se vyjádřit. Benefitem se v tomto kontextu rozumí maximální možná snaha o záchranu života.
Chce to ale pacient vždy a se všemi důsledky, které známe my, zdravotníci, a o nichž pacienti a jejich rodiny vůbec netuší? Pojem prospektivní zdravotní vůle je téměř neznámý.
Informačním polem neoraným je oblast poskytování zdravotní péče za mimořádných podmínek. Byla
veřejnost (politiky, médii) seznámena s tím, že v počátku mimořádné události jsou technické i lidské zdroje
omezené? Tuší veřejnost, že probíhá třídění? A právě veřejnost je tou množinou osob, které by se měly shodnout na zadání pro nás, lékaře a zdravotníky postavené před tuto zodpovědnost. Jak v roce 2001 napsali
autoři Pesik, Keim a Iserson v Annals of Emergency Medicine: „Nejprve musíme dosáhnout širokého konsensu a tato rozhodnutí (o omezených prostředcích, pozn.) musí přesáhnout hranice urgentních příjmů.
Podobné kritické situace nemohou být ponechány na rozhodování případ od případu. Lékaři by nikdy neměli být postaveni do pozice, kdy by sami za sebe museli rozhodovat o neposkytnutí péče, aniž by k tomu
měli vodítko obecně přijímaného postupu nebo doporučení.“
Výše citovaným autorům jsem vděčná za to, že na nás myslí se snahou snížit naše následné pochybnosti. Ze strany naší veřejnosti a politiků jsem zvyklá jen na stálý tok zadání, mnohdy obtížně splnitelných.
Média informují buG o skandálech, v lepším případě o úspěších heroické medicíny, ale nikoliv o současných reálných možnostech. Přesto bychom se všichni dohromady měli vstřícně a nekonfliktně bavit o tom,
co po nás kdo vlastně chce.
Vše, co si přejete sami, Vám za redakci do dalšího roku přeje
Jana Šeblová
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Visaèka pro HPZ  karta pro lékaøské tøídìní
a identifikaci pøi hromadném postiení zdraví
Pavel Urbánek1,2
1
2

Odborná spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP  sekce MEKA
Fakultní nemocnice Brno, Útvar krizového øízení

Abstrakt
Jednotná visaèka  tøídící a identifikaèní karta na území celé republiky je dùleitým pøedpokladem jednotného postupu pracovníkù
zdravotnické záchranné sluby (ZZS) pøi øeení mimoøádných událostí (MU) s hromadným postiením zdraví (HPZ). Zajistí
bezproblémovou interoperabilitu záchranných týmù rùzných krajù pøi spoleèném zásahu a usnadní pøíhranièní spolupráci na velké èásti
území ÈR.
Klíèová slova: HPZ  hromadné postiení zdraví  visaèka pro HPZ  tøídící a identifikaèní karta pro HPZ  MU  mimoøádná událost
 ZZS  Zdravotnická záchranná sluba
Abstract
Unified disaster tag for the whole area of the Czech Republic is an important precondition for unified management of multiple victim
accidents and disasters by Emergency Medical Service´s (EMS) professionals. It is also a precondition for interoperability of rescue teams
from different regions and allows co-operation across the national borders with rescue teams from other states.
Key words: multiple victim accident  disaster tag  disaster  Emergency medical Service (EMS)

Úvod
Lékaøské tøídìní je základem postupu øeení HPZ, kdy je nepomìr mezi postienými a zasahujícími týmy ZZS. Pacienti pøi
HPZ musí být lékaøsky roztøídìni vdy a co nejdøíve. Tam, kde
je to moné, provádíme lékaøské tøídìní pøímo na ploe zásahu. Tam, kde to moné není (nebezpeèí, nepøístupnost, rozsah),
urèí poøadí odsunu z plochy zásahu hasièský záchranný sbor
(HZS) metodou START a lékaøské pøetøídìní provádíme ihned
na vstupu na obvazitì (shromaditì ranìných).
Lékaøské tøídìní musí stanovit priority oetøování, priority
odsunu a jejich vzájemnou kombinaci. Jedinì vèasnì provedené lékaøské roztøídìní zajistí vèasnou pøednemocnièní péèi pacientùm, kteøí vyadují ivot zachraòující úkony pøímo v terénu,
a vèasnou nemocnièní péèi (pøednostní transport) pacientùm,
kterým v pøednemocnièní fázi pomoci nelze.
Podrobný doporuèený postup øeení HPZ bude vytvoøen sekcí
Medicíny katastrof v návaznosti na pøijetí jednotné visaèky pro
HPZ, není vak pøedmìtem tohoto manuálu, který bude nadále rozebírat pouze postup pøi pouití visaèky.

Manuál pouití jednotné visaèky/tøídící
a identifikaèní karty pro HPZ na území ÈR
Postup pøi pouití Visaèky/tøídící a identifikaèní karty
pro HPZ
Pøemìna lékaøe UM na lékaøe MK musí probìhnout ve zlomku vteøiny a právì tøídìní  standardní, nemìnný a doporuèený
postup na jeho poèátku mu k tomu mùe dopomoci: chytím se
visaèek a tøídím  nepochybím.
Posádky pracují jako celek, rozdìlení na jednotlivce je moné
jen na pøímý pokyn vedoucího lékaøe.
Postup týmu RLP pøi tøídìní (1  2 minuty na 1 pacienta): záchranáø s visaèkami pro HPZ (tøídícími kartami) a setem pro HPZ
(v kadém vozidle ZZS  25 ks visaèek, lihový fix a tvrdá psací
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podloka) postupuje pøi vyplòování odshora dolù na pøední, poté
na zadní èásti visaèky a ádá od vyetøujícího lékaøe ke kadému
bodu jasnou odpovìï, výsledek zatrhne èi zapíe. Vyplnìnou visaèku zavìsí pacientovi nejlépe kolem krku pomocí kloboukové
gumy a umístí ji tak, aby byla viditelná i z vìtí vzdálenosti.
Druhý záchranáø vybavený pouze základními pomùckami (umìlohmotné cévní svorky, krtidla apod.) provádí provizorní stavìní
ivot ohroujícího zevního krvácení a ukládá do stabilizované polohy pacienty s poruchou vìdomí.
Visaèka/tøídící a identifikaèní karta pro HPZ (viz obrázek è. 1):
1. Pøední strana  èíslo vech dílù visaèky: pøedtitìný jednotný
èíselný kód  kraj viz písmeno SPZ a èíselná øada, (samostatná série pro nácvik, napø. X  pro vechny kraje stejné).
2. Pøední strana, oddíl Diagnóza : lékaø postupnì vyetøí vìdomí (GCS), dýchání (frekvence /min), obìh (hmatný pulz na radiální tepnì znaèí alespoò 90 torr systoly  frekvence/min) pacienta a hlásí jednoznaèný závìr záchranáøi, který zatrhne
køíkem jednu z moností a zapíe hodnotu do øádkù oznaèených Dg.: zapíe slovnì a struènì pracovní diagnózy (hlava,
bøicho, pánev, páteø, konèetiny apod.), oznaèí stav zornic a lokalizaci závaných poranìní poznaèí s pomocí znaèek jednotlivých typù poranìní (viz níe) v nákresu panáèka :
// zlomenina,
X otevøené poranìní,
O zavøené poranìní,
r krvácení,
popálenou plochu rafovat.
3. Pøední strana, oddíl Tøídìní: umoòuje zaznamenat výsledek prvotního tøídìní a následného pøetøídìní pøi delím pobytu na obvaziti (shromaditi ranìných), je tøeba poznamenat
èas tøídìní (èas pøetøídìní) a jméno tøídícího lékaøe (tiskacím
písmem).
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Tøídící skupiny oznaèující priority terapie èi odsunu a jejich
kombinaci  základní varianta  HPZ s pøevahou mechanického postiení :
a. I.  Pøednostní terapie
(okamité zajitìní ivotních funkcí hrozících selháním [nikoli
KPR]; jednoduchý, ivot zachraòující výkon  zajitìní prùchodnosti dýchacích cest, zajitìní dostateèné ventilace, drená
hrudníku, pokroèilé stavìní krvácení), napø. pøi
i. tìkém zevním krvácení,
ii. poruchách dechu zpùsobených úrazem, polohou,
iii. pøetlakovém pneumotoraxu atp.
iv. závaném, kraniocerebrálním poranìní s poruchou vìdomí,
b. II. a  Pøednostní transport
(k èasnému oetøení, po event. jednoduchém výkonu), napø.:
i. úraz bøicha a hrudníku, suspektní vnitøní krvácení,
ii. poranìní velkých cév,
iii. poranìní páteøe s neurologickým deficitem,
iv. otevøené zlomeniny kostí a otevøená poranìní kloubù apod.

-

O R G A N I Z A C E

c. II. b  Transport k odloitelnému oetøení
(po pøedchozí skupinì, po event. jednoduchém výkonu), napø.:
i. poranìní oka,
ii. rozsáhlejí poranìní mìkkých tkání,
iii. popáleniny 15  30 % (u dospìlých),
iv. zavøené zlomeniny kostí a poranìní kloubù atp.
d. III.  Lehce ranìní
(èekají, dokud nejsou oetøeni pacienti IIa, IIb, transport po
pøedchozích skupinách); je moná i laická první pomoc, vzájemná pomoc nebo svépomoc; napø.:
i. popáleniny do 15 % (u dospìlých),
ii. poranìní mìkkých tkání meního rozsahu, zhmodìniny, trné rány,
iii. nekomplikované zlomeniny,
iv. lehké úrazy hlavy apod.
e. IV.  Mrtví
není tøeba zdravotnické pomoci; je tøeba evidovat, identifikovat
a ukládat na urèeném místì mimo obvazitì (shromaditì).

Obr. 1: Visaèka/tøídicí a identifikaèní karta pro HPZ
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Výhodou tohoto lékaøského systému tøídìní s vyuitím visaèek pro HPZ je pøedevím to, e vekeré jednou získané poznatky pøi prohlídce pacienta jsou zaznamenány a jsou v dalích
etapách vyuitelné. Umoòuje odliit stavy, které vyadují urgentní a ivot zachraòující výkony (I.) od pacientù, u kterých naopak ivot závisí na co nejrychlejím transportu do ZZ (II.a
 napø. vnitøní krvácení v terénu neøeitelné), a to posádkou rychlé zdravotnické pomoci (RZP) bez zbyteèných odkladù a neúèinných léèebných zásahù. Umoòuje také kombinovat prioritu léèebného zásahu s prioritou odsunu (I. a II.a èi I. a II.b),
èím bráníme prodlevì transportu u potøebnìjích, tyto kombinace naopak vyadují, a na výjimky, transport posádkou rychlé
lékaøské pomoci (RLP). Mrtví (IV.) jsou identifikováni a ukládáni mimo obvazitì (visaèku je moné køíem prokrtnout celou, zvýraznìní oznaèení?).
Tøídící skupiny oznaèující priority terapie èi odsunu a jejich kombinaci  varianta HPZ s pøevahou termického postiení:
V pøípadì termického postiení není výraznì oddìlena priorita
oetøení a odsunu jako tomu mùe být u postiení mechanického.
Není zde zastoupena èistá skupina II. a  napø. u vnitøních poranìní je prioritou transport prostøedkem RZP, protoe èasný
a úèinný léèebný zákrok v terénu není moný.
U èistì termických úrazù se priorita odsunu vdy snoubí
s prioritou oetøení, protoe analgetizaci, volumoterapii a intubaci vyaduje vìtina závaných termických poranìní ji
pøed transportem. Pøi tøídìní proto kombinujeme skupinou I.
a II.a (napø. inhalaèní trauma vyaduje nejvyí prioritu lékaøského oetøení i transportu) èi I. a II.b (i závané, rozvojem oku hrozící stavy vyadují urgentní léèbu a vèasný
odsun).

-

O R G A N I Z A C E

I. Pøednostní terapie
(okamité zajitìní ivotních funkcí hrozících selháním [nikoli
KPR]; jednoduchý, ivot zachraòující výkon  zajitìní
prùchodnosti dýchacích cest, zajitìní dostateèné ventilace,
drená hrudníku, pokroèilé stavìní krvácení), napø. :
o inhalaèní trauma
o popáleniny hluboké nad 5 % u dìtí do 2 let
o popáleniny hluboké nad 10 % u dìtí do 10 let a dospìlých nad
70 let
o popáleniny hluboké nad 15 % u dìtí do 15 let
o popáleniny hluboké nad 20 % u dospìlých
o popáleniny plus pøidruená poranìní a polytrauma
II. a Pøednostní transport
(k èasnému oetøení, po zajitìní dýchacích cest, zajitìní ilní
linky a analgetizaci)
o inhalaèní trauma
o závané popáleniny plus pøidruená poranìní a polytrauma
II. b Transport v druhém poøadí
(po zajitìní ilní linky a analgetizaci)
o popáleniny hluboké nad 5 % u dìtí do 2 let
o popáleniny hluboké nad 10 % u dìtí do 10 let a dospìlých
nad 70 let
o popáleniny hluboké nad 15 % u dìtí do 15 let
o popáleniny hluboké nad 20 % u dospìlých
III. Odloitelné oetøení - lehèí poranìní
(èekají, dokud nejsou oetøeni pacienti I. a jsou transportováni
po IIa, IIb)
o povrchní popáleniny do 30%
o popáleniny hluboké meního rozsahu

Obr. 2: Vnitøní Identifikaèní a oetøovací karta
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o popáleniny oblièeje, genitálu a konèetin (jde-li o mení rozsah %)
o ostatní, jen s minimálním postiením

c. zadní strana  sem zaznamená transportující posádka v pøípadì pøesmìrování bìhem transportu èas, dùvod a zmìnìné
místo pøedání (nemocnici a oddìlení).

IV. Mrtví
Není tøeba zdravotnické pomoci; je tøeba evidovat, identifikovat a ukládat na urèeném místì mimo obvazitì (shromaditì).
Minimálnì silnou analgetizaci, i kdy ne pøednostnì, bychom
mìli podat také pacientùm ve stavu nesluèitelným se ivotem (popáleniny v rozsahu nad 90 % tìlního povrchu). Stejnì tak jejich
odsun není prioritou.
Vichni pacienti ze skupiny III. by mìli být pøevezeni k observaci do ZZ, protoe intoxikace zplodinami hoøení se nemusí v èasných
fázích nijak výraznì manifestovat, by jde o ivot ohroující stav.

Doplòky v kapse visaèky:
7. Vnitøní, papírová Identifikaèní a oetøovací karta (viz obrázek è. 2) :
a. pøední, identifikaèní strana obsahuje údaje o pacientovi
 jméno a pøíjmení, rodné èíslo èi datum narození (vìk odhadneme, nejsou-li k dispozici pøesné údaje), bydlitì, stát,
pojiovnu, kontakt na pøíbuzné, oznaèení pohlaví (zakrtnutím) a pøesný popis místa nálezu, pøípadnì i prostor pro nákres místa nálezu,
b. zadní, oetøovací strana umoòuje opakovaný záznam aktuálních hodnot základních vitálních funkcí s èasovým údajem a oetøovacím opatøením, viz následující pøíklad :

4. Zadní strana, oddíl Terapie :
a. na levé stranì je oznaèen køíkem pokyn vydaný tøídícím lékaøem a zatrený tøídícím záchranáøem pøi tøídìní (doplnìný
pøi pøetøídìní),
b. na pravé stranì je køíkem, lépe vak èasovým údajem, potvrzeno provedení léèebného opatøení lékaøem èi záchranáøem obvazitì pøi etapovém oetøování,
c. volný øádek vlevo umoòuje zadat dalí potøebné léèebné
opatøení, vpravo potvrdíme provedení,
d. infuzní terapie  vlevo zadáme typ a mnoství infuze, vpravo potvrdíme provedení,
e. léky  vlevo zadáme typ a mnoství lékù, vpravo potvrdíme
provedení,
f. znehybnìní (fixace)  doplníme èeho a vpravo potvrdíme
provedení,
g. dekontaminace  nalepíme odpovídající samolepku (do trojúhelníku), dle typu kodliviny (viz doplòky v kapse visaèky),
vpravo potvrdíme provedení,
h. volný øádek  vlevo doplníme dalí léèebné opatøení, vpravo
potvrdíme provedení,
i. poloha pøi oetøení transferu a transportu  vhodnou polohu
oznaèí tøídící lékaø,
j. smìrování Odd.  poznaèit, na které oddìlení pacienta
smìrovat (traumacentrum, chirurgie, spinální jednotka, .)
a jakým transportním prostøedkem Transp. prostøedek
 LZS, RLP, RZP.
5. Útrek ZZS:
a. pøední stranu vyplní na odsunovém stanoviti pracovník,
organizující ve spolupráci s dispeèerem cílený transport,
D  (dopravce) napø. ZZS JMK, ZZS Vysoèina apod., Vùz
è.  25, 31, 105 , oznaèení hodin  èas pøedání dopravci,
b. po vyplnìní pøední strany a pøi pøedání pacienta odsunovému
prostøedku pracovník organizující odsun útrek ZZS odtrhne a uschová, event. pozdìji doplní na zadní stranì (viz zadní strana  .),
c. zadní strana umoòuje dodateènì doplnit dalí poznámky
s èasovým údajem (napø. zmìnu smìrování pacienta bìhem
transportu hláenou operátorem, èas a místo pøedání apod.).
6. Útrek DOPRAVCE:
a. pøední stranu vyplní opìt pracovník organizující odsun,
H  cílová nemocnice (po dohodì s dispeèinkem, dle kapacity nemocnice a charakteru postiení), Odd.  dle pokynu
tøídícího lékaøe v oddíle Terapie,
b. èasový údaj doplní transportující posádka pøi pøedání pacienta v nemocnici a souèasnì útrek odtrhne a uschová,
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008

èas: 7,44

GCS: 13

TK:
115/80
torr

D/min: 18

P/min:
98 rreg

sat.O2:
96%

Léè.opatøení: F1/1 250 ml , Fentanyl 2ml, dlaha LHK..........

èas: 8,03

GCS: 8

TK:
95/65
torr

/min: 10

P/min:
110 rreg

sat.O2:
86%

Léè.opatøení: OTI No 9, ØV

8. Samolepky na kartonku uvnitø kapsy visaèky:
a. samolepky CBRN
riziko toxicity

riziko radioaktivity

riziko b-agens

b. samolepky s èíslem visaèky pro oznaèení vìcí pacienta

B 10123

B 10123

B 10123

B 10123

MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.
sekce MEKA, OS UM a MK, ÈLS JEP
Fakultní nemocnice Brno
Útvar krizového øízení
Bøezinova 31, Brno 616 00
e-mail: purb@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 2. prosince 2008
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Aktivace traumatologického plánu
pøi hromadných netìstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen1, Leopold Pleva2, Renata Jeèmínková1, Jiøí Bílek1, Rudolf Vronský1, Jan Jahoda3
1

Oddìlení centrálního pøíjmu, 2 Traumatologické centrum, 3 Anesteziologicko-resuscitaèní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Abstrakt
V pátek 8. srpna 2008 v 10.29 dolo v eleznièní stanici ve Studénce k tragické nehodì rychlíku Euro City Comenius. V troskách vlaku
zemøeli dva mui a ètyøi eny. Mnoho cestujících bylo zranìno. Na místì hromadné nehody (HN) zasahovaly desítky zdravotníkù, hasièù
a policistù. Byla svolána bezpeènostní rada a krizový táb kraje. Nejvíce pacientù oetøila a pøijala Fakultní nemocnice v Ostravì (FNO).
Jednalo se celkem o 27 zranìných. V kritickém stavu byli ètyøi z patnácti pøijatých pacientù. Dalích jedenáct pacientù bylo umístìno na
standardní lùkové oddìlení TC. Ostatní pacienti byli oetøeni ambulantnì v prùbìhu dvou hodin a tøiceti minut  ve velmi krátkém èase.
Na zajitìní péèe o zranìné se pøi aktivaci TP podílelo 126 zamìstnancù, z toho 46 lékaøù. Do FNO se dostavili 2 psychologové Hasièského
záchranného sboru a 2 psychologové Èeského èerveného køíe.
Klíèová slova: hromadná nehoda  traumatologický plán  aktivace traumatologického plánu
Abstract
On Friday 8th August 2008 at 10,29 a.m. a tragic traffic accident of a train EuroCity Comenius happened at Studénka railway station. Four
women and two men died immediately on scene. Many passengers were injured. Many physicians and paramedics, firemen and policemen
were on the place of accident. County crisis council started to work. Most of the patients were treated at Ostrava University Hospital  total
number of 27 patients. 4 of 15 admitted patients were crtically injured. 11 other patients were admitted to department of traumatology. The
rest of patients were treated and dismissed within 2 hours and 30 minutes  that is a very short time. Medical care was provided 126 health
care workers including 46 physicians. Two psychologists of the Fire Department and 2 psychologist of the Red Cross also came to Ostrava
University Hospital. .
Key words: multiple victim accident  disaster plan  disaster plan activation

V pátek 8. srpna 2008 v 10.29 dolo v eleznièní stanici ve
Studénce k tragické nehodì rychlíku Euro City Comenius.
V troskách vlaku zemøeli dva mui a ètyøi eny. Mnoho cestujících bylo zranìno. Na místì hromadné nehody (HN) zasahovaly
desítky zdravotníkù, hasièù a policistù. Byla svolána bezpeènostní rada a krizový táb kraje. Nejvíce pacientù oetøila a pøijala Fakultní nemocnice v Ostravì (FNO). Jednalo se celkem
o 27 zranìných. Traumatologický plán (TP) byl aktivován
v 11.01 hodin a pacient s nejzávanìjím poranìním byl na

Urgentní pøíjem (UP) dopraven v 11.30 hodin. V kritickém stavu byli ètyøi z patnácti pøijatých pacientù. Jeden z nich byl pøijat
na Anesteziologicko-resuscitaèní kliniku (ARK), dalí dva pak
na jednotky intenzivní péèe Neurochirurgické kliniky a Traumatologického centra (TC). Ètvrtým kriticky zranìným pacientem
byla devítiletá dívka, která byla po operaèním výkonu pøijata na
Oddìlení pediatrické resuscitaèní a intenzivní péèe (OPRIP).
Dalích jedenáct pacientù bylo umístìno na standardní lùkové
oddìlení TC. Mezi pøijatými byli dva obèané polské národnosti.

Obr. 1: Ilustraèní foto

Obr. 2: Ilustraèní foto
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Z patnácti pøijatých pacientù se osm muselo podrobit operaèní léèbì. Ostatní pacienti byli oetøeni ambulantnì v prùbìhu dvou hodin a tøiceti minut  ve velmi krátkém èase. Postupnì byly zastaveny operaèní programy na vech operaèních sálech. V akutní
fázi staèily k pokrytí operaèní léèby pacientù ètyøi operaèní sály,
ve veèerních a noèních hodinách doplnili operaèní léèbu pacientù
stomatochirurgové. Celkovì se operovalo déle, poslední operace
byla ukonèena 14 hodin po vyhláení TP. Dùvodem byla nutná
pøedoperaèní pøíprava a stabilizace stavu poslední operované pacientky. Na Krevním centru FNO pracovalo v prùbìhu vyhláení
TP ètyøicet est zamìstnancù. Dostavilo se dvì stì deset dárcù krve a edesát pìt dárcù plasmy. Na zajitìní péèe o zranìné se pøi
aktivaci TP podílelo 126 zamìstnancù, z toho 46 lékaøù. Do FNO
se dostavili 2 psychologové Hasièského záchranného sboru a 2
psychologové Èeského èerveného køíe.
AKTIVACE TP FNO PØI HN 8. 8. 2008
TP byl vyhláen v 11.01 hodin a ukonèen v 13.26. Doba maximální pohotovosti pøi vyhláení TP byla 2 hodiny 25 minut.
Celkem bylo ve FNO oetøeno 27 pacientù. Pøijato bylo celkem
15 pacientù (14 dospìlých a 1 dítì). Na standardní lùkové oddìlení Traumatologického centra bylo pøijato 11 pacientù.
Na UP bylo oetøeno a pøijato 11 pacientù.
Na ambulancích akutního traumatologického pøíjmu bylo v dobì od 11.18 hod. do 13.31 ambulantnì oetøeno 11 pacientù (10
dospìlých a 1 dítì) a byli pøijati 4 dospìlí pacienti.
Operováno bylo 8 pacientù. Urgentní výkony byly ukonèeny
do 2,5 hodiny od vyhláení TP.
Poslední operaèní výkon u pacientky s váným poranìním
CNS byl po nutné pøípravì ukonèen v 01.00 hod.
Celkem se na výzvu pøi aktivaci TP dostavilo do FN 68 zamìstnancù, z toho 20 lékaøù. Celkem bylo pøímo v akci 126 zamìstnancù, z toho 46 lékaøù.
Na oetøování zranìných se podílelo 18 traumatologù (z toho 3
traumatologové OCP), 1 chirurg, 2 stomatochirurgové, 6 neurochirurgù. Na UP pracovalo bìhem akce 7 anesteziologù (z toho
1 vedoucí lékaø UP a 6 lékaøù ARK), 1 neurolog, primáø OPRIP.
Na OCP pracovalo bìhem aktivace TP celkem 23 SZP a 20 NZP,
z toho na UP 12 z 15-ti stálých zamìstnancù (SZP a NZP).
RTG diagnostiku na 8 pøístrojích (2 pojízdné, 3 C ramena a 2
skiagrafy) zajiovalo 12 radiologických asistentek. Sonografickou

Obr. 3: Ilustraèní foto
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diagnostiku na UP, na operaèních sálech a na oddìleních zajiovali 2 lékaøi  radiologové. CT diagnostiku na 2 pøístrojích zajiovali 2 lékaøi  radiologové a 2 radiologické asistentky.
Na OCP pracovalo 50 zamìstnancù OCP a dalích 32 lékaøù
 celkem 82 zamìstnancù.
Postupnì bylo uvolnìno 13 operaèních sálù. Na operaèních sálech byl pøipraven primáø operaèních sálù, 26 sálových sester a 19
NZP. Pacienti byli operováni na 5 operaèních sálech.
Operatéøi:

akutnì 9 lékaøù, celkem 13 lékaøù
(z toho 3 lékaøi operovali více pacientù.)

Anesteziologové:

akutnì 6 lékaøù
(pøipraveno 14 lékaøù s týmem)

Sálové sestry:

10

NZP:

10

Tab. 1 Operaèní týmy
anesteziologové, dìttí anesteziologové

13

traumatologové, chirurgové, stomatochirurgové

11

radiologové

5

neurologové a internisté

3

Tab. 2 Lékaøi na UP pøi aktivaci TP 8. 8. 2008
SPOLUPRÁCE S KREVNÍM CENTREM
TP byl na KC vyhláen v 11.10. Pro pacienty z HN byl pøipraven dostatek krve a krevních derivátù. Krevní centrum FNO má
irí pùsobnost, zásobuje i jiné nemocnice. Tam by eventuálnì
mohlo dojít k omezení plánovaných operací. Proto bylo ádoucí
povolání dárcù. Od 13.30 byli prostøednictvím médií zváni
zejména dárci krevních skupin A Rh negat. a 0 Rh negat. Bylo
odebráno 210 dárcù krve, 65 dárcù plazmy. V akci bylo 46 pracovníkù KC. Akce byla ukonèena v 16.00.
RODINNÍ PØÍSLUNÍCI A MÉDIA
Pøíbuzní mají právo na informace o svých blízkých. Byly zúroèeny cenné zkuenosti získané pøi HN tramvají. Prùbìnì byl vy-

Obr. 4: Ilustraèní foto
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tváøen on-line seznam oetøených a pøijatých pacientù a pøedáván
na dispeèinku ZZS a Policii ÈR. Neocenitelná byla pomoc psychologù Hasièského záchranného sboru, kteøí pracovali s pøíbuznými hospitalizovaných pacientù. Krizová psychologická
intervence musí pevnou souèástí TP a podceòovat ji je jednoznaènì chyba.
Kontakt s médii zajioval v první fázi tiskový mluvèího FNO.
Úkol zvládl dobøe, dokud zdravotníci oetøovali zranìné, s novináøi a televizními táby nekomunikovali. Po zvládnutí situace
jsme v noèních hodinách prostøednictvím èeských a polských médií informovali veøejnost. Bylo nutno øeit problémy s televizními
táby, které èásteènì blokovaly vstup a snaily se proniknout na
pracovitì akutní péèe.
Komunikaci s médii rozhodnì nelze podceòovat, patná
mediální prezentace mùe výsledek práce zdravotníkù sníit.
ROZDÍLY MEZI HROMADNÝMI NEHODAMI
TRAMVAJÍ A VLAKU
eleznièní netìstí svým rozsahem dubnovou nehodu
tramvají pøevýilo, do jeho likvidace bylo nasazeno maximální mnoství zdravotníkù, hasièù i policistù, ale podmínky k transportu zranìných do zdravotnických zaøízení byly
pøíznivìjí. Pøi pøedchozí HN v dubnu byla nejzávanìji
zranìná pacientka, která nakonec zemøela, pøijata jako poslední. Pøi HN v srpnu byl mladý mu s kritickým konèetinovým poranìním pøijat do 30 minut po vyhláení TP a byl
operován jako první.
K HN ve Studénce dolo v prùbìhu dopoledne, take
i kdy aktivace TP FNO probìhla daleko masivnìji, dostupnost celého týmu byla jednoduí, vìtina zamìstnancù byla na pracovitích. Centrum tísòového volání doporuèilo
vyhlásit TP mnohem døíve ne u dubnové nehody, èas se
zkrátil ze ètyøiceti sedmi minut na pouhých tøicet. Zkrátila
se rovnì doba nejvyí pohotovosti FNO, a to o jednu hodinu a pìtadvacet minut. Pøímo v akci bylo 126 zamìstnancù,
z toho 46 lékaøù, pøi HN tramvají to bylo 90 zamìstnancù,
z toho 26 lékaøù.
Co do poètu zranìných byly obì hromadné nehody podobné, v obou pøípadech bylo ve FNO oetøeno více ne
dvacet pacientù. Mezi pacienty z druhé nehody bylo mnohem více tìce zranìných.
Ke sráce tramvají dolo sice nedaleko FNO, zranìní byli ale pøiváeni postupnì, protoe na místì byly obtíné
podmínky pro jejich vyproování. TP FNO byl poprvé aktivován v plném rozsahu. K netìstí dolo v podveèerních
hodinách  v dobì ústavní pohotovostní sluby. HN byla
zvládnuta bez medicínského pochybení.
Pøi vlakovém netìstí ve Studénce bylo mnoho tìce zranìných a zdravotnická záchranná sluba (ZZS) je pøiváela
v rychlém sledu. Personál FNO byl po zkuenosti z pøedchozí HN pøipraven a výhodou bylo i to, e k HN dolo ve
vední den v bìné pracovní dobì. Pøi této druhé aktivaci
TP bylo jasnì patrné, e týmy mají se zvládnutím situace
èerstvou zkuenost. Posun pacientù jednotlivými pracoviti
byl rychlý a plynulý. Pracovali jsme s rezervou, která by
v pøípadì potøeby umonila zvládnout i pøísun dalích zranìných. Také komunikace se ZZS byla lepí. Pøi prvním netìstí jsme mìli s místem zásahu pøímé spojení a ke konci
akce, pøi druhém hned od poèátku. Mìli jsme lepí pøehled
10
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HN tramvaje

HN vlaku

110408

080808

Èas HN

17.53 hod.

10.30 hod.

Vyhláení TP

18.40 hod.

11.01 hod.

47 minut

31 minut

Èas od HN
do vyhláení TP
Ukonèení TP

22.30 hod.

13.26 hod.

3 hodiny 50 min.

2 hodiny 25 min.

Celkový poèet
zranìných

23

27

První pacient

18.21 hod.

11.18 hod.

Poslední pacient
registrován

21.10 hod.

13.31 hod.

Celkem
hospitalizováno

7 pacientù
(z toho 1 úmrtí)

15 pacientù

1 ena

0

Èas od vyhláení
do ukonèení TP

registrován

Úmrtí z HN
Poèet oetøených

6 pacientù

11 pacientù

na UP

(6 dospìlých)

(10 dospìlých
+ 1 dítì)

Poèet oetøených
na traumatolog.
ambulanci

17 pacientù
(12 dospìlých
+5 dìtí)

16 pacientù
( 15 dospìlých
+1 dítì)

22.30 hod.

01.00 hod.

Celkem
pøi aktivaci TP
povoláno do FNO

79 zamìstnancù
(z toho
18 lékaøù)

68 zamìstnancù,
(z toho
20 lékaøù)

Z toho na OCP:

26 zamìstnancù

23 zamìstnancù

na TC

22 zamìstnancù

20 zamìstnancù

na ARK

12 zamìstnancù

21 zamìstnancù

na RTG

5 zamìstnancù

3 zamìstnanci

na oper.sály

12 zamìstnancù

1 zamìstnanec

2 zamìstnancù

-------

Poèet traumatologù
v akci

14
(z toho 3 na OCP)

18
(z toho 3 na OCP)

Poèet
anesteziologù v akci

5 (2 lékaøi UP
+ 3 lékaøi ARK)

7(1 lékaø UP
+ 6 lékaøù ARK)

Poèet SZP
a NZP na OCP

35 SZP

23 SZP a 20 NZP

Z toho na UP

13 z 15 stálých
zamìstnancù

12 z 15 stálých
zamìstnancù

primáø oper.sálù,
9 sál.sester
+ 7 NZP

primáø oper.sálù,
26 sál.sester
+ 19 NZP

4 lékaøi

9 lékaøù

2 lékaøi

14 lékaøù

3 SZP + 3 NZP

10 SZP + 10 NZP

90 zamìstnancù
(z toho 26 lékaøù)

126 zamìstnancù
(z toho 46 lékaøù)

Poslední
operaèní výkon

na Neurol.kliniku
a OPRIP

Na operaèních
sálech pøipraveno
Operaèní týmy:
operatéøi
anesteziologové
sál. sestry
Celkem v akci

Tab. 3 Hromadné nehody  srovnání
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o situaci a to je pro logistické zajitìní zvládnutí HN nesmírnì dùleité.
ZMÌNA POSTUPÙ PØI AKTIVACI TP
Po tramvajovém netìstí byli zranìní hospitalizováni na oddìleních, která by daný typ úrazu oetøovala za normálních okolností. Pøi masivním náporu pacientù vak vdy existuje reálná
hrozba diagnostického omylu a neoèekávaného vývoje zdravotního stavu. Pak mùe dojít k opodìné reakci napøíklad pøi rozvoji
vnitøního krvácení. Zranìní ze Studénky byli proto hospitalizováni centrálnì na jednom oddìlení. Bìhem dvaceti minut byla uvolnìna jedna oetøovací jednotka Traumatologického centra a tito
nemocní zde byli soustøedìni, kromì tìch, kteøí vyadovali intenzivní nebo resuscitaèní péèi. Toto opatøení se nám osvìdèilo.
Druhá zmìna spoèívala v tom, e po triái kadý tìce zranìný
pacient, který vyadoval operaèní léèbu, mìl ji na UP pøidìlen
indivuduální traumatým  svého operatéra  traumatologa a anesteziologa. Ti s ním absolvovali nejnutnìjí vyetøení a plynule
pokraèovali na operaèní sál. Nae kapacity na takový postup jsou
dostateèné a pacienti z toho profitují  první kontakt operatéra
s pacientem a na operaèním sále není výhodný. Z naich zkueností dále vyplývá, e u kadého tìce zranìného je v první fázi
na urgentním pøíjmu zapotøebí est a osm zdravotníkù. Je to ve-
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doucí traumatolog  zkuený lékaø, který tento minitým vede, dalí traumatolog, anesteziolog, traumatologická a anesteziologická
sestra a nií zdravotnický personál. K nim se podle potøeby
s ohledem na závanost stavu pacienta pøidávají konziliáøi dalích
odborností  v první fázi pøedevím neurologie a radiologie.
ZÁVÌR
Vìtina specialistù v oboru traumatologie a urgentní medicíny
nikdy nezaije dvojí aktivaci TP pøi dvou závaných HN v prùbìhu ètyø mìsícù. Takovou situaci nelze pøi ádném cvièení dokonale nasimulovat. V obou pøípadech FN Ostrava obstála. Tato
zkuenost zvýila nai vnímavost k moným rozsáhlejím krizovým situacím. Je to velký závazek do budoucna.

MUDr. Stanislav Jelen
Oddìlení centrálního pøíjmu
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 00 Ostrava-Poruba
e-mail: stanislav.jelen@fnspo.cz
Pøíspìvek doel do redakce 12. prosince 2008

Umíme pouívat osobní ochranné prostøedky?
Postøehy nejen ze cvièení IZS
Jana Prattingerová

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Abstrakt
Cílem pøíspìvku je upozornit na stále trvající problém podceòování správného výbìru, správného nasazení a sundávání osobních ochranných
prostøedkù (OOP). Poskytování OOP øeí zákoník práce. Výbìr vhodných OOP musí vycházet z analýzy rizik. Ke stanoveným rizikùm
vybírá vhodné OOP zamìstnavatel na základì jejich ochranných vlastností. K ochranì proti infekèním agens musí být specializované
pracovní odìvy vèetnì ochrany hlavy z netkaného textilu. Jde o materiály, které jsou schopny filtrovat bakterie respektive i viry a odpuzovat
vsákavé kapaliny. Dále je nutné pouít 2 páry specializovaných dlouhých bezpudrových jednorázových rukavic, napø. nitrilových, uzavøené
ochranné brýle, ochrannou obuv, event. návleky na obuv. Ochranu dýchacích orgánù proti virùm a bakteriím poskytují filtraèní polomasky
oznaèené tøídou úèinnosti FFP3. Osobní ochranné prostøedky je nutné nejen správnì vybrat, ale také osoby dùkladnì vykolit
v odpovídajících technikách oblékání a svlékání a po pouití bezpeènì odstraòovat.
Klíèová slova: osobní ochranné prostøedky  zákoník práce  infekèní agens  filtraèní polomasky
Abstract
Can we use individual protection equipment properly? Remarks not only from exercise of the Integrated Rescue System
Aim of this presentation is to call attention to the persisting disregard of the proper selection, dress and undress of individual protection
equipment (IPE). The administration of IPE is regulated by the Labor Code. The selection of the suitable IPE has to be determined by the
hazard assessment. An employer determines suitable IPE with regard to defined hazards and according to their protective properties. The
special working clothes for protection against infectious agents including head protection must be made from non-woven fabric. This stuff
is able to filter bacteria and viruses and to repel liquids. Also it is necessary to use at least two pairs of special long powder-free single-use
gloves, e.g. nitrile, enclosed protective goggles, protective footwear or shoe girdles. Respiratory system protection against bacteria and
viruses has to be provided by filtration half mask marked as efficiency level of FFP3. It is necessary not only to select the right kind of IPE
but also to train personnel properly in appropriate techniques of IPE dress, undress and removal after using.
Key words: individual protection equipment  Labor Code  infectious agents  filtration half mask
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ÚVOD
Na podzim roku 2007 se konalo v Èeském Dubu v okrese
Liberec taktické cvièení IZS, jeho námìtem byla likvidace
ohniska nákazy SLAK v prostorách kravína. Cvièení odhalilo
velké nedostatky v pouívání osobních ochranných prostøedkù
(OOP) jednotlivými slokami IZS. Cílem pøíspìvku je upozornit na stále trvající problém podceòování správného výbìru,
správného nasazení a sundavání osobních ochranných prostøedkù.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY
Poskytování OOP øeí zákon è. 262/2006 Sb., zákoník
práce pøedevím § 104 a Naøízení Vlády Èeské republiky
è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
pøí práci. Výbìr vhodných OOP musí vycházet z analýzy rizik.
Ke stanoveným rizikùm vybírá vhodné OOP zamìstnavatel na
základì jejich ochranných vlastností, které je výrobce OOP povinen deklarovat v návodu pro uivatele. Èeská republika je
souèástí Evropské unie a vhodné OOP je mono vybírat od
vech výrobcù nebo dovozcù, kteøí uvádìjí OOP na evropský
trh v souladu s evropskou smìrnicí 89/686/EHS o sbliování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se osobních ochranných
prostøedkù (v ÈR naøízení Vlády Èeské republiky è. 21/2003 Sb.,
kterým se stanoví technické poadavky na osobní ochranné prostøedky se shodnými poadavky). Dle § 3 odst. 3 Naøízení
vlády Èeské republiky è. 21/2003 Sb. spadají prostøedky
chránící pøed vysoce nebezpeènými nákazami do kategorie
III  tj. jsou urèeny k ochranì ivota èi k ochranì proti rizikùm, která mohou vánì a trvale pokodit zdraví a u kterých
mùe výrobce nebo dovozce pøedpokládat, e tato nebezpeèí
není uivatel schopen vèas rozpoznat.
SPECIALIZOVANÉ PRACOVNÍ ODÌVY
Specializované pracovní odìvy vèetnì ochrany hlavy k ochranì proti infekèním agens musí být z netkaného textilu (polyetylen, polypropylen, apod., typ Tyvek). Jde o materiály, které
jsou schopny filtrovat bakterie resp. i viry, odpuzovat vsákavé
kapaliny. Podle ÈSN EN 14126 Ochranné odìvy  veobecné
poadavky a metody zkouení ochranných odìvù proti infekèním agens odìv musí být oznaèen v souladu s vhodnými poadavky pøísluných norem pro protichemický ochranný odìv.

Obr. 1: Cvièení IZS nedokonale nasazené OOP (nekrytá èást krku)
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Kromì informací poadovaných EN 340 Ochranné odìvy
 veobecné poadavky a normy pro specifický typ protichemického ochranného odìvu musí obsahovat dalí informace:
èíslo evropské normy tj. ÈSN EN 14126, oznaèení typu napø.
typ-3B, údaje o biologických agens, proti kterým byl ochranný
odìv zkouen (vyjádøeno jako tøída provedení), musí být oznaèen piktogramem Ochrana proti biologickému nebezpeèí.
Informace nutné pro vykolené osoby musí být formulovány
zøetelnì a jednoznaènì a musí být srozumitelné pro vykolenou osobu. Jedná se o tyto informace:
O pouitelnosti a omezení pøi pouívání (teploty)
O kontrolách, jestlie jsou nutné
O nasazení a pøizpùsobení a o kadém pøísluenství, které je
potøebné pro zajitìní deklarované úrovnì ochrany
O pouívání
O údrbì, èitìní a dezinfekci
O skladování
Pokud je potøebné, upozornìní na moné obtíe
O odstranìní po pouití
●
●
●

●
●
●
●
●

RUKAVICE, BRÝLE, OCHRANNÁ OBUV
Je vhodné pouít specializované dlouhé bezpudrové rukavice
napø. nitrilové, ultranitrilové, a to jednorázové, vdy dva páry.
ÈSN EN 374-1, 2, 3: 2004 ochranné rukavice proti chemikáliím
a mikroorganismùm. K ochranì oèí je tøeba pouít uzavøené
ochranné brýle (vhodné i pro dioptrické brýle), dále
ochrannou obuv, pøípadnì návleky na obuv (materiál viz. odìvy).
OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNÙ V INFEKÈNÍM
PROSTØEDÍ
Ochranu proti virùm a bakteriím poskytují i bìnì prodávané
filtraèní polomasky (obvykle nazývané respirátory) oznaèené
tøídou úèinnosti FFP3 dle ÈSN EN 149 Ochranné prostøedky
dýchacích orgánù  Filtraèní polomasky k ochranì proti èásticím  Poadavky, zkouení a znaèení. Filtraèní úèinnost materiálu tìchto polomasek proti virùm a bakteriím je obvykle
vyí ne 99,999 % (mìøeno Nelson Laboratory USA).
Celková úèinnost (vèetnì netìsnosti tìsnící linie) je více ne
99,5%. Vyí stupeò ochrany poskytuje celooblièejová maska
v kombinaci s filtrem, který je oznaèen tøídou FFP3. Celková
úèinnost této kombinace je více ne 99,95 %. Obdobný stupeò

Obr. 2: Cvièení IZS nedokonale nasazené OOP (brýle nejsou na oèích, patný výbìr rukavic)
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ochrany (v mnoha pøípadech i vyí) poskytují kukly doplnìné
filtroventilaèní jednotkou (zdroj energie  akumulátory, doba
bìhu 4 a více hodin), která je vybavena filtry tøídy FFP3. Pro
posouzení vhodnosti pro uivatele je nutno zváit následující
faktory:
Zdravotní zpùsobilost uivatele
Oblièejové charakteristiky, vèetnì vlasù a vousù
Antropometrické parametry uivatele
Pouívání brýlí
Pouívání kontaktních èoèek
Posouzení správného nasazení a tìsnosti lícnicové èásti
Pozor: je nutné odliit filtraèní polomasky od operaèních
masek dle ÈSN EN 14683, které slouí k omezení pøenosu infekèních agens z personálu na pacienty!
●
●
●
●
●
●

ZÁVÌR
OOP je nutné nejen správnì vybrat, ale také osoby dùkladnì vykolit v odpovídajících technikách oblékání, svlékání
a v neposlední øadì po pouití bezpeènì odstraòovat.
Literatura:
1. Zákon è. 262/2006 Sb. zákoník práce. Sbírka zákonù 2006, èástka
84, str. 3146
2. Naøízení Vlády Èeské republiky è. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví pøí práci. Sbírka zákonù 2007,
èástka 111, str. 5086
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zkouení ochranných odìvù proti infekèním agens (èerven 2004)
4. ÈSN EN 149 Ochranné prostøedky dýchacích orgánù-Filtraèní
polomasky k ochranì proti èásticím  Poadavky, zkouení
a znaèení (únor 2002)
5. ÈSN EN 529 Ochranné prostøedky dýchacích orgánù-Doporuèení
pro výbìr, pouívání, oetøování a údrbu  Návod (kvìten 2006)
6. ÈSN EN 14683 Operaèní masky  Poadavky a metody zkouení
(kvìten 2006)
7. ÈSN EN 374-1 Ochranné rukavice proti chemikáliím
a mikroorganismùm  Èást 1:terminologie a poadavky na
provedení (kvìten 2004)
8. ÈSN EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliím
a mikroorganismùm  Èást 2:Stanovení odolnosti proti penetraci
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MUDr. Jana Prattingerová
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E-mail: jana.prattingerova@khslbc.cz
Fotografie: archiv autorky

Pøíspìvek doel do redakce 18. prosince 2008

Manament urgentného pacienta v USA a na Slovensku
Július Hodosy1,2, Martin Izakoviè3,4

Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
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3
Medical Director, Hospitalist Program, Mercy Hospital, Iowa City, Iowa, USA
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Abstrakt
Nemocnièná urgentná medicína na Slovensku sa zaèína rozvíja a spolu s reformou v zdravotníctve zatia¾ pasívne sleduje zmeny a prispôsobuje sa
jej. Na druhej strane, postupne zvyujúci sa poèet pacientov, ktorí kvôli práci nemajú èas, ako aj hroziace trajky lekárov a tým obmedzenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti praktickými lekármi alebo ambulantnými pecialistami zvyuje nápor na poiadavky urgentnej medicíny
a najmä na pripravenos urgentných príjmov ako takých. V súèasnosti neexistuje solídna pripravenos, nie je vybavenie, nie kadá nemocnica
má urgentný príjem, nie je dostatoène zakolený personál a kadé urgentné pracovisko by zareagovalo na prípadnú záa inak a s rôznym efektom.
Krajiny, ktoré preli týmto procesom poèas nieko¾kých desaroèí vedia o tom svoje, je na nás, èi sa od nich pouèíme a vyhneme sa tak urèite dlhej
a tànistej ceste. Tento èlánok má priblíi najmä profesionálny prístup k pacientovi v jednej z takýchto krajín.
Klíèová slova: urgentná medicína  urgentný príjem
Abstract
Hospital emergency medicine is just evolving in Slovakia and so far it passively follows and adapts the healthcare reform. On the other hand,
permanently increasing number of patients that do not have time because of their work, or threatening strikes of healthcare professionals that reduce
time available during out-patient hours, increase the demands of emergency medicine and preparedness of emergency departments themselves.
Currently, there is no solid readiness of emergency departments at all. Not every hospital has its emergency department, and if it has, these
departments are neither well equipped, nor appropriately staffed. Every emergency unit would act differently with various outcomes when faced
the same crisis. The countries that evolved through decades their urgent care into current emergency rooms know about these pitfalls. It is up to us,
if we learn from their mistakes, or we find our own way, which will be undoubtedly long and thorny. This article should approximate the professional
approach to a patient in one of these countries.
Key words: emergency medicine  emergency department
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Úvod
Urgentná medicína (UM) ako samostatný odbor je relatívne
mladým odborom a to nielen na Slovensku alebo v Èechách, ale
aj v krajinách, kde tento odbor je u ve¾mi dobre zabehnutý, ako
je napr. aj USA. Dejiny modernej urgentnej medicíny v USA sa
zaèínajú koncom 50. a zaèiatkom 60. rokov minulého storoèia, kedy urgentné príjmy obhospodarovali zdravotné sestry a lekárov
s vhodnou pecializáciou volali pod¾a potreby. Tak sa stalo, e na
urgentnom príjme sa vystriedali internisti, chirurgovia, psychiatri,
dermatovenerológovia a ORL lekári1. V tomto èase sa zaèala vyèleòova skupina lekárov, generalistov, ktorí zanechali svoju
pôvodnú pecializáciu rodinného lekára a zaèali sa venova práci
len na urgentnom príjme. Jednu z prvých takýchto skupín zaloil
MUDr. James D. Mills v roku 1961, ktorý s ïalími 3 lekármi
v nemocnici vo Virginii zaèali prevádzkova 24 hodinovú a 7 dní
v týdni nepretritú prevádzku so stálym lekárom na oddelení.
V roku 1970 sa oficiálne predstavil aj prvý program výuèby urgentnej medicíny v rámci postgraduálneho vzdelávania (rezidentúra). Avak a po zaloení ACEP (American College of
Emergency Physicians) a po schválení programu v ABMS
(American Board of Medical Specialities) v roku 1979 bola urgentná medicína uznaná ako samostatný odbor a jej vývinu nestálo u niè v ceste2. V súèasnosti rezidentúra UM trvá 3  4 roky (ak
sa do rezidentúry ráta aj rok povinnej cirkulácie na iných oddeleniach) a tréning je zameraný na poskytovanie iniciálnej urgentnej
zdravotnej starostlivosti v nemocnici.
Vývoj urgentnej medicíny na Slovensku a v uom slova zmysle (zameraný na urgentné príjmy ako také), je momentálne v plienkach a ve¾mi podobne odráa situáciu v USA pred 30 rokmi.
Urgentná medicína ako samostatný odbor bol uznaný len pred pár
rokmi, a v súèasnosti zdravotnú starostlivos na centrálnych/urgentných príjmoch (ak nemocnica takýto príjem vôbec má) zabezpeèujú najèastejie internisti, chirurgovia, alebo lekári bez
pecializácie, ktorí sluby na centrálnom príjme majú v rámci
postgraduálnej prípravy ku svojej pecializácii. Nedávna reforma
rýchlych záchranných a lekárskych sluieb s cie¾om zabezpeèi
profesionálnu zdravotnú pomoc s dojazdovými èasmi do 15 minút
kdeko¾vek na Slovensku, dopyt po vzdelaní v urgentnej medicíne
len posilnila. Tento fakt potvrdzuje aj nedávny vznik samostatnej
Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri Lekárskej
Fakulte UK v Bratislave3. Na porovnanie s USA, predatestaèná
príprava trvá minimálne 5 rokov, a z ve¾kej èasti (viac ako 24 mesiacov) zahàòa práve prípravu lekárov na prácu v teréne pod¾a
franko-germánskeho vzoru.
Cie¾om tohto èlánku je priblíi prácu záchranárov a lekárov na
urgentných príjmoch ako aj priebeh samotnej hospitalizácie
v USA a ticho ho porovna s naím systémom.
Práca v teréne
Zdravotnú starostlivos v teréne v USA, zabezpeèujú najmä posádky záchranárov  EMS (emergency medical service; nae RZP
alebo RLP), ktorých vzdelanie a zároveò kompetencie spadajú do
troch úrovní: tzv. first responders alebo basic EMT (emergency
medical technician; záchranári so základným vzdelaním a tréningom), samotní EMT a paramedici. V súèasnej dobe základný tréning absolvujú aj hasièi a policajti, keïe ku vetkým výjazdom,
ktoré sú oznaèené ako code 3 (výjazd s výstranými svetlami
a sirénami) zároveò vyráajú aj hasièi a v prípade potreby (moné
ohrozenie posádky EMS, nehody, atï) aj polícia. A práve títo
èasto bývajú na mieste nehody skôr ako samotná posádka EMT
alebo paramedikov a zaèínajú tak u poskytova odbornú zdravotnú starostlivos, hodnoti stav pacienta a základnú lieèbu (po14
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lohova, zhodnoti vedomie, odmera vitálne funkcie, podanie
kyslíka, odmera hladinu glukózy v krvi, atï). EMT predstavujú
akýsi stred medzi základným vzdelaním a paramedikmi, do ich
kompetencie patrí navye napr. zaistenie dýchacích ciest (intubácia). Nie sú ale oprávnení zabezpeèova intravenózne (i.v.) linky
a podáva väèinu liekov (najmä i.v., a to aj ak je i.v. linka u zabezpeèená). Paramedici majú najvyie vzdelanie a zároveò aj
kompetencie, ktoré okrem iného zahàòajú aj vyhodnotenie EKG
krivky, zabezpeèenie dýchacích ciest èi u intubáciou alebo alternatívnou metódou a podávanie vetkých resuscitaèných liekov,
ale aj liekov na verziu supraventrikulárnej tachykardie (napr. adenozín), komorovej tachykardie (amiodaron, alebo kardioverzia)
ale aj lieèiv proti bolesti (vrátane opiátových analgetík), alebo podanie jednotlivých antidot pri podozrení na predávkovanie sa drogami (napr. naloxon). Po konzultácii s lekárom urgentného príjmu
v nemocnici, do ktorej sa preváa pacient (pacient si vyberie, do
ktorej nemocnice chce ís ak je schopný komunikova), môe paramedik po schválení lekárom poda aj iné lieky. Výcvik paramedikov po ukonèení strednej koly, trvá asi 2 roky denného túdia.
Je mylné si vak myslie, e ich výuèba pozostáva z uèenia sa protokolov naspamä. Ich vzdelanie je ve¾mi prepracované, a teoretická príprava zahàòa anatómiu, patologickú fyziológiu, patológiu,
mechanizmy úrazov, diferenciálnu diagnostiku a lieèbu vetkého
s èím sa môu v praxi stretnú (s oh¾adom na klinický obraz
a monosti diagnostiky v teréne), praktický tréning potom samotný
nácvik protokolov. Samotnú kapitolu tvoria dobrovo¾níci, ktorí
zabezpeèujú poskytovanie rýchlej zdravotnej starostlivosti v oblastiach s niou populáciou (mimo ve¾kých/mestských aglomerácií), èo predstavuje asi 60% územia USA. Vïaka protokolom
vak poskytnutie prvej pomoci dobrovo¾níkmi má tú istú váhu
a kvalitu, ako keby ju poskytovali paramedici. Vzdelanie dobrovo¾níkov je toti presné také isté ako first-responderov, EMT alebo samotných paramedikov. Musia splni tie isté kritériá, spravi
tie isté skúky a kadé 2 roky chodi na prekolenie. Odmenou
im je väèia hodnota v komunite.
Èi u platení paramedici, alebo dobrovo¾níci, v posádke sú väèinou dvaja, èo vak pri súèasnom vyslaní hasièov na miesto zásahu staèí, keïe túto posádku tvoria ïalí 2  3 ¾udia, ktorí
pomôu s naloením pacienta, alebo so znesením z vyieho poschodia. Nezriedka sa stáva aj to, e jeden z hasièov cestou do nemocnice riadi sanitku, kým dvaja záchranári sa venujú pacientovi.
Je pravda, e sa paramedici ale aj first responderi a EMT riadia zásadne protokolmi. Za jednu z najväèích nevýhod riadenia sa

Obr. 1. tandardné vybavenie izby na urgentnom príjme
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protokolom v naich krajinách sa povauje fakt, e zahàòa len typické prípady, a predpokladá horiu adaptovate¾nos na atypické
situácie, eventuálne postupovanie pod¾a protokolu pre iný stav, pri
zlom vstupnom zhodnotení4. Treba vak podotknú, e protokolmi sa v USA riadia v podstate vetci a to aj lekári. Zároveò, ale
protokol neznamená, e paramedik alebo lekár nemá samostatne
rozmý¾a, práve naopak, kadý protokol/tandard zaèína slovami: po zhodnotení stavu na základe zrelej klinickej úvahy zváte.... tandard vak predstavuje to minimum, ktoré musí spravi
dotyèný zdravotník, ale na druhej strane nezväzuje ho urobi len
to. Pod¾a svojho úsudku vdy môe urobi viac. Cie¾om je dosiahnu rovnakú starostlivos, bez rozdielu na to, ako sa zdravotník
individuálne zachová a èi ho napadne urobi napr. rýchlu glykémiu a tým prís na pôvod zhoreného vedomia pri naoko jasnej
príèine, ako napr. intoxikácia CO5. V USA sa paramedikom podobný stav nestane, alebo sa stane s podstatne menou pravdepodobnosou ako v krajinách, kde protokoly nie sú zavedené,
pretoe jednoducho to majú v tandardoch a kadý pacient bez
rozdielu na to èo si paramedik myslí, musí dané vyetrenie ma.
Rovnako tak sa nestane, e pacient s bolesami na hrudníku a saeným dýchaním najmä pri námahe nemá spravené 12-zvodové
EKG, pretoe si paramedik myslí, e keïe pacient mal pred týdòom virózu a nebral antibiotiká a chodil do práce, tak teraz má asi
zápal p¾úc. Paramedik si to môe myslie a môe a mal by to aj
takto odovzda lekárovi na urgentnom príjme, ale 12-zvodové
EKG musí urobi, aby nieèo nezanedbal alebo si nevimol. Na
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Slovensku sa opakovane podobná situácia stáva, s tým ale, e
odovzdávajúcim nie je záchranár ale lekár, a ktorý vïaka chýbajúcim protokolom a vlastnému uvaovaniu necíti povinnos
dané vyetrenie urobi . Tragédiou potom môe by, e pri vyhotovení EKG na centrálnom príjme sa zistí, e skutoène ide o akútny
infarkt a nie zápal p¾úc. V iných prípadoch, EKG pri podobnom
pacientovi nie je spravené, lebo je to cez ulicu, alebo u asi mesiac nefunguje monitor. Tým dochádza napr. k oneskoreniu
lieèby a zbytoènému zdraniu pacienta pred prekladom na pecializované pracovisko za úèelom koronarografie a prípadnej angioplastiky. Protokoly v USA sú navrhnuté tak, aby zachytili èo
najväèí moný poèet diagnóz a zaèala sa tak diferenciálna diagnóza u v prednemocniènej lieèbe s èo najväèou efektivitou
a èasovou úsporou. V neposlednom rade je dodranie protokolu
dôleité pre prípadné saovanie sa pacienta a slúi ako právna
ochrana. Princípom poskytnutia zdravotnej starostlivosti je, e pacient je ná zákazník a teda ná pán. Paramedici a lekári mu ako
odborníci môu navrhnú moné rieenia, ale vybra alebo aspoò
súhlasi musí pacient sám. V urgentnej medicíne a najmä v teréne toto pravidlo tie platí v prvom rade. Protokol okrem iného hovorí, e treba zabezpeèi komfort pacienta (keï má bolesti, poda
napr. analgetiká). Nie vdy ale kadý pacient bude spokojný a to
aj napriek dodraniu vetkých zásad, a môe sa saova, resp. súdi. Protokol predstavuje takto ochranu pred prípadným prehratím
súdneho pojednávania a stratou práce alebo plateniu miliónov dolárov ako odkodné. Ak sa postupovalo pod¾a tandardov, tak sa
niè nezanedbalo a postupovalo sa pod¾a súèasných medicínskych
poznatkov.
Na Slovensku na posúdenie zanedbania zdravotnej starostlivosti slúi Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou, ktorý sa
riadi zase konzultantmi  pecialistami, ktorých si pod¾a potreby
prizve. Konzultant  pecialista sa ale riadi svojím úsudkom a skúsenosami, a prípadné iné názory môe, ale nemusí uzna, èím
dos subjektívne hodnotí èi sa zdravotná starostlivos zanedbala
alebo nie. Právna ochrana zdravotníka, ktorá by pozostávala na
základoch medicíny zaloenej na dôkazoch, v tejto prvolíniovej
organizácii na Slovensku chýba.
Záverom mono poveda, e pri svojom pozorovaní paramedikov im nebolo èo vytknú, postupovali správne v zmysle svojich
moností, ktoré v sanitke mali a ja ako lekár by som neurobil niè
viac (skôr mono menej) . Výjazdy, ktoré som s paramedikmi absolvoval pritom zahàòali sekundárny transport (pacientka s gastrointestinálnym krvácaním, prevoz na gastrofibroskopiu),
banálne prípady (bolesti chrbta po cvièení, prechladnutie),
stredne závané prípady (hyperventilácia, bolesti na hrudníku
nekardiálneho pôvodu), naozaj urgentné stavy (NCMP, astmatický záchvat u dieaa, hypoglykémia), dopravnú nehodu s triedením (2 osobné autá vs. autobus), ale aj resuscitáciu (22-roèný
mladý mu, profesionálny paintballový hráè, ktorého nali kamaráti po jednej z hier a po oslave ráno na zemi nereagova). Vetci
pacienti, ktorí boli prevezení do nemocnice, boli dopredu v nemocnici ohlásení, a zároveò bolo paramedikom oznámené, do
ktorej z vo¾ných vyetrovní môu pacienta preloi.

Obr. 2. Algoritmus triedenia pod¾a ESI 4

Urgentný príjem
Nemocnièná urgentná medicína, na ktorú sa pri výcviku lekárov v danom odbore kladie v USA najväèí dôraz (v porovnaní
so Slovenskom, kde sa kladie dôraz skôr na prednemocniènú prípravu), sa za posledných 30 rokov ve¾mi uchytila a vyvinula.
Urgentné príjmy, aj v dôsledku drahej zdravotnej starostlivosti
v USA, sa teia èoraz väèej ob¾ube. Rýchle tempo, menej èasu,
kompletné vyetrenie na poèkanie, nepoistenos alebo zlá po-
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istka, to vetko vedie k tomu, e poèet pacientov, a to nielen
v USA6, ale aj v iných krajinách7, vrátane Slovenskej republiky,
kadým rokom stúpa. Klasický urgentný príjem v USA pozostáva
z centrálneho pultu, kde je miesto pre poèítaèe a dokumentaristiku, a tzv. tracking board, kde sa nachádzajú informácie o pacientoch, ich základných akostiach, ich zatriedeniu, ordinovaných
a dolých výsledkoch. Okolo centrálneho pultu sú jednotlivé izby.
Na súkromie pacientov sa kladie ve¾mi zásadný dôraz, a v princípe neexistuje monos, aby pacient (pokia¾ nejde o hromadné
neastie výrazne prevyujúce monosti nemocnice) bol v miestnosti s iným pacientom. Èlenenie izieb je v princípe pod¾a výkonov a vybavenia izby (napr. kardio, orto, ORL, vyetrovòa A, B,
C,...). S rastúcim poètom pacientov je snaha v jednotlivých nemocniciach vybudova univerzálne izby tak, aby sa v kadej izbe zároveò vedela poskytnú aj intenzívna lieèba a monitoring,
eventuálne resuscitácia. Z toho vyplýva, e kadá izba obsahuje
monitor s telemetrickým vysielaním údajov o vitálnych funkciách
do sesterskej stanice v centrálnom pulte, na stene potom je odsávaèka, vývod kyslíka, ruèný tlakomer, otoskop a oftalmoskop,
ochranné pomôcky a pomôcky na zabezpeèenie dýchacích ciest
(obr. 1). Po bokoch sú skrinky s ïalím materiálom (chirurgické
nástroje, preplachové roztoky na rany, obväzový materiál, atï.).
Pacient absolvuje prípadné radiodiagnostické vyetrenia (rádiológia sa nachádza na tom istom poschodí v uzatvorenom areáli spolu s urgentným príjmom) na lôku, ktoré je motorizované. Mal
som monos navtívi 2 urgentne príjmy, v súkromnej nemocnici, ktorej obrat pacientov za rok na urgentnom prijme predstavoval poèet asi 20 000, a ilo skôr o meniu nemocnicu. Slubu
mali dvaja lekári pecializovaní v odbore urgentnej medicíny,
a k dispozícii im je 24 samostatných vyetrovní, z toho 3 pecializované na ORL a oèné vyetrenia. Pri registrácii boli dvaja zamestnanci, bez medicínskeho vzdelania a jedna sestra, ktorá mala na starosti triedenie. Na samotnom oddelení boli 4 sestry a 1 operaèný
pracovník, ktorý mal za úlohu prebera telefonáty od pacientov ak
sa chceli poradi, alebo od záchranných sluieb, kontaktoval konzultantov a zároveò mal preh¾ad, ktoré izby sú vo¾né. Druhým urgentným príjmom, ktorý som navtívil a mal monos praxova bol
príjem v Univerzitnej nemocnici v Iowa City. Tento urgentný prijem
bol postavený pre 40  48 000 pacientov roène, a zároveò ilo o nemocnicu I. typu aj s trauma centrom. V slube boli 2  3 stáli lekári
pecializovaní v odbore UM a kadý stály lekár mal na starosti asi
2  3 rezidentov. Celkovo tak asi 6  10 lekárov na slubu. Lekári
mali k dispozícii 35 univerzálnych izieb s vlastnou toaletou, aby
pacienti nechodili zbytoèné po oddelení, k tomu 2 miestnosti urèené
na vyetrenie psychiatrických pacientov, a 3 ve¾ké resuscitaèné miestnosti, kde sa pod¾a potreby, ale najmä v prípade hromadného neastia dalo naraz resuscitova a 6 pacientov.
Predtým ako pacient vstúpi na oddelenie, prejde registráciou,
ktorá sa nachádza v èakárni a zároveò prejde aj triedením.
Triedenie robí sestra, ktorá odoberie krátku anamnézu, týkajúcu sa
terajieho hlavného problému a zároveò odmeria vitálne funkcie,
ktoré zahàòajú pulz, tlak, teplotu, frekvencia dýchania, saturácia
krvi kyslíkom a intenzitu bolesti, ak pacient boles má. Na triedenie pacientov sa pouíva algoritmus ESI (Emergency Severity
Index)8, pomocou ktorého sa pacient dá zadeli do 5 skupín9:
1. Kritický, pacient by mal by okamite, najneskôr ale do 1 minúty, videný lekárom (napr. keï záchranná sluba privezie pacienta, ktorého resuscitujú) ;
2. emergentný, pacient by mal by videný lekárom do 10 minút
(napr. bolesti na hrudníku),
3. urgentný, pacient by mal by videný do 30  60 minút (napr.
pneumónia, bolesti brucha so stabilnými vitálnymi funkciami),
16
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4. semi-urgentný, pacient by mal by videný lekárom do 120 minút (napr. vyvrtnutý èlenok),
5. neurgentný, bez èasového obmedzenia (napr. predpis liekov,
bolesti predlaktia so zachovanou funkciou po úraze pred 2 týdòami) (obr. 2).
Po zatriedení je pacient v prípade, e je vo¾ná izba odvedený
na túto izbu, v prípade elania pacienta, príbuzní, vrátane detí
a kamarátov, majú právo by celý èas s vyetrovaným. Rodina je
navye ve¾mi významným prispievate¾om k anamnéze a to ako
k osobnej a liekovej, tak aj k terajiemu ochoreniu. Pacienta
najprv navtívi sestra, a keï sa uvo¾ní lekár, tak ten je ïalí
v poradí. Pacientov, ktorí sú zaradení ako ESI 1, èie kritickí, vidí samozrejme ako prvý lekár. Sestra ma ïalej za úlohu prezliec pacienta a odobra osobnú, liekovú anamnézu aj s dávkami,
abúzy, alergie, iné relevantné informácie, a napoji pacienta na
monitor ak je to indikované. Lekár si potom vytlaèí záznam
od sestry, a rozhovorom s pacientom doplní záznam o terajie
ochorenie a zároveò overí detaily z ostatných èastí u sestrou
odobratej anamnézy a samozrejme vyetrí pacienta. Stredný zdravotný personál, ako aj lekár, pri príchode k pacientovi a jeho rodine sa predstavia, podajú pod¾a vhodnosti situácie (ale minimálne
pacientovi) ruku a a potom zaènú odobera anamnézu alebo vyetrova. Po fyzikálnom vyetrení lekár naordinuje pomocné vyetrenia. So vetkými vyetreniami musí pacient súhlasi. Ak
nesúhlasí (napr. bojí sa ihiel, preto si nedá odobra krv), lekár je
povinný ho informova o alternatívnych monostiach. Celkovo sa
dá poveda e okrem dodriavania súkromia pacienta, sa zároveò
prísne repektuje aj elanie pacienta. Na druhej strane, vo veobecnosti pacienti o svoje zdravie dbajú a majú záujem sa nieèo nauèi, rovnako tak aj vyh¾ada si informácie èi u v knihách alebo
na internete. Pri jednej z vizít sa 85-roèná pacientka s bolesami
brucha, ktorej bolo navrhnuté CT, spýtala, e èítala a èi je teda
pravda, e jej jedným CT skenom hrozí vyie riziko vzniku rakoviny. Riziká ionizujúceho iarenia sú známe u dlho a rovnako
tak je dokázaný súvis ionizujúceho iarenia a vznik rakoviny. Na
druhej strane, ale treba poveda, e a donedávna sa iarenie z medicínskych diagnostických príèin povaovalo za bezpeèné.
Existovali mono náznaky, ale nie dôkazy o tom, e dávka ionizujúceho iarenia z RTG alebo CT môe by nebezpeèná. Verilo
sa vak, e výhody a rozliovacia schopnos CT skenu vdy prevái riziká, a preto najmä v USA neexistovalo, a donedávna zá-

Obr. 3. LCD panel na zobrazovenie zobrazovacích pomocných vyetrení. Na¾avo
monitor s popisom od rádiológa, napravo záber z CT vyetrenia lebky.
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sadné obmedzenie v indikácii CT skenov. Nedávne túdie potvrdili, e 1 celotelový CT sken môe zvýi celoivotné riziko vzniku rakoviny o asi 0,0005%, prièom toto riziko sa s opakovanými
CT vyetreniami sumuje10. U mladej populácie a detí je toto riziko ete vyie vzh¾adom na ich väèiu náchylnos na ionizujúce
iarenie a v súèasnosti sa odhaduje, e zhruba u 2% pacientov,
ktorí ochoreli na rakovinu, podstatnú úlohu v etiológii ich ochorenia, hrajú najmä neuváene ordinované a opakované CT skeny11.
Mono u danej pacientky ilo skôr o náhodu o tom, e bola informovaná, ale podobných náhod a s podobnými otázkami sa tu lekár stretne èasto a musí na ne vedie správne odpoveda.
Jednou z najèastejích príèin, ktoré privedú pacienta na urgentný príjem v podstate vade na svete je boles. Boles v západnej
medicíne a najmä USA má zvlátne postavenie. Zdravotný personál sa snaí, aby pacient nemal bolesti, aby netrpel, vyuívajúc pri
tom bez zásadnejích problémov aj najsilnejie opiátové analgetiká. Boles brucha predstavuje potom jednu z najèastejích bolestí. A tu je zásadný rozdiel medzi západnou a východnou
medicínou, kedy v USA a západnej medicíne aj pri podozrení
na akútnu brunú príhodu, pred vyetrením pacienta chirurgom sú
podané intravenózne analgetiká. Nebývalo to tak ale vdy a bola
to práve urgentná medicína, ktorá presvedèila chirurgov, e dogma prekrytia klinického nálezu a tým moná chyba v diagnóze u
neplatí. Keïe boles brucha bola vyetrená chirurgom, ale ten
nepriiel vyetri pacienta pred výsledkami pomocných vyetrení,
pacienti èakajúci v bolestiach sa zaèali saova a súdi, lebo boli nespokojní. Urgentní lekári, preto spustili v 90. rokoch nieko¾ko
klinických kontrolovaných a slepých túdii v rôznych krajinách,
ktoré mali zisti, èi analgetiká pred chirurgickým vyetrením skutoène zastrú klinický obraz a prípadne zvýia pravdepodobnos
diagnostických omylov. Vetky túdie buï odpoveï nedali, alebo
ukázali, e nie je rozdiel v tom, èi pacienti analgetiká dostanú alebo nie12. Neukázala sa ani vyia miera diagnostických omylov
a ani významné zastretie klinického nálezu, ktoré by ovplyvnilo
klinické rozhodovanie, pri podaní perorálnych alebo intravenóznych analgetík13. Naopak, pacienti boli k¾udnejí, ¾ahie vyetrite¾ní a najmä spokojnejí. Výsledky jednotlivých meních túdií
potom potvrdili aj meta-analýzy, a preto v súèasnosti chirurgovia
nenamietajú a urèite sa nepovauje za chybu, keï sa takýmto pacientom analgetiká podajú. Na Slovensku, Úrad pre doh¾ad nad
zdravotnou starostlivosou v jednom zo zverejnených prípadov
z roku 2007 vytkol lekárovi RLP, e podal liek buscopan, keï mal
pacient boles pod pravým rebrovým oblúkom s pracovnou diagnózou reálna/biliárna kolika, s poznámkou, e analgetiká pri
bolestiach brucha sa v iadnom prípade nemajú podáva v prednemocniènej lieèbe, ale a po vyetrení chirurgom.
Ïalou zvlátnosou urgentných príjmov v USA sú tzv. pointof-care laboratóriá, ktorých úlohou je priamo na urgentnom
príjme rýchlo a efektívne da odpoveï na niektoré diagnostické otázky. Primárna mylienka je stará u nieko¾ko desaroèí
a medzi takéto vyetrenia v USA ale aj na Slovensku tandardne
patrí vyetrenie rýchlej glykémie a kvalitatívne vyetrenie moèu.
Ale a moderná technika umonila vyvinú ïalie rýchle testy
a tieto môu zahàòa vyetrenie kardiopecifických enzýmov (výsledky zo tandardnej biochémie mnohokrát nie sú skôr ako
o 2 hod, rýchly test má výsledok do 10  15 minút)14, vyetrenie
hCG v moèi, test na okultné krvácanie z gastrointestinálneho traktu, vyetrenie venóznej a arteriálnej acidobázickej rovnováhy,
rýchly strep test  pokus o dôkaz streptokokov skupiny A v hrdle15 pri podozrení na streptokokovú infekciu (výsledok je v priebehu pár minút, nie je potrebná kultivácia), a niektoré ïalie
testy, v závislosti od nemocnice a jej organizácie. Vyetrovanie
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v point-of-care laboratóriách je rýchle, spo¾ahlivé, väèinou lacnejie ako v benom biochemickom laboratóriu a v súèasnej dobe
rastúceho poètu pacientov na urgentných príjmoch tak zároveò
umoòuje rýchlejí a ekonomicky výhodný tok pacientov16.
V prípade potreby, lekár na urgentnom príjme môe iada
o konzultáciu pecialistu, èo je ekvivalent ku konziliárnej èinnosti na Slovensku. Vo väèine najmä meních a súkromných nemocníc poèas sluby nie sú prítomní lekári iných pecializácií.
Nemocnicu teda po medicínskej stránke riadia urgentní lekári
a prípadne hospitalisti. pecialisti sú doma a na telefóne, zákon
umoòuje, e konzultácia sa môe realizova telefonicky.
Urgentný lekár popíe situáciu aj pacienta, a èi si myslí, e by pacient mal by prijatý do nemocnice, alebo môe by prepustený
domov. Konzultant sa na základe informácií rozhodne èi si príde
pacienta pozrie, alebo ho pole na kontrolu k svojmu lekárovi na
druhý deò. V prípade, e sa konzultant rozhodne odosla pacienta
k svojmu lekárovi s odporuèením lieèby, urobí o tom urgentný lekár záznam. Ak sa rozhodne prís, potom riadne vyetrí pacienta
a napíe o tom správu, podobne ako na Slovensku. Ak je stav pacienta vánejí a vyaduje okamitý napríklad operaèný zákrok,
chirurg vie prís do 20 minút. Rovnako tak aj iný pecialista,
akým môe by kardiológ v prípade, e pacientovi s bolesami na
hrudníku treba spravi koronarografiu a následne angioplastiku.
Samotnú kapitolu tvorí vedenie zdravotnej dokumentácie.
V posledných rokoch nemocnice prechádzajú na elektronický
systém vedenia zdravotnej dokumentácie. Inými slovami, píu
minimálne, väèinou iba zakrtávajú èi u príznaky v anamnéze alebo objektívny nález, správa sa následne vygeneruje sama.
Tie existuje prepojenie medzi dokumentáciou, ktorú vedie zdravotná sestra a lekár. Lekár musí skontrolova prípadne doplni informácie od pacienta, ktoré získala sestra. Nemal by by medzi
nálezmi rozdiel, ak je, systém iada vysvetlenie alebo komentár.
Rovnako, pri prepúaní pacienta v prípade patologických výsledkov systém sa spýta lekára èi si je vedomý týchto výsledkov.
Zadávanie iadostí na biochemické vyetrenie alebo iné pomocné
vyetrenie prebieha tie elektronicky. Papierové iadanky vymizli. Biologický materiál, ak má by tento odoslaný na vyetrenie, je
odoslaný potrubnou potou. Výsledky zobrazovacích vyetrení si
môe popísa lekár urgentného príjmu, alebo si poèká na popis lekára z rádiológie. Fyzické snímky vak neexistujú alebo minimálne, vetko si lekár má monos pozrie na monitoroch v rámci
centrálneho pultu alebo vo väèích nemocniciach priamo na izbe
pacienta (obr. 3). Alternatívnou metódou vedenia zdravotnej dokumentácie k zakrtávaniu políèok je diktovanie. Najmä pri dlhích objektívnych nálezoch a anamnéze, je jednoduchie nález aj
s výsledkami nadiktova, do 2 hodín sa tandardne objaví prepísaný v poèítaèi, kde si tento nález diktujúci lekár prezrie a elektronicky podpíe alebo vráti na opravu. Pacient pri tom nemusí
èaka na prepúaciu správu, pretoe tú nedostane. Pacient dostane iba prepúacie intrukcie, ktoré s ním pri prepustení preberie
sestra bod po bode a nakoniec ich dostane aj vytlaèené. Intrukcie
sú generalizované v systéme, dajú sa vak samozrejme upravi
pod¾a individuálneho pacienta. Pacient tak dostane jednoducho
napísanú krátku správu o tom èo mu na základe vyetrení lekári
diagnostikovali, èo to najpravdepodobnejie spôsobilo, ako sa má
správa doma, kam a kedy má ís alebo zavola, aby sa objednal
na ïalie vyetrenia alebo prípadne pri akých príznakoch sa má
vráti na urgentný príjem. Ak pacient ide k inému lekárovi a spomenie, e bol na urgentnom príjme, tento lekár si môe vyiada
so súhlasom pacienta jeho objektívny nález, ktorý mu nemocnica
pole. Funguje to aj naopak, t.j. opä so súhlasom pacienta, môe
lekár urgentného príjmu kontaktova pacientovho praktického le17
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kára a ten mu musí zasla na poèkanie konkrétny výpis zo zdravotnej dokumentácie (uívanie liekov, ak si pacient nepamätá, na
èo sa pacient lieèi, posledné EKG, atï).
Hospitalizácia
Ak je akútny pacient indikovaný na hospitalizáciu, v meních
nemocniciach rozhoduje o tom väèinou lekár urgentného príjmu.
Vo väèích to je slubukonajúci lekár pecializovaného oddelenia
na návrh lekára urgentného príjmu. Donedávna v USA platilo, e
lekár UM navrhol hospitalizáciu, informoval o tom rodinného lekára pacienta, ktorý si pacienta aj prijal a staral sa o jeho lieèbu.
Rodinný lekár tak okrem svojej ambulancie, musí by na telefóne,
aby si v prípade urgentného stavu mohol prís lieèi svojho pacienta. V prípade, e rodinný lekár zhodnotí, e ide o komplikovanejieho pacienta, zavolá si pecialistu. Celkové vysoké náklady,
dlhí èas hospitalizácie ako aj pracovná vyaenos rodinných lekárov, to boli vetko dôvody na zmenu a v roku 1996 sa prvýkrát
pouil termín hospitalista. Odvtedy je na vzostupe v USA nový
druh pecializácie17. Rady hospitalistov rastú, v súèasnosti je
v USA pribline 8000 hospitalistov a oèakáva sa ich nárast na
pribline 19 00018. Ich úlohou je práca veobecného lekára a majú
podobnú náplò práce ako je náplò nemocnièného internistu na
Slovensku. Hospitalista spolu s lekárom urgentného príjmu rozhodnú o hospitalizácii a následne hneï zaènú lieèbu. Keïe hospitalistický program má v nemocnici nepretritú slubu, lieèba nie
je oneskorená kvôli príchodu rodinného lekára a mnostvo túdií
potvrdilo èasovú efektivitu a aj reálne skrátenie poskytnutia adekvátnej lieèby pacientovi. Úlohou hospitalistov ale nie je len zaèa lieèbu, ale lieèbu aj tandardizova, vyhodnocova efektivitu,
navrhnú iný postup, ten overi v praxi, podie¾a sa na celkovom
skracovaní pobytu pacienta v nemocnici a zároveò poskytova
starostlivos pacientom vyadujúcich intenzívnu lieèbu. V roku
2003, kedy sa hospitalistický program rozbiehal, bola priemerná
dåka pobytu pacientov nad 18 rokov v nemocnici pribline 4,8
dòa19, a v roku 2006 sa táto priemerná dåka hospitalizácie skrátila pod 3 dni20. Zároveò túdie, ktoré sa zaoberali celkovými
nákladmi, efektivitou a spokojnosou pacienta ukázali pokles celkových nákladov na hospitalizáciu pri väèej alebo nezmenenej
spokojnosti pacienta, vrátane pacientov na intenzívnych lôkach21.
Rodinní lekári, ku ktorým sa pacient po hospitalizácii vracia, sú
spokojní so starostlivosou hospitalistov o pacienta22, 23. Výsledky
sú s¾ubné a rozmý¾a sa o rozírení hospitalistického programu
o neurohospitalistov, ktorí by boli obdobou nemocnièných neurológov v Európe. 24, 25
Záver
Organizácia zdravotníctva vo svete predstavuje do istej miery
vdy problém. Americké zdravotníctvo, ktoré je z ve¾kej èasti
zaloené na komercii nie je výnimkou. V súèasnej ekonomickej
kríze sa ete viac prehlbuje priepas medzi tými èo sú a nie sú poistení. Kampaò novozvoleného prezidenta USA hovorí o zmene
v zdravotnom systéme a ¾ahej dostupnosti pre vetkých. Na druhej strane má ale Americký národ vysoké nároky na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane prostredia, v ktorom
sa táto starostlivos odohráva. Reforma zdravotníctva v USA zaèala vytvorením hospitalistického systému, ktorý vznikol za úèelom skráti dåku hospitalizácie a zároveò tak nákladov. Jeho úlohou je zároveò nájs rovnováhu medzi kvalitou poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a ete prijate¾nými nákladmi. O jeho úspechu svedèí aj rozírenie tohto programu na iné odbory akými je
neurológia alebo pediatria. V Európe u zabehnutý podobný
systém by pri tom mohol by pre USA vzorom.
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Na Slovensku reforma zdravotníctva trvá 15 rokov a akoby sa
ten správny recept stále nevedel nájs. V rámci tejto reformy sa
uznali niektoré nové odbory, akým je aj urgentná medicína.
V USA oslavovali tohto roku u 40. výroèie urgentnej medicíny.
Na Slovensku, je odbor nemocniènej UM v zaèiatkoch a dá sa poveda, e sa nachádzame niekde, kde USA pred 35 rokmi. Je fakt,
e pacientov na centrálnych príjmoch pribúda, a urèite pribúda aj
bude. Èakacie èasy na oetrenie sa len predlujú, èo dáva pacientom do istej miery nárok by nespokojní a pri prípadnom pochybení zdravotnej starostlivosti by o to viac motivovaní sa saova
a prípadne súdi. Tento trend na Slovensku nie je zatia¾ vidite¾ný
vo ve¾kej miere (v porovnaní s inými krajinami), ale ve¾mi úspene k nemu smeruje. Pouèením sa od iných krajín a nezopakovaním ich chýb, môeme zvýi mieru porozumenia a zároveò
spokojnos pacientov a tým trend zvyovania poètu saností zastavi alebo aspoò spomali. Príkladom takejto zmeny môe by
napríklad zaèiatok triedenia pacientov na slovenských urgentných
pracoviskách. Pri tom nejde o niè nové ani prevratné, v rámci zloiek záchranných systémov a pri katastrofách, kde je viacero zranených na jednom mieste, ako i na urgentných pracoviskách iných
tátov (USA, Ve¾ká Británia, Austrália, Belgicko, Kanada, a iné)
ide o normálny postup. Pri triedení sa dá najavo pacientovi, e sa
o òom vie, v závislosti od poètu pacientov alebo jeho zdravotného stavu, sa mu dá vysvetli, e asi bude dlhie èaka, èo v koneènom dôsledku bude vies len k jeho väèej spolupráci. Je pravda, e triedenie predpokladá prítomnos a spoluprácu väèieho
mnostva stredného zdravotného personálu a presunutie èasti
kompetencií na tento personál  zdravotná sestra, asistent zdravotnej sestry, asistent lekára  èo je rozdelenie práce, ktoré je charakteristické pre zdravotníctvo najmä v USA. Napriek tomu je
predpoklad, e by sa tento systém mohol po meních úpravách
a následnej validizácii bez problémov poui na triedenie pacientov v rámci èakárne na urgentných príjmoch v Európe a rovnako
tak aj na Slovensku26. Ïalej, klás väèí dôraz na akosti pacienta najmä ak ide o boles a podávanie analgetík aj pacientom, kde
sa analgetiká nepodávajú pre moný strach zo zastretia klinického
obrazu. túdie dokázali, e podanie aj opiátových analgetík neovplyvnia v dnenej modernej dobe úsudok a rozhodnutie chirurga
prija alebo neprija pacienta. Tie dokázali, e nezvyujú mieru
pomýlenia sa pri diagnostike. Zvyujú vak komfort a tým aj
dôveru a spokojnos. Zavedenie a dodranie tandardných postupov aspoò na niektoré stavy, by mohol by ïalí bod. Finanène
nejde o niè nároèné, schválením takýchto tandardných protokolov odbornou lekárskou spoloènosou sa zároveò zvyuje právna
ochrana nielen pred Úradom pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou, ale aj pred súdom. Dva takéto protokoly vo forme metodických usmernení ministerstva zdravotníctva boli vydané,
jeden pre akútny infarkt myokardu s eleváciami ST segmentu, ktorý má platnos od septembra 2007, a druhý pre náhle
cievne príhody s platnosou od mája 2008. Ïalím vzorom
môe by vyuívanie rýchlych vyetrení. Niektoré sú drahie
a menej pecifické ako tandardné pomocné vyetrenia (napr.
rýchly dôkaz antigénu konkrétneho mikroorganizmu v dolných dýchacích cestách), ale niektoré, ktoré by sa dali vyui,
vrátane kardiopecifických enzýmov sú rovnako presné ako
kvantitatívne vyetrenia, ale sú rýchlejie a podstatne lacnejie.
Úplne na záver si dovolíme poveda, e zdravotníctvo
v USA má ïaleko od dokonalosti a zobra si príklad z celého
zdravotného systému aký je v USA by urèite bolo menej ako
rozumné, ale myslíme si, e niektoré profesionálne aspekty
by sa mohli premietnu aj na Slovensko, a to len s minimálnyURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008
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mi nákladmi na realizáciu, ale o to s väèím efektom voèi verejnosti.
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SAVE OUR LIVES  projekt implementace
urgentní medicíny do kurikula LF UP Olomouc
Daniel Kvapil1, Adéla Michalcová2, Christopher Redelsteiner3, Jiøí Staòa4, Berndt Schreiner3
1

ZZS Kraje Vysoèina oblast Tøebíè, 2 KAR FN Olomouc, 3 Danube University Krems, Vienna Red Cross, Austria, 4 Rallye-Rejvíz, o.s.
Abstrakt

Èlánek informuje o nutnosti pregraduální výuky urgentní medicíny a medicíny katastrof, o vzniku projektu SAVE OUR LIVES, díky nìmu
se podaøilo od letoního roku zahájit výuku UM a MK na LF UP Olomouc.
Klíèová slova: pregraduální vzdìlávání  lékaøská fakulta  modelové situace  urgentní medicína
Abstract
This article informs about necessity of implementation of Emergency Medicine into the medical undergraduate curriculum, about project
SAVE OUR LIVES, on the basis of this project the education in emergency medicine on Medical Faculty Palacky University Olomouc had
started this year.
Key words: education  medical faculty  live scenario  emergency medicine
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Evropská spoleènost urgentní medicíny (EuSEM) se snaí
zajistit:
Nejvyí kvalitu urgentní péèe pro vechny pacienty
Poskytování této péèe specialisty s výcvikem v urgentní medicínì
Srovnatelný standard klinické péèe na urgentních pøíjmech
v celé Evropì
●
●

●

K dosaení tìchto cílù povauje EuSEM mimo jiné za potøebné následující kroky:
Evropský spoleèný vzdìlávací program, zaloený na kompetencích
Akademické aktivity  výuku a výzkum
Zahrnutí urgentní medicíny jako klíèové souèásti pregraduální lékaøské výuky
●

●
●

Do letoního roku nebyla výuka urgentní medicíny zahrnuta
do výuky ani na jedné z naich lékaøských fakult. Pøed prezentací naeho projektu na Olomouckém dni UM 5/08 jsem kontaktoval studijní oddìlení lékaøských fakult s dotazem na stav
výuky UM a MK (Urgentní medicína a medicína katastrof).
Odpovìdi byly pøekvapivé  první informace vdy znìla, e je
samozøejmì UM a MK vyuèována, pouze pod jiným názvem
 jako intenzivní medicína èi anesteziologie a resuscitace.
Velmi obtínì, nìkdy i neúspìnì, jsem se snail vysvìtlit, e
mne zajímá výuka samostatného oboru UM a MK.
V lednu letoního roku probìhlo ve Zlatých Horách kadoroèní setkání studentù, absolventù a akademikù LF UP
Olomouc, pod zátitou prodìkana prof. MUDr. V. Mihála.
Selo se jich zde 83 a jako téma se letos podaøilo prosadit
urgentní medicínu. Zajitìní odborného programu se zhostil øeditel soutìe Rallye-Rejvíz MUDr. Jiøí Staòa. Zrodil se zde pilotní projekt implementace urgentní medicíny do kurikula LF
UP Olomouc  SAVE OUR LIVES.
Hlavní odbornou náplní byl praktický nácvik správného postupu vyetøení pacienta v podmínkách pøednemocnièní péèe,
základní a rozíøené podpory ivotních funkcí a dále praktické
nácviky nìkolika modelových situací. Modelové situace vycházely ze zkueností a z ji ovìøených postupù pøi Rallye
Rejvíz. Úèastníci pracovali vìtinou ve tøíèlenných skupinách
a své dovednosti mohly vybrané týmy studentù a lékaøù porovnat s prací týmu profesionální posádky RLP  z kadé modelové situace byl poøízen záznam, který jednak slouil k následné diskusi o postupu konkrétního týmu, tak k navrení ideál-

Obr. 1: Ilustraèní foto
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ního nebo moných øeení a dále mùe poslouit do budoucna
jako výukový materiál.
Vìtina zúèastnìných, studentù i lékaøù, po absolvování jednotlivých èástí kurzu projevila znaèný zájem o informace o náplni oboru a podmínkách získání atestace. Navíc velmi kladnì
hodnotili zpùsob výuky  konkrétnì to, e se koneènì pøiblíili reálné situaci a nestaèilo pøemýlet a navrhovat øeení, ale
museli okamitì jednat a prakticky pacienta zajistit!
Na základì pozitivní reakce studentù a jejich aktivního postoje
k výuce se podaøilo tehdejímu pøednostovi kliniky KAR FN
Olomouc MUDr. Markovi (25.5.2008 ) a MUDr. Michalcové to,
e pro následující semestry 2008/09 byl zaøazen do výuky pod
zátitou KAR nový pøedmìt: pøednemocnièní neodkladná péèe. Rozsah tohoto pøedmìtu je 16 hodin, z toho 6 hodin teorie
a 10 hodin praxe, prozatím v reimu C- volitelný 2x za semestr pro 20 studentù.
Naím cílem pøi sestavování programu pro tento kurz bylo
co nejpøitalivìjí formou seznámit studenty s obsahem naeho oboru UM a MK a pøevánì praktickými nácviky je obohatit o nové znalosti a dovednosti. Program jsme sestavili a ovìøili na pøípravném kurzu konaném v záøí opìt ve Zlatých
Horách. Úèastníky byli opìt studenti a mladí lékaøi
z Olomouce. Ve spolupráci s nimi jsme se snaili upravit èasovou osu kurzu a jejich mnohdy velmi trefné pøipomínky k jednotlivým blokùm jsme se snaili vyuít pøi sestavování odborného programu tak, aby byl co nejvíce prakticky zamìøen, samozøejmì s ohledem na nae omezené monosti jak personální tak materiální. Tito úèastníci nám nyní pomáhají pøi výuce
jako asistenti, figuranti a vzorové týmy.
Tento semestr ji probìhly oba dvoudenní kurzy pøednemocnièní neodkladné péèe, které se konaly v ekologickém
centru Sluòákov nedaleko Olomouce. Pøed zahájením výuky
pøedkládáme studentùm krátký písemný test a projdou praktickou zkoukou  modelovou situací, zamìøenou na základní neodkladnou resuscitaci. Rádi bychom s odstupem èasu tyto studenty provìøili písemnì a v podobné modelové situaci znovu a porovnali výsledky.
Následuje odborný program:
První den:
1) Úvodní pøednáka  obor UM a MK, monosti vzdìlávání,
pøednemocnièní a nemocnièní neodkladná péèe  urgentní
pøíjem, integrovaný záchranný systém, právní aspekty,
zdravotnické operaèní støedisko  TAPP + TANR (telefo-

Obr. 2: Ilustraèní foto
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nicky asistovaná první pomoc a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace)
2) Teorie + praktické nácviky standardizovaného vyetøení pacienta
3) Krátká teorie a praktické nácviky zajitìní dýchacích cest
 4 skupinky základní manévry, 2x OTI, alternativy  kombitubus, laryngální maska, (koniopunkce)
4) Blok KPR  krátká teorie s videoukázkami jednotlivých postupù, následuje praktický blok BLS  opìt 4 skupiny a následnì ALS  defibrilovatelný rytmus , nedefibrilovatelný
rytmus, dítì, novorozenec+nemluvnì
Druhý den:
1) Traumatologický blok  teorie o mechanizmech úrazù, vysokoenergetické trauma
2) Praktický nácvik vyprotìní a imobilizaèních technik + teorie zajitìní traumatizovaného pacienta
3) Letecká záchranná sluba + hromadná postiení zdraví  teorie (praktický nácvik jsme zatím jetì èasovì nezvládli)
4) Mini-Rejvíz  4 modelové situace (KPR, 2 x trauma, interní pøíhoda)  pøi hodnocení se zamìøujeme na správné
zhodnocení situace, anamnézu, vyetøení pacienta/ù ,v pøedchozích blocích procvièené techniky a správné smìøování
pacientù (farmakoterapii pøehlííme)
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5) Zhodnocení mini-Rejvízu + diskuse
Tento program postupnì upravujeme  snaíme se zohlednit
názory studentù, naich asistentù a musíme zohledòovat nae
èasové, personální a materiální monosti.
Zatím je pøedèasné hodnotit praktický pøínos pro nae frekventanty, ale dle jejich reakcí si troufám jednoznaènì øíci,
e naprostá vìtina z nich získala jasnou pøedstavu o naem
krásném oboru, tyto informace budou íøit i mezi ostatní nedotèené kolegy a doufejme, e alespoò nìkteøí z nich se èasem pøipojí do naich øad. Mimo jiné doufám, e se nám
podaøí prosadit zmìnu názvu kurzu na UM a MK a ve spolupráci s urgentním pøíjmem FN Olomouc obohatit výuku
o nemocnièní èást neodkladné péèe.
Literatura:
EuSEM,
Policy statement on emergency medicine in Europe, 9/2007
MUDr. Daniel Kvapil
ZZS kraje Vysoèina  Tøebíè, J. Haka 665/8
67401 Tøebíè
e -mail: daniel.kvapil@tiscali.cz
Fotografie: archiv autora
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Kurs Úvod do oboru urgentní medicína
a medicína katastrof, NCONZO Brno 1.  2. 11. 2008
Dana Hlaváèková, Vlasta Neklapilová
Víkendový kurs pro studenty 4.  5. roèníkù lékaøských fakult
byl poøádán pro úèastníky zdarma Ministerstvem zdravotnictví jako pilotní projekt s cílem zjistit úroveò znalostí medikù v této oblasti a jejich zájem o danou problematiku. Kurz byl uspoøádán ve
spolupráci se NCO NZO Brno a Rallye Rejvíz, o. s., poøadatelem
mezinárodní soutìe zdravotnických záchranných slueb Rallye
Rejvíz. Odbornou zátitu poskytla Èeská spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS J. E. Purkynì.
Po rozíøení informace o kursu mezi studenty LF MU v Brnì
byla odezva pøekvapivì velká, pøihlásilo se 230 zájemcù.
Vzhledem k omezené kapacitì bylo do pilotního kurzu vybráno
82 medikù 4., 5. a 6. roèníku LF dle poøadí dolých pøihláek.
Cílem kursu bylo dát studentùm komplexní pøedstavu o oboru
urgentní medicína a medicína katastrof prostøednictvím úèelného
skloubení základní teorie s praktickým výcvikem a simulacemi reálných situací ve stylu tzv. záitkového kurzu.
V prvním teoretickém bloku byli studenti seznámeni s postavením oboru urgentní medicína v rámci systému zdravotní péèe
v ÈR vèetnì historického vývoje i právních hledisek, dozvìdìli se
o práci zdravotnické záchranné sluby a její návaznosti na urgentní pøíjem v nemocnici. Po obecnìjím úvodu následovaly doporuèené postupy pøi zajitìní urgentních stavù v terénu, bohatì
doplnìné pøíklady z pestré praxe ZZS a urgentního pøíjmu.
Podrobnì byla probrána kardiopulmonální resuscitace pøi náhlém
selhání jedné ze základních vitálních funkcí.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008

Po tomto teoretickém úvodu byli studenti rozdìleni do pìti skupin, ve kterých postupnì procházeli praktickým výcvikem KPCR.
Na modelech si vyzkoueli laickou resuscitaci pøi náhlé zástavì
obìhu bez pomùcek, resuscitaci novorozencù a dìtí, manévry na
vybavení cizího tìlesa z dýchacích cest, dále resuscitaci s jednoduchými pomùckami a pouití automatického externího defibrilátoru. Po tomto bloku si mohli zkusit svou reakci pøi øeení
modelových situací. Jako posádky ZZS museli zasáhnout u pacienta s poruchou vìdomí, dechovou tísní, poruchou obìhu nebo
u pacientù se záchvaty køeèí z rùzné pøíèiny. Vìrohodnost scének
zajistili svými výkony figuranti. Postup posádky mohli ostatní
èlenové skupiny komentovat a doplnit a lektoøi nakonec vysvìtlili správný postup a analyzovali chyby studentù.
Veèer pøi obèerstvení si studenti mohli popovídat s dalími
úèastníky, záchranáøi, lektory i figuranty a vymìnit si dojmy z prùbìhu kurzu.
Druhý den byl vìnován péèi o závané úrazy v terénu a postupù pøi hromadném netìstí a katastrofì. Studentùm byl vysvìtlen
rozdíl v pøístupu k pacientùm pøi jejich hromadném výskytu, kdy
pøi promylené organizaci práce na místì netìstí i v nemocnici
lze podstatnì sníit dopady na zdraví a ztráty na ivotech postiených. Pøi praktickém nácviku si úèastníci ve skupinkách vyzkoueli práci s fixaèními pomùckami a obvazovým materiálem,
postupy pøi zajitìní, vyprotìní a polohování pacienta, manipulaci pøi poranìní krèní páteøe, dozvìdìli se o organizaci zásahu
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a rozhodovacích procesech na místì hromadného netìstí s konkrétními pøíklady øeení a obrazovou dokumentací z nedávných
velkých dopravních netìstí i cvièení a seznámili se s principy tøídìní pacientù a s visaèkami  tøídícími a identifikaèními kartami
pro hromadné postiení zdraví.
Modelové situace k tomuto bloku s vìrohodnì maskovanými
figuranty zahrnovaly procvièení péèe o tìce poranìného pacienta  jednotlivce, zastavení krvácení, stabilizaci páteøního poranìní, oetøení amputátu apod.. Studenti si vyzkoueli také tøídìní
a stanovení priorit pøi transportu pacientù do nemocnic. Po shlédnutí videozáznamu ze skuteèného zásahu a cvièení si zkusili tøídit
laicky (pásky  START) i lékaøsky s pouitím tøídících a identifikaèních karet. Tøídili dle popisu diagnóz, vzájemnì se vyetøovali a oznaèovali.
Organizaci práce ZZS pøi hromadném netìstí a úkoly krizového tábu si úèastníci vyzkoueli pøi tzv. table-top cvièení, kde si
v pozici øídících pracovníkù uvìdomili jejich úkoly a odpovìdnost
v mnohdy obtínì øeitelné situaci (teroristický útok zpùsobil rozsáhlé vlakové netìstí se souèasným výbuchem horkovodu ve
patnì pøístupném terénu). Studenti v roli øeditele ZZS a tajemníka bezpeènostní rady kraje øídili své výjezdové skupiny, dalí síly
a prostøedky a hlásili svému hejtmanovi, co a jak øeí ZZS na místì netìstí a jak celou situaci øídí krizový táb.
Bylo zajímavé sledovat nadený zájem a velké nasazení studentù pøi praktických úkolech i jejich aktivní zapojení do øeení
modelových situací.
Úèastníci na závìr kursu vyplnili dotazník, kde se vyjadøují
k oboru urgentní medicína a také hodnotí úroveò probìhlého kursu.
Získali jsme 81 vyplnìných dotazníkù od 82 úèastníkù, tedy 97,8%.
V dotazníku byly poloeny 3 otázky s danými monostmi odpovìdi:
1. Chybí Vám výuka urgentní medicíny na lékaøské fakultì?
(monosti odpovìdi: ano, ne, nemám zatím jasný názor)
79 odpovìdí ANO (97,5%), 2 odpovìdi NE (2,5%), tøetí monost nezvolil nikdo
2. Byla by pro Vás urgentní medicína a medicína katastrof perspektivním oborem ? (monosti odpovìdi: ano, ne, nemám zatím jasný názor)
43 odpovìdí ANO (53,1%), 14 odpovìdí NE (17,3%), 24 nemá
jasný názor (29,6%)
Pozn.: 7 úèastníkù studuje stomatologii, co se zøejmì rovnì
projevilo v poètu záporných odpovìdí ve vztahu k perspektivì oboru urgentní medicína..

A

Z K U  E N O S T I
3. Povaujete za základ dostaèující pøípravy pøed vstupem do lékaøské praxe
(monosti odpovìdi:
3.1. pouze kvalitní teoretický výklad a praktické ukázky
3.2. toté co v bodì 3.1. + metodické nácviky
3.3. toté co v bodì 3.2. + výcvik v simulovaných podmínkách)
První monost nevybral nikdo, 15 odpovìdí 3.2 (18,5%), 66
odpovìdí 3.3 (81,5%)
Ve 4. otázce se úèastníci mìli vyjádøit k probìhlému kursu
a uvést své pøipomínky, poadavky a podnìty vlastními slovy:
V ádné z odpovìdí nebyl kurs hodnocen negativnì. Vysoce
byla hodnocena organizace kursu i jeho zázemí (velmi dobrá organizace, kurs mì nadchl, byl zábavný, nikde jinde jsem se s podobným pøístupem nesetkal, optimální spojení teorie s praxí,
obdivuhodné mnoství poznatkù, ucelený pohled na vìc). Velmi
kladnì byla hodnocena odborná úroveò, profesionalita lektorù
(uvedeno 20x, tj. 24,7%), ale i jejich pøístup, zaujetí a snaha pøedat poznatky z praxe (uvedeno 23x , tj. 28,4%). 20 úèastníkù
(24,7%) doporuèuje opakované èi pravidelné konání kursu, 11
studentù (13,6%) by uvítalo rozloení kursu na více dní (víkendù). Nejvíce úèastníci vyzdvihovali zaøazení praktického výcviku, zvlátì modelových situací  39x (48,2%). Respondenti
uvádìjí, e praktický nácvik je donutil pøemýlet, uvìdomit si
chyby. Modelové situace s figuranty jim pomohly pøekonat ostych
pøi práci s pacientem, protoe aè jsou v 5. roèníku LF, s pacientem
se dosud témìø nesetkali tak, aby si to mohli vyzkouet. Pøi studiu
se pouze na základì teorie má docílit profesionalita v praxi.
Studenti 17x (21,0%) v komentáøi znovu výslovnì doporuèují zavedení pøedmìtu do výuky na LF (i kdy se k tomu ji vyjádøili
v otázce 1). Nácvik by mìl být umonìn vem studentùm, tøeba i z jiných oborù ne veobecná medicína. Z pøipomínek a podnìtù nejèastìji bylo poadováno více èasu na praktický výcvik
s procvièením 35x (43,2%) a mení poèet úèastníkù ve skupinkách 25x (30,1%), 10 úèastníkù (12,3%) by uvítalo více praxe
oproti teorii. Kurs byl velmi obsaný, nabitý poznatky, které je
tøeba vstøebat. Studenti ocenili monost procvièení první pomoci, nìkteøí se proto do kursu pøihlásili, i kdy se oboru urgentní
medicína pøímo vìnovat nechtìjí, nyní mají pocit, e si díky kursu v podobných situacích lépe poradí. Dalí podnìty: brourka se
základními postupy, doporuèení, co mít stále s sebou za vybavení,
pøednáky vypálit na CD a prodávat úèastníkùm, více situací bez
pomùcek, zkusit si vyetøit pacienta po úrazu celkovì (ne pouze dílèí èást oetøení), chybí téma náhlé stavy v ordinaci.
Poøadatelé kursu byli pøekvapeni tak výrazným zájmem medikù, který potvrzuje potøebu pravidelné systematické výuky
pøedmìtu UM a MEKA na lékaøských fakultách s dùrazem na
její praktickou èást. Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k velkému zájmu a pozitivnímu ohlasu této odborné akce plánuje ve
spolupráci s regionální kanceláøí WHO v Èeské republice poøádat podobné kurzy pro studenty lékaøských fakult rovnì v pøítím roce.
MUDr. et Bc. Dana Hlaváèková
Odbor krizové pøipravenosti MZ ÈR
Palackého nám.4
128 01 Praha 2
E-mail: dana.hlavackova@mzcr.cz
Fotografie (vèetnì pøílohy): Tomá Ninger
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Komunikace operaèního støediska záchranné sluby
Jiøina Fousková
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, oblast Pøíbram  Beroun
Abstrakt
Ve dnech 4.11 a 5. 11. 2008 probìhl v Milovech kongres vìnovaný operaènímu øízení ve zdravotnictví. Tento èlánek je vìnován zásadám
komunikace operaèního støediska s volajícím. Komunikaci, jejím pravidlùm a dovednostem by se mìl vìnovat kadý z nás.
Klíèová slova: operaèní støedisko ZZS  komunikace  fáze hovoru  techniky vedení hovoru
Abstract
On 4th and 5th November 2008 a congress in Milovy dedicated to medical dispatch took place. This paper deals with basic principles of
communication between dispatchers and callers. Each of us should be aware of commnication, its rules and communication skills.
Key words: Medical Dispatch of EMS  communication  phases of telefhone call  techniques of leading the conversation

Komunikace operaèního støediska záchranné sluby
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje ji nìkolik let seznamuje svoje zamìstnance se zásadami komunikace
v rùzných akreditovaných kurzech.
Komunikaci, jejím dovednostem a pravidlùm, by se mìl vìnovat kadý, kdo ji ve svém oboru potøebuje. Zamìstnanci rùzných
call center, a ji rùzných operátorù mobilních telefonních sítí èi
zamìstnanci bank, navtìvují pravidelnì rùzná kolení, kde získávají poznatky, jak jednat s klientem.
Pøíspìvek je vìnován komunikaci operaèního støediska s volajícím, je rozdìlen na fáze hovoru a techniky vedení hovoru.

Techniky vedení hovoru a její zásady
Jednu otázku vyjádøete jednou vìtou  nepouíváme více otázek najednou, volající vìtinou nestaèí více otázek vnímat, je
soustøedìný na svùj problém.
Vyhýbejte se sugestivním otázkám  tím vnucujeme volajícímu
otázkou odpovìï, kterou chceme slyet napø. není to tak, e se
vám ty bolesti pøi zátìi zhorí?
Vyhýbejte se sloitým vìtným celkùm  nepouívejte odborné
výrazy nebo cizí slova, volající jsou vìtinou laici a nerozumí
nám. Obèas bìhem komunikace se zdravotníky nebo s policií,
zjistíme, e i jim jsou nìkteré termíny nesrozumitelné.
Nepouívejte pøíli dlouhé otázky  volající je ve stresu, mohlo
by dojít k pøecenìní percepèní schopnosti volajícího.
Technika jednoduché akceptace  je vìtinou pouívána slùvkem ANO, volajícímu tak dáme najevo, e mu rozumíme.
Technika parafrázování  zopakujeme svými slovy èást výzvy,
vìtinou týkající se místa zásahu, tím se ujistíme, e nám bylo
sdìleno správné místo zásahu. Stává se, e volající nahlásí omylem svoji adresu nebo dojde k chybnému udání èísla domu apod.,
parafrázování dává volajícímu monost si tuto chybu uvìdomit.
Pøíliný spìch bìhem komunikace  mùe vést k podcenìní nebo pøehlédnutí nìjakého závaného pøíznaku, pøípadnì k chybnému urèení místa zásahu.
POZOR na shodné èi podobné názvy vesnic nebo ulic, vdy je
potøeba se ubezpeèit, e s volajícím hovoøíme o stejné lokalitì
místa zásahu.
Operátorka nesmí podléhat antipatiím  ke kterým by mohlo
dojít bìhem komunikace s chronicky volajícím pacientem, týká
se to té komunikace s pacienty v ebrietì, s psychiatrickými pacienty apod.
POZOR na pøedsudky týkající se urèitých sociálních skupin,
mohlo by dojít k mylnému zobecnìní individuální zkuenosti, to
se pak mùe projevit v chování vùèi nim, k podcenìní zdravotního stavu nebo pouze k nedorozumìní, které mùe v lepím pøípadì konèit stíností.
První dojem je rozhodující  poslední zùstává  psychologové zkoumající zákonitosti vnímání èlovìka èlovìkem zjistili, e
první a poslední dojem mají vìtinou vìtí význam ne informace, které dostaneme mezi nimi. Z tohoto dùvodu by mohlo dojít
k tomu, e se operátorka soustøedí na prvotní informaci, ale
uprostøed sdìlení volajícího pøehlédne závanou informaci týkající se zdravotního stavu pacienta.
●

●

●

●

Fáze hovoru: kadý hovor by mìl mít tøi fáze: úvod, vlastní téma hovoru a závìr.
Úvod hovoru:
Ohlaujeme se jménem organizace, následuje pozdrav.
Dochází k dalímu navázání kontaktu s volajícím. Tuto èást hovoru nesmíme podceòovat, v úvodu hovoru záleí nejen na tom
co operátorka øíká, ale JAK to øíká. Je-li její hlas podrádìný
hned na úvod, mùe vyvolat negativní emoce u volajícího.
Pøekvapí ji mnohdy a upozornìní volajícího nebuïte nervózní, nekøiète na mne apod.
Shrnutí: velmi dùleité jsou, kromì odborných znalostí i technika projevu a intonace.
Vlastní téma hovoru:
Podle standardních postupù by mìlo probíhat zjitìní základních údajù týkajících se zdravotního stavu pacienta, místa zásahu
pomocí otázek:
KDO VOLÁ?
KDE ?  urèení lokality
CO SE STALO?
JAKÉ MÁ POTÍE?
operaèní støedisko informuje volajícího o tom, jak bude výzvu
øeit
●
●
●
●
●

Závìr hovoru:
Jedná-li se o urgentní stav, je posádka vyslána na místo zásahu,
volající je seznámen s tím, e ji posádka vyjela a je pouèen o první pomoci, pøípadnì je provádìna TANR. Opìt nesmíme zapomínat, e na zpùsobu ukonèení hovoru závisí i jeho úspìnost.
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Je dùleité pøizpùsobit své otázky vìku dotazovaných osob
a úrovni jejich mylení  bìhem hovoru se ujistíme, e nám volající rozumí, pøípadnì se pokusíme volajícího uklidnit. Stále
èastìji jsou volajícími na tísòovou linku právì dìti, bývá obtíné
odliit zlomyslné volání dìtí od reálné výzvy. Jsou-li dìti svìdky nìjaké události, spolupráce s nimi je vìtinou dobrá.

Kasuistika
Volající na linku 155 byla ètrnáctiletá mentálnì postiená
dívka.
Nae pracovitì kontaktuje mladá dívka, bìhem výzvy se smìje,
neadekvátnì odpovídá na nae otázky, chvílemi jí není vùbec rozumìt. Volání na tísòovou linku vypadá témìø shodnì jako ostatní zbyteèné telefonáty dìtí. Operaèní støedisko se snaí zjistit odkud dívka
volá a co se stalo. Skuteènost, e se nejedná o ert, si ZOS uvìdomuje v momentì, kdy dívka bìhem hovoru pouila termín hypoglykemie. Nestává se, e by dìti bìnì tento termín znaly.
Pøevzetí tísòové výzvy trvalo témìø deset minut
Volající byla mentálnì postiená dívka a její matka se léèila
s diabetem
Na místo zásahu vyjídí posádka s lékaøem, pacientka byla zaléèena a ponechána doma
●
●

●

a co jetì mùeme bìhem hovoru vnímat?
Je to nejen vlastní hovor, ale slyíme i to , co øeèeno nebylo,
máme monost vnímat emoce a pocity obsaené ve slovech. Také
máme monost vnímat i dalí zvuky jako je tìké dýchání, pláè,
køik, chaos na místì. Rovnì vnímáme i prostøedí v jakém se volající nachází, je-li venku na ulici, v restauraci nebo doma. Tyto
signály nám dávají monost poznat i co se na místì události odehrává  napadení v rodinì, roztrka v restauraci apod. Zvuky, které mùe operátorka vnímat, mohou pomoci odhadnout situaci na
místì zásahu a popøípadì mùe ZOS poádat policii o spolupráci,
jetì pøed pøíjezdem posádky na místo.
Nauè se pozornì poslouchat, co øíká druhý, a ze vech sil usiluj
vcítit se v mylení mluvícího.
(Marcus Aurelius)

●

ODBORNÉ TÉMA LÉKAØSKÉ

Co øíci závìrem?
Umìt klást otázky a umìt naslouchat a analyzovat slyené je dovednost, kterou na celém svìtì mnoho zdravotníkù postrádá.
(Radkin Honzák)
Na rozdíl od ostatních linek krizové intervence je práce operaèního støediska záchranné sluby s volajícím omezena èasovým
faktorem. Nebývá tomu tak v pøípadech, kdy je zøejmé, e se nejedná o náhlé pokození zdraví, kdy nedochází k selhání
základních ivotních funkcí. I kdy jsou operátorky koleny
a neustále se vzdìlávají, nikdy neví, jaká pøijde dalí výzva a co
budou muset v pøítích minutách øeit. Operátorka je èasto vystavena slovním útokùm volajícího, obèas je vystavena výhrukám
a nadávkám, ale pøitom si musí uvìdomovat, e pouze klidnou
a rozhodnou komunikací má monost získat validní informace
a tím má i postiený pacient vìtí anci na záchranu ivota.
Je tøeba si uvìdomit, e i pøi komunikaci existují urèité
zákonitosti, pøi jejich nedodrení bude komunikace váznout. A naopak, znalost nìkterých principù nám komunikaci usnadní.
Pouitá literatura:
1. FRANÌK O. Medicínský a koordinaèní rozmìr práce operaèního
støediska. Kladno. 2008
2. HONZÁK R. Komunikaèní pasti v medicínì. Praha.Galén.1999
3. KOHOUTEK R. Základy uité psychologie. Brno. CERM. 2002
4. VÍZDAL F. Technika poznávání osobnosti. Brno. IMS. 2005
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Patomorfologické zmìny v souvislosti s toxikomanií
Michal Beran, Alena Lysenková, Alena Cyprianová, Ivan Procházka, Jaroslav Zikmund
Ústav soudního lékaøství FN Na Bulovce, Praha

Abstrakt
Na souboru 28 zemøelých toxikomanù, pitvaných na naem pracoviti v letech 1998  2001 jsme na základì pitevního nálezu
a mikroskopického vyetøení srdce, plic a kùe sledovali patomorfologické zmìny vzniklé v souvislosti s abusem drog. Pravidelným nálezem
byla myointimální hyperplázie tepen myokardu, v nìkterých pøípadech loiskové ischemické zmìny malého rozsahu a rùzného stáøí
v myokardu. V plicích byly nalezeny drobné granulomy s pøítomností obrovských mnohojaderných bunìk v interalveolárních septech,
loisková fibróza plic a ilní trombóza ve stavu plné organizace trombù. V excizích z kùe byly v koriu a podkoí zjitìny obrovskobunìèné
granulomy kolem cizích tìles, perivaskulární zánìtlivé infiltráty a jizvy s pøítomností èetných siderofágù.
Pøíèinou smrti jednotlivých èlenù souboru byla buï akutní srdeèní nedostateènost pøi pøedávkování drogou, nebo chronická srdeèní,
pøípadnì i dechová nedostateènost pøi patomorfologických zmìnách na orgánech v souvislosti s abusem drog nebo byla pøíèina smrti jiná,
s toxikomanií nesouvisející.
Klíèová slova: toxikománie, patomorfologické zmìny  myointimální hyperplázie tepen  obrovskobunìèné granulomy
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Abstract
We have observed pathomorphological changes associated with drug abuse and based on conclusions and microscopic examinations of
myocardium, lungs and skin gained from the results of 28 autopsies of drug addicts from 1998 to 2001. Very frequently we have found
myointimal hyperplasia of coronary arteries and in some cases we have found small ischeamic changes of myocardium, with different time
of origin. Small granulomas with large multinuclear cells in interalveolar septi, lung fibrosis and fully organised venous thrombosis were
found in lungs. Granulomas surrounding foreign bodies, perivascular inflammation infiltrations and cicatrices containing frequent
siderophags were found in excisions from skin.
The cause of death in individual cases was either cardial insuficiency in overdose of drug or chronic cardiac and/or respiratory insuficiency
caused by pathomorphological organ changes associated with drug abuse or the cause of deaths wasn´t associated with drug abuse at all.
Key words: drug addiction  pathomorphological changes  myointimal arterial hyperplasia  granulomas

4

2

2

4

6

1

4

3

Tab. 2: Pøíèiny úmrtí toxikomanù
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Výsledky a diskuse
U vech zemøelých jsme nacházeli zmìny na arteriích myokardu, pro jejich vznik jsme nemìli kromì abusu drog ádný podklad v jiném onemocnìní. Pùvodnì jsme prostì konstatovali
zbytnìní stìny arterií, a jsme postupnì podle dalích nálezù zjistili, e se jedná o myointimální hyperplázii v rùznì pokroèilém
stupni a témìø do uzávìru prùsvitu tepny (obr. 1). Postieny byly jen nìkteré tepny, zatímco v jejich sousedství byly tepny s intaktní stìnou. Èasto jsme tyto zmìny nacházeli ve svalu pravé
srdeèní komory. Ménì èasto jsme zjistili uzávìr tepny malého kalibru organizovaným trombem.
Mikroskopické nálezy na myokardu odpovídaly zmìnám pøi
loiskové ischemii jaké bìnì známe, ale opìt bez podkladu napø.
v ateroskleróze vìnèitých tepen. Vyskytovaly se prakticky vechny fáze vývoje loiskové ischemie od mikromalacií, pøes bunìèné
a vaskularizované jizvy se zbytky zánìtlivé celulizace a po zralé
bezbunìèné a bezcévné jizvy tvoøící obraz disperzní myofibrózy
myokardu. Podkladem pro vznik ischemických zmìn mùe být
i v literatuøe popisovaný spazmus krevních cév jako následek poití drogy. Pokud se v literatuøe sporadicky objevují zmínky o disperzní myofibróze v souvislosti s abusem drog, je popisována
lokalizace jizev v subendokardiální vrstvì myokardu. Tento poznatek nemùeme zcela potvrdit, ale v nìkolika pøípadech jsme
zjistili zmìny na endokardu ve smyslu prosáknutí, zánìtlivé celulizace a fibrotizace, vìtinou loiskové, ale i vìtího rozsahu,
pøipomínající fibroelastózu a na takto ztlutìlý endokard navazující jizvy pokraèující do hloubky myokardu (obr. 2).

eny

Materiál a metody
Patomorfologické zmìny jsme sledovali na souboru 28 zemøelých toxikomanù, kteøí byli pitváni na naem pracoviti v letech
1998  2001. Jednalo se o 21 muù a 7 en ve vìku od 18 do 47
let. Drogová závislost byla u tìchto osob v 8 pøípadech na metamfetaminu (Pervitinu), v 11 pøípadech na heroinu, v 1 pøípadì
na kokainu, 2x byla uívána kombinace heroinu a kokainu, 3x
kombinace Pervitinu a heroinu, 1x kombinace Pervitinu, heroinu
a organických rozpoutìdel a v 1 pøípadì byla zjitìna závislost na
toluenu. Poèty závislých na uvedené drogy v rozmezích podle vìkových decenií jsou uvedeny v tab. 1.
Podle bezprostøední pøíèiny smrti jsme zemøelé rozdìlili do
3 skupin.
V první skupinì bylo 15 osob (11 muù a 4 eny), které zemøely pøedávkováním drogou pod obrazem akutní srdeèní nedostateènost se známkami duení. Toxikologický nález byl ve vech
pøípadech pozitivní.
Do druhé skupiny jsme zaøadili 6 osob (4 mue a 2 eny), které
zemøely pod obrazem chronické srdeèní nedostateènosti nebo srdeèní a dechové nedostateènosti. U tìchto zemøelých jsme zjistili
ji makroskopické zmìny zejména na srdci a plicích, které nebylo moné vysvìtlit jiným onemocnìním. U dvou z tìchto zemøelých byl pozitivní toxikologický nález, ale bylo zjitìno takové
mnoství drogy, které zpravidla k intoxikaci pøímo ohroující ivot nevede.
V poslední skupinì 7 osob (6 muù a 1 ena) byla bezprostøední pøíèina smrti jiná a to 1x poranìní pøi dopravní nehodì
(toxikologie pozitivní), 1x støelná rána pøi pøestøelce dvou skupin muù (toxikologie pozitivní), 2x poranìní pøi sebevradì
skokem z výe (toxikologie negativní), 1x sebevrada utopením (toxikologie negativní), 1x náhodné utopení (toxikologie

pozitivní) a 1x sebevrada elektrickým proudem (toxikologie
pozitivní) (tab. 2).
U vech zemøelých jsme dále sledovali patomorfologické zmìny na srdci, v plicích a v kùi mikroskopickým vyetøením excizí
z tkání, odebraných pokud mono podle stejného schématu nebo
cílenì podle lokálního nálezu (excize z kùe). Øezy byly barveny
hematoxylin-eosinem, modrým Massonovým trichromem na prùkaz kolagenního vaziva a metodou podle Pearlse na prùkaz trojmocného eleza.

mui

Úvod
Studium patomorfologických zmìn, vznikajících v souvislosti s abusem drog, by mìlo být nedílnou souèástí komplexního sledování toxikomanie. Zatímco v zahranièní
i èeské literatuøe najdeme pojednání o klinických pøíznacích
úèinku rùzných drog a metodách jejich toxikologického
prùkazu, zprávy o patomorfologických zmìnách se objevují jen sporadicky ve formì kasuistik.

1
1
1

1

Tab. 1: Poèty závislých na jednotlivých drogách
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V plicích jsme nali drobné perivaskulární granulomy s pøítomností obrovských mnohojaderných bunìk v interalveolárních
septech (obr. 3). Jejich vznik lze vysvìtlit mikroembolizací cizorodých látek do krevního obìhu pøi intravenózní aplikaci drog.
V jednom pøípadì u tøicetitøíletého mue byla zjitìna loisková
fibróza plic, jizvy byly hojnì bunìèné a vaskularizované. Svým
prùbìhem byl zajímavý pøípad tøicetiosmileté eny, která byla léèena pro plicní hypertenzi neznámého pùvodu. Teprve pozdìji bylo zjitìno, e ena byla závislá na Pervitinu a heroinu. Zemøela
pod obrazem chronické srdeèní nedostateènosti pøi chronickém
plicním srdci v dobì, kdy byla hospitalizována, toxikologický nález byl negativní. Mikroskopickým vyetøením plic byly nalezeny
mnohoèetné uzávìry plicních il organizovanými tromby, nìkteré
tromby mìly známky rekanalizace.
Sledovali jsme i zmìny na kùi, kde jsme kromì bìnì známých stop rùzného stáøí po injekèních vpiích nalezli i jizvy po
loiskových nekrózách kùe, u toxikomanù s delí anamnézou
abusu té loiskové nekrózy a tìké trofické zmìny s chronickým otokem konèetin, rozsáhlými podkoními krevními
výrony a bulózním odluèováním pokoky (obr. 4).
Tyto zevní zmìny na kùi nesly známky laického oetøování.
Mikroskopickým vyetøením jsme potvrdili tìké pokození koria
a podkoí s tvorbou obrovskobunìèných granulomù kolem cizích
tìles, perivaskulárními zánìtlivými infiltráty s pøevahou granulocytù a jizvením, vude v odebraných excizích bylo velké mnoství
siderofágù i volnì leících hrudek hemosiderinu (obr. 5, 6). Tyto
nálezy byly i v místech, kde nad uvedenými lézemi byl mikroskopicky neporuený dladicový epitel. Jsou dokladem toho, e
neodborná intravenózní aplikace drog smìøuje i paravenóznì
a spolu s drogou se dostává do krevního obìhu i jinam v okolí vpichu neèistota z jehly nebo i pøímo z rùzných pøímìsí v tzv. psaníèkách.
Pøi studiu patomorfologických zmìn vzniklých v souvislosti
s toxikomanií jsme okamitì narazili na pøekáku, kterou je ne-
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dostatek anamnestických údajù. Výe uvedené zmìny na orgánech jsou de facto pouze výètem patomorfologických zmìn, které jsme v souvislosti s toxikomanií u èlenù naeho souboru
zjistili. Nemùeme vak øíci, do jaké míry byly rozsah a závanost
tìchto zmìn úmìrné zejména dobì expozice drogám. U zemøelých v naem souboru se doba drogové závislosti pohybovala od
dvou do více let bez pøesnìjího èasového ohranièení. Jsme si
ovem vìdomi toho, e ani zdánlivì konkrétní anamnestické údaje nemusí být pøesné.
Budeme-li tedy chtít studovat patomorfologický korelát klinických pøíznakù úèinkù jednotlivých drog a jeho vývoj v závislosti
na dobì expozice, bude zapotøebí srovnání nálezù u vìtích souborù a nepochybnì i mezioborová spolupráce.
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Manament anafylaktických reakcií
v prednemocniènej starostlivosti
Oto Masár1, Jan Pokorný2, Antonín Malina2, Marcel Brenner1
1
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Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof, LF UK, Bratislava
IPVZ Praha
Abstrakt

Manament pacienta s anafylaktickou reakciou je medicínskym problémom, pred ktorý môe by postavený kadý praktik, ale i lekár
urgentnej medicíny. Táto reakcia môe prebieha v rôznej intenzite. Poznanie patofyziológie, jej rôznych stupòov, u¾ahèí terapeutické
rozhodovanie. Táto práca by mala poskytnú preh¾ad o benej problematike, ale i o problematike alergických reakcií v rizikových skupín
 detí a tehotných ien.
Klíèová slova: anafylaxia  anafylaktoidná reakcia  antigén  anafylaktický ok
Abstract
Management of patient with acute anaphylactic reaction is a medical problem which can face general practicioner as well as emergency
physician any time.This reaction can be of different intensity. Knowledge of pathophysiology can help in clinical decisions. This paper is
a review of general problematics of allergic reactions in risk population groups  children and pregnant women.
Key words: anyphylactic reaction  anaphyloid reaction  antigen  anaphylactic shock

26

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008

O D B O R N É

T É M A

Anafylaktická reakcia je aká alergická reakcia charakterizovaná multisystémovým postihnutím:
● respiraèného systému ➞ obtrukcia dýchacích ciest
● kardiovaskulárneho systému ➞ obehové zlyhanie
● gastrointestinálneho traktu ➞ bolesti brucha, zvracanie,
hnaèky
● koe ➞ urtikariálny exantém
ostatné symptomatológie: rhinitis, conjunctivitis, angor
mortis
Hlavným imunopatogenetickým mechanizmom typických
anafylaktických reakcií sú alergické reakcie spravidla na bivalentné antigény, sprostredkované IgE protilátkami, prebiehajúce
pod obrazom hypersenzitívnej reakcie I. typu. IgE protilátky sa
vyznaèujú vysokou afinitou k pecifickým receptorom na IgE
 pecifických efektorových bunkách  astrocytoch a bazofilných granulocytoch. Vo vèasnej fáze, ku ktorej dochádza
maximálne do 30 minút po expozícii alergénu interaxia IgE protilátok s týmito receptormi vedie k uvo¾neniu primárnych mediátorov typu histamínu, ktoré vyvolávajú klinické prejavy
anafylaxie. Oba druhy buniek ïalej uvo¾òujú chemotaktické
faktory, aktivujúce ïalie bunky obranného systému, produkujúce sekundárne mediátory zápalových procesov. Eozinofilné
granulocyty modulujú pôsobenie proinflamatórnych kaskád
uvo¾nením substancií, ktoré inaktivujú histamín a leukotriény.
Neskorá fáza, ku ktorej dochádza za 4  12 hod. po expozícii
alergénu, je závislá najmä od neutrofilných granulocytov a trombocytov. Táto neskorá fáza je výsledkom prolongovanej expozície alergénu, prípadne pretrvávajúcej produkcie niektorých
regulaèných cytokínov. Poznanie týchto dvoch fáz je dôleité
z terapeutického h¾adiska. Vèasná fáza je inhibovaná napr. antihistaminikami, a neskorá fáza je inhibovaná glukokortikoidmi.
Patofyziologické pochody sú schématicky znázornené v tabu¾ke è. 1

Anafylaktická reakcia
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To je práve ten stav akútnej hypersenzitívnej reakcie, s ktorou sa práve lekári urgentnej medicíny stretávajú.
Epidemiológia anafylaktických reakcií v prednemocniènej etape.
Incidencia a prevalencia anafylaktických reakcií spoèíva
na tom, ako sú tieto reakcie diagnostikované a hlásené. Vo
veobecnosti je povaované, e incidencia závaných anafylaktických reakcií je pribline medzi 10 a 20 reakcií za rok
na 100 000 obyvate¾ov. Smrte¾né reakcie sa pohybujú pribline medzi 1 a 3 prípadmi na milión obyvate¾ov, v USA je
deklarovaných úmrtí asi 1 500 za rok.
Rozdelenie hypersenzitívnych reakcií uvádza tabu¾ka è. 2:
Rozdelenie hypersenzitívnych reakcií (Gella, Coombs)
Mechanizmus
I. typ - hypersenzibilita sprostredkovaná
IgE
- urýchlená reakcia

Autoimúnne hemolytické
anémie, leukopenie,
trombocytopénie, purpura

III. typ - IgG imunokomplexová reakcia

Alergická alveolitis, vasculitis

IV. typ - reakcia sprostredkovaná
T-bunkami
- neskorá reakcia

Kontaktné alergie, exfoliatívna
dermatitis,
erytema multiforme

Ako etiologický agens alergických reakcií mimo nemocnicu,
ktoré vyadujú intervenciu zdravotníkov, sú hlavne potraviny,
jed hmyzu a lieky. Najèastejie vyvolávajúce príèiny anafylaxie
sú uvedené v tabu¾ke è. 3:
Najèastejie vyvolávajúce príèiny anafylaxie:
1. Farmaká

Antibiotiká
Lokálne anestetiká
Koloidné infúzne roztoky

2. Cudzorodé látky

Hmyzie a hadie jedy
Séra, vakcíny a oèkovacie
látky
Orgánové extrakty

3. Potraviny

Plody mora
Garnáti
Krabi
Búrske orieky

edém, hemokoncentrácia

bronchospasmus
plúcna hypertnezia
(PAP , PCWP )
plúcny edém

pokles TK
ok

hypoxia

Pracovná skupina EAACI doporuèuje rezervova termín
anafylaxia klinickej manifestácii najaej akútnej hypersenzibility, upresòuje tie, e neprítomnos arteriálnej hypotenzie
a/alebo akútneho bronchospazmu nevyluèuje diagnostiku anafylaxie.
Anafylaktický ok je syndróm charakterizovaný neschopnosou zabezpeèi transport krvi, srdcový výdaj a transport kyslíka s následnou tkanivovou hypoperfúziou a následnou bunkovou a tkanivovou hypoxiou. Ak nie je adekvátne lieèený, dochádza k energetickému deficitu buniek.
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008

astma, anafylaktická reakcia

II. typ - cytotoxická reakcia

uvolnìnie mediátorov
vazodilatácia cievna permeabilita

Klinické obrazy
Alergická ritinis, konjuktivis,
urtikária, angioneurotický edém,

Retrospektívna túdia , ktorá analyzovala úmrtia z dôvodov
anafylaktickej reakcie zhodnotila, e úmrtia boli sekundárne
z dôvodov kardiovaskulárneho kolapsu po medikamentoch alebo jedu z blanokrídlovcov a boli komplikované sekundárnou
zástavou dýchania pri astmatickej kríze po potravinách. Táto
túdia ukázala, e priemerná doba medzi konkatom pacienta
s alergénom a zástavou obehu alebo dýchania bola 5 minút pri
liekových alergiách a asi 15 minút pri alergiách na jedy blanokrídlovcov a pribline 30 minút pri alergiách na potraviny.
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Antibiotiká
Pouitie penicilínu je spojené so vznikom anafylaxie v pomere
1:1000, prièom pod¾a niektorých zdrojov a v 9-10% môe
dôjs k úmrtiu. Zároveò i aplikácia cefalosporínov a nových
beta-laktámových antibiotík môe vies k anafylaxii. Asi 3-7%
pacientov s alergiou na PNC má skríenú senzitivitu na cefalosporíny.
Klinický obraz
Charakteristické je objavenie sa klinických závaných príznakov po kontakte so spúacím alergénom. Èím je interval
medzi kontaktom s alergénom a nástupom závaných príznakov kratí, tým je pacient viac ohrozený tým, e príznaky sa
rozvinú a do ivot ohrozujúcich komplikácií.
Pri klasickom klinickom obraze môe pacient alebo okolie
uda vyvolávajúcu príèinu alergickej reakcie, avak tieto údaje nemusia by vdy úplné a nezavádzajúce.
Diagnostika akútnej hypersenzibilnej reakcie
Charakteristické prejavy anafylaktickej reakcie sú uvedené
v tabu¾ke è. 4

Klinické prejavy anafylaktickej reakci
Klinické úèinky:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

koné zmeny (exantém, urtikária)
edém laryngu, bronchokostrikcia
akútna respiraèná insuficiencia
vzostup rezistencie v pl´úcnom rieèisku
pokles periférnej cievnej rezistencie
relatívna/absolútna hypovolémia
zníenie minútového srdeèného objemu
ischémia myokardu
ok
zástava obehu

Objektívne prejavy alergie sa dajú rozdeli na koné, respiraèné, cirkulaèné, gastrointestinálne príznaky môu by, alebo
i nemusia by prítomné.
Príznaky z koe a slizníc
Jedná sa obyèajne o prvé a varujúce príznaky alergie.
Intenzívne svrbenie dlaní a plantárnej èasti nohy a alebo opuch
orofaryngu predchádzajú erytém a alebo angioedém, ktorý
môe by lokalizovaný, ba a generalizovaný.
Tieto príznaky z pokoky slizníc môu vak chýba, pokia¾
dôjde k rýchlemu rozvoju oku a kolapsom kardiovaskulárneho systému. Môu sa objavi e po úprave hemodynamických
parametrov.
Kardiovaskulárne príznaky
Najcharakteristickejie príznaky zo strany kardiovaskulárneho aparátu sú tachykardia a hypotenzia. Treba vak poveda,
e ich závanos je rôznej intenzity. Samotný kardiovaskulárny kolapsový syndróm je spravidla spojený s tachykardiou, ale
môe sa objavi i sínusová bradykardia s prípadnými extrasystolami. Nie sú zriedkavé i rôzne blokády vedenia vzruchu.
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Spoloèným dôsledkom týchto porúch môe by zástava myokardu. Ak je pozorovaná sínusová bradykardia, táto je spravidla výsledkom sekundárneho vazo-vagálneho reflexu pri
stimulácii kardiálnych mechanoreceptorov (Bezold-Jarischov
reflex). Tento reflex je obyèajne dôsledkom závanej hypovolémie.
Respiraèné príznaky
Edém slizníc dýchacieho traktu a bronchokonstrikcia
u¾ahèujú obtrukciu dýchacích ciest horných, ale i dolných
dýchacích ciest (bronchospamus), èo môe ma za následok
nemonos ventilácie a to i pri intubovanom pacientovi (nemý hrudník). Tento stav môe by refraktérny na klasickú lieèbu a má za následok hypoxémiu, hyperkapniu a následnú
zástavu srdca a obehu.
Neurologické príznaky, sú spravidla sekundárne a nepecifické  ako dôsledok mozgovej hypoperfúzie, prípadne a anoxie.
Klinický priebeh anafylaktickej reakcie ba i anafylaktického
oku sú spravidla pri adekvátnom manamente priaznivo
ovplyvnite¾né. Koné príznaky, kardiovaskulárny kolaps
môu ustúpi rýchlo, tachykardia a edém môu perzistova nieko¾ko hodín. Telesná slabos je prítomná poèas nieko¾kých
dní. Pribline u 20% prípadov, bifázická reakcia je pozorovaná
poèas prvých 8 hodín, ktoré nasledujú po úvodnej epizóde,
preto je potrebné klinické sledovanie pacienta. iadny iniciálny klinický príznak nemôe predpoveda bifázickú odpoveï.
Oproti tomu, u niektorých pacientov, ktorí mali v anamnéze bifázickú odpoveï, ale i u tých, ktorí nemali iniciálnu epizódu
boli potrebné vysoké dávky adrenalínu. okový anafylaktický
stav rezistentný na vysoké dávky adrenalínu býva popisovaný
u pacientov lieèených beta-blokátormi, ale nie je to vdy pravidlom, vysoké dávky si môu vyadova i pacienti bez anamnézy zo strany kardiovaskulárneho systému.
Komplikácie spojené s prolongovaným okom a/alebo
s anoxiou sú pozorované rôzne  kardiogénny ok, ARDS, hepatocelulárna insuficiencia, renálna insuficiencia, DIC, vigilná
kóma.
Manament pacienta
Vetci pacienti, u ktorých sa objavila hypersenzitívna reakcia
by mali by vyetrení tak, aby sa definovala príèina a typ alergie, ako i ostatné laboratórne parametre (histamín, tryptáza
a pod.). Gravidita od druhého trimestra má zníenú hladinu
histamínu, pretoe je rýchlo odbúravaný enzýmom syntetizovaným v placente.
Koné testy by mali by realizované zhruba po 6 a 8 týdòoch, vzh¾adom na monos akútnej analylaktickej reakcie.
Potvrdenie alergie by malo by spojené s klinickým priebehom, laboratórnymi výsledkami a konými testami, kde je verifikovaný alergén.
Na úrovni epidemiologických pracovísk by mala fungova
iroká výmena informácii tak, aby boli vetky alergické reakcie, hlavne na lieky dokumentované a navzájom poskytované.
Diferenciálna diagnostika
Objavenie sa typických klinických príznakov po opakovanom kontakte s alergénom svedèí pre anafylaktickú reakciu,
nie vdy sa vak podarí preukáza v anamnéze podozrivý kon-
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takt s reakciou. Anafylaktický ok by mal by diferencovaný
od oku z iných príèin, i keï spravidla je prejav anafylaktického oku diagnosticky jasný. Dýchavica by mala by diferenciálne diagnosticky rozlíená, podobne i koný erytém
(angioneurotický edém a pod.).

keï ich kontrukcia umoòuje semikvantitatívne dávkovanie.
Najdôleitejie je, aby pacienti boli pouèení o dávkovaní a o tom,
ako si poda injekciu intramuskulárne a nie subkutánne vzh¾adom
na pomalie vstrebávanie adrenalínu (i.m. pribline 8 minút, subkutánne pribline 34 minút).

Terapeutický postup pod¾a závanosti reakcie
Prístup k lieèbe v prípade anafylaktického oku spoèíva
v rýchlom obnovení vitálnych funkcií, èo znamená v prvom
rade zabráni zástave srdca s prípadnými ireverzibilnými
anoxickými zmenami orgánov (hlavne mozgu). Tieto postupy
spoèívajú v obnovení adekvátnej perfúzie mozgu a koronárnej
perfúzie, ale zároveò i vzahom medzi kapacitou krvného rieèiska (vazodilatáciou indukovanou mediátormi) a objemom
cirkulujúcej krvi (extravazálnym únikom plazmy a vzahom
ku permeabilite kapilár). Podávanie vazokontrikèných látok je
indikované a do vymiznutia závanej hypotenzie a a do obnovenia efektívnej èinnosti kardiovaskulárneho aparátu. V súèasnosti je liekom prvej vo¾by adrenalín, jeho podávanie má
by spojené s monitorovaním pacienta (aspoò EKG, neinvazívny tlak).

Poloha pacienta
Jedným zo základných lieèebných opatrení ete pred príchodom lekára je poloha pacienta. Retrospektívna túdia
analýzy 214 úmrtí spojených s anafylaxiou uvádza 38 úmrtí mimo nemocnicu. Medzi týmito 38 úmrtiami bola známa
ich poloha pri rozvoji anafylaktického oku u 10 pacientov.
4 pacienti sa postavili a ich obeh sa zrútil následkom ortostatickej reakcie a 6 pacienti zomreli pri zmene polohy z leiacej do sedu. Ako príèina sa povauje zastavenie èinnosti
srdca.

Veobecné opatrenia
Veobecné opatrenia spoèívajú:
 okamité zastavenie prívodu alergénu v prípade vetkých
stupòov alergie
 uloi pacienta do protiokovej polohy
 podáva kyslík.
Najdôleitejie je okamité posúdenie závanosti stavu okolím pacienta a hlavne lekárom. Reakcie I. a II. stupòa nie sú
spravidla indikáciou na hospitalizáciu, spravidla sa dajú zvládnu ambulantne.
Lieèba I. stupòa
Základným terapeutickým opatrením je podávanie H1 receptorov , staèí i perorálnou cestou, ak má pacient len izolované koné prejavy. Ak je k tomu pridruený i edém podkoia, sú
vhodné i kortikoidy perorálne, lepie intravenózne, hlavne keï
je prítomný i angioedém s laryngeálnym chripotom. Tu treba
ma na pamäti, e stav môe si vyadova a intubáciu. Nie je
potrebný adrenalín.
Lieèba II. stupòa
V priebehu lieèby II. stupòa, kde sú najdôleitejie respiraèné prejavy, sa lieèba zameriava na podávanie beta 2 mimetík
inhalaènou cestou, a kortikoidmi perorálne, ale skôr intravenózne. Sledovanie hemodynamických parametrov je potrebné
pre vèasné rozpoznanie presunu stavu z II. stupòa do III. stupòa. Podanie adrenalínu je potrebné, ak sa zaèína objavova hypotenzia a tachykardia, ale je to od prípadu ku prípadu.
Lieèba III. a IV. stupòa
Tieto dva stupne si v prednemocniènej etape vyadujú privolanie RLP, keïe sa jedná o ivot ohrozujúcu situáciu. Do
príchodu RLP je ideálne, ak je pacient vybavený injekciou adrenalínu a vie si ju poda sám, prípadne je intruované jeho
okolie. Alergici môu by v indikovaných prípadoch vybavení
injekènými striekaèkami naplnenými adrenalínom. Ideálne je,
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V literatúre sa popisuje kazuistika pacientat, ku ktorému
boli privolaní paramedici z dôvodu anafylaxie. Po podaní
adekvátnej terapie bol transportuvaný v sede na prenosnom
kresle. Keïe il na vyom poschodí bez výahu, pri takomto transporte zomrel.
Je preto potrebné intruova pacientov tak, e v prípade
objavenia sa anafylaxie, pri volaní  hlavne telefonickom
 o pomoc a v iadnom prípade nesmú meni polohu.
Podobne musia by intruované i operaèné strediská.
Lekár RLP musí pri príchode k pacientovi stanovi závanos situácie a rozhodnú sa pre terapeutický postup pod¾a tejto závanosti.
Podanie adrenalínu musí by titrované, ale nesmie by
dôvodom ku váhavosti nad jeho podaním. Podaná bolusová
dávka bez titrácie u pacienta s minimálnou hypotenziou môe
vyvola závanú hypertenziu, so závanou tachykardiou, hemodynamicky závanými komorovými extrasystolami.
Avak závané je i váhanie nad podaním adrenalínu.
Retrospektívna túdia terapeutického postupu u 13 mladých
pacientov, u ktorých sa rozvinula alimentárna alergia ukázala, e medzi 6 pacientmi, ktorí zomreli, len dvaja pacienti dostali do 60 minút adrenalín. Medzi 7 preivími len jeden
dostal adrenalín do 30 minút.
Stupeò IV.  zástava obehu
Zahajujeme KPCR s podaním adrenalínu 1mg. i.v. túto dávku opakujeme po 1-2 minútach. Po druhej dávke adrenalínu sa
doporuèuje dávka 5mg, mnohé túdie ukazujú a na kumulatívnu dávku 100mg!!!
Endotracheálne podávanie adrenalínu je potrebné zabezpeèi v adekvátnom objeme roztoku. iadna túdia nepotvrdila
efektivitu podávania adrenalínu endotracheálne poèas anafylaxie, avak jeho podávanie je stále odporúèané v rámci resuscitaèných postupov. Na zlepenie absorpcie sa doporuèuje riedi
adrenalín v aque a nie vo fyziologickom roztoku (osmotický
gradient).
Alternatívne monosti.
Adrenalín nie je vdy efektívny pri lieèbe anafylaktického
oku. V literatúre sú popisované prípady anafylaktického oku
(hlavne poèas anestézie) refraktérne na adrenalín a/alebo na
noradrenalín, ktoré boli úspene lieèené alfa-agonistami ako
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metoxamin alebo aramin. Pri oku refraktérnom na exogénne
katecholamíny, zrejme pod vplyvom desenzibilizácie adrenérgnych receptorov mediátormi anafylaxie sa môe uplatni
benefit úèinku vazopresorov  nekatecholaminogénnych. V literatúre je istá analógia pri septickom oku refraktérnom na katecholamíny, keï je vyuívaný arginín vazopresín. Niektoré
americké túdie doporuèujú arginín vazopresín ako monú lieèbu u závanej hypotenzie spojenej s anafylaxiou. Potvrdenie tejto lieèby pri anafylaxii budú musie da multicentrické túdie.
Lieèba respiraèných komplikácií
Beta2 adrenergní agonisti sú bronchodilatátormi s najsilnejími a najrýchlejími úèinkami. Inhalaèná cesta je prioritou pre
ich efektívny úèinok, lokálnu penetráciu a s minimálnymi
systémovými úèinkami. Nebulizácia nevyaduje nutne spoluprácu pacienta. Odporúèané dávkovanie salbutamolu je od 2,5 mg do
7,5 mg nebulizované cez masku s O2 s prietokom 6-8 l/min.
poèas 10-15 minút.
Objemová náhrada
Úprava hypovolémie musí by pri rozvoji anafylaktického
oku rýchla, má by zahájená krytaloidmi (Ringer-laktát, FR)
v objeme 30-50 ml/kg pod¾a klinickej odozvy. Ak je potrebná
ïalia objemová náhrada, podávame koloidy (HEA), ale je treba ich indikáciu zvái pre moné alergické reakcie.
Zvlátnosti manamentu anafylaktickej reakcie
u tehotných
Priebeh a výskyt anafylaktických reakcií u pacientiek v posledných dvoch trimestroch gravidity nie je dostatoène známa.
Táto klinická situácia sa môe zhori na základe patofyziologických mechanizmov sprevádzajúcich alergickú reakciu, ale
i patofyziologickými a anatomickými zvlátnosami pri gravidite, z nich najdôleitejia je aortokaválna kompresia.
Preto doporuèený postup pri závanej anafylaktickej reakcii
u tehotnej je nasledovný:
 poloi enu na ¾avý bok a zároveò manuálne odtlaèi uterus
do¾ava, pravú nohu vydvihnú  teda vykona istú modifikáciu protiokovej polohy
 poda kyslík tak, aby sme dosiahli maximálne FiO2
 náhrada vaskulárneho objemu Ringer laktátovým roztokom,
ak je potrebné i roztokom HEA.
Vo veobecnosti sú roztoky elatíny, vèítane HEA kontraindikované u tehotnej eny pri preventívnych opatreniach
z dôvodu monej alergie, avak HEA je v pri ivot zachraòujúcich stavov jedna z moností.
Arteriálna hypotenzia je lieèená u tehotných ien spravidla
efedrínom i.v. (10 mg kadé dve minúty). Efedrín je uprednostòovaný pred adrenalínom preto, lebo adrenalín má vazokonstrikèné úèinky na uteroplacentárny obeh. Samozrejme,
pokia¾ efekt efedrínu nie je dostatoèný, je potrebné pristúpi
ku podávaniu adrenalínu. Jeho dávkovanie musí by titrované
tak, aby nealterovalo srdeènú funkciu fétu. Ak je vak tkanivová perfúzia neadekvátna, zhoruje sa prognóza matky a dieaa, je potrebné zvái s. caesara i na JIS v èasovom intervale
nepresahujúceho 15 minút od klinického stavu rodièky, odkedy sa nedarí upravi tlak krvi a hypoxia.
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Zároveò sa predpokladá, e zlepenie hemodynamických parametrov matky po extrakcii plodu zvyuje jej ancu na preitie.
V amerických odporúèaniach sa uvauje ete o kratom intervale. Za maximum je povaovaných tyri a pä minút pri resuscitácii (BLS, ACLS) a po tomto èase je potrebné zorganizova
tým na s.c., ktorý sa pripravuje nezávisle na resuscitácii. Pokia¾
je gestaèný vek viac ako 24 týdòov sú ance na preitie dieaa väèie mimo maternicu, keïe po 5 minútach resuscitácie
matky je zásobenie kyslíkom intrauterinne zásadne zníené.
Pochopite¾ne, toto odporúèanie sa nevzahuje na manament
v prednemocniènej etape. Tu je potrebné zaháji resuscitáciu
a transportova pacientku na urgentný príjem. Na urgentnom
príjme je potrebné vykona urgentnú s.c. ako súèas lieèby. Na
túto monos je vhodné myslie pri organizovaní urgentných
príjmov nemocníc.
Záver
Akútna alergická reakcia môe potenciálne ohrozi ivot pacienta. Jej lieèba musí by riadená pod¾a závanosti reakcie
ako rýchlosti jej priebehu. Anafylaktický ok musí by lieèený
promptne a razantne tak, aby sa predilo dôsledkom tkanivovej
hypoperfúzie. Anafylaktický ok je vo väèine prípadov, dobre zvládnute¾ný v podmienkach intenzívnej starostlivosti.
Treba vak zdôrazni, e je potrebný interdisciplinárny prístup,
hlavne prizva k manamentu terapie alergológa, ktorý rozanalyzuje príèiny a mechanizmy konkrétnej alergie, ale následne
vie i zabezpeèi i edukáciu pacienta a jeho prípadnú dispenzarizáciu.
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Etické problémy urgentní medicíny
Jiøí imek
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S tím, jak rostou monosti souèasné medicíny, která je díky
rozvoji zdravotnické technologie schopna pomáhat stále vìtímu
poètu nemocných, roste i význam urgentní medicíny. Jejím prvním úkolem bylo dostat nemocného vèas a co nejménì pokozeného do zdravotnického zaøízení. Kdy byly rozvinuty reanimaèní techniky, nadìje na záchranu kriticky nemocných se zvýily. Následná miniaturizace pøístrojù s mení
energetickou nároèností umonila vybavení sanitních vozù na
takové úrovni, e dnes ji jde vlastnì o pojízdné jednotky intenzivní péèe. Technologie, døíve vyhrazená nemocnièní péèi,
se tím dále pøiblíila akutním pacientùm. V nemocnicích se
pak ukázalo být neúèelné pøeváet kriticky nemocné z jednoho
oddìlení na druhé a vznikla pøíjmová oddìlení urgentní medicíny. Tak se stala urgentní medicína samostatným oborem se
svým vlastním posláním  zajistit kontinuální péèi o nemocné
v kritických stavech, od jejich pøevzetí v terénu a po stabilizaci stavu v nemocnici. Vichni víme, e tento vývoj nebyl vùbec
jednoduchý, bylo nutné vyøeit spoustu technických i organizaèních problémù, a samozøejmì se objevila øada nových etických dilemat (2). Nìkteré etické problémy jsou spoleèné
vekeré akutní medicínì, jiné jsou specifické pro transport nemocných do zdravotnických zaøízení.
Akutní medicína jako taková je spojená se dvìma okruhy
nových etických problémù. Ten starí z nich bývá popisován
jako dehumanizace medicíny. Dehumanizace samozøejmì nepostihla jenom akutní medicínu, od edesátých let dvacátého
století jde o problém celé souèasné medicíny. Mezi lékaøe a jejich pacienty se postavil pøístroj, vlastnì vekerá zdravotnická
technologie vèetnì farmakologie. Lékaøi pøesunuli svùj zájem
ze zcela srozumitelných dùvodù: zvládnout zdravotnickou
technologii tak, aby zachraòovala lidské ivoty a neubliovala,
je skuteènì velmi sloitý úkol. Pacienti ale z jiných, také zcela
srozumitelných dùvodù, s tímto pøesunem zájmu nesouhlasili
a prostøednictvím hnutí práv pacientù si vymohli, e se dnes lé-
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kaøi nezabývají jen diagnostikou a léèbou nemocí, ale o vech
tìch vìcech s nemocnými hovoøí, zajímají se i o jejich pocity
a pøedstavy a respektují jejich autonomní rozhodnutí.
Institut informovaného souhlasu je právním vyjádøením této novì ustanovené rovnováhy (4).
V urgentní medicínì se samozøejmì novì ustanovená rovnováha postavená na komunikaci a na rozmluvì mezi lékaøem
a pacientem realizuje podstatnì obtínìji. Prvoøadý je rychlý
zásah k záchranì ivota, na rozmluvu nebývá dost èasu. Navíc
si záchrana lidského ivota obvykle vyaduje abstrahovat od
lidských stránek pacientovy existence. Kriticky nemocný se
v oèích lékaøe celkem právem promìòuje v systém dutin
a elastických trubic uvnitø tìlesné masy a ve sloitý biochemický systém, který je nutné udret v rovnováze. Pøesto ale
i zde platí mravní konsenzus souèasné spoleènosti o podobì
i vysoce technologizované medicíny (3). Èas na rozmluvu a na
dlouhé pøesvìdèování nemocného sice není, ale prostá zdvoøilost (dobrý den, s dovolením, dík i za neumìlé pokusy
o udrení vitálních funkcí) ádný èas navíc nevyaduje. Èas se
neztratí, kdy lékaø místo pøíkazu posádce tak jej odvezte
øekne pøíbuzným nedá se nic dìlat, musíme jej odvézt do nemocnice. Kdy zdravotníci vykonají vechny potøebné úkony,
mùe alespoò jeden z nich prohodit pár útìných slov a jednou
vìtou pojmenovat to nejdùleitìjí. Vlastnì tak dát najevo, e
je si vìdom toho, e nastala obtíná situace, protoe nemoc,
vyadující si toto øeení, váným zpùsobem naruila poklidnou
existenci vech zúèastnìných. Projevení úèasti si také nemusí
vyadovat svùj delí èas. Ve ale vyaduje urèité komunikaèní
dovednosti, které by proto mìly být souèástí zdravotnického
vzdìlávání.
Na pøíjmovém oddìlení v nemocnici by mìla být práce zorganizována tak, aby byl èas na alespoò krátké rozhovory s nemocnými a jejich blízkými. Ani to není jednoduché, pacienti
a jejich blízcí jsou plni nejrùznìjích emocí a nereálných pøed-
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stav a pøání. Vhodnì podaná informace a trpìlivost respektující pøirozené psychologické mechanizmy vak bývají vydatnou
pomocí.
Pracovat s bezvìdomými nemocnými je té moné rùzným
zpùsobem. Pronáená slova jakoby v rozhovoru s nemocným,
etøení moného studu, stírání potu z èela, to ve jsou signály
jak pro okolí, tak i pro oetøující samotné, e zde neleí fyziologický preparát, biologická masa, kterou je nutné jetì nìjaký
èas udret pøi ivotì, ale èlovìk.
Druhý okruh etických problémù souvisí se sílou a mocí, kterou souèasná medicína disponuje. Kdyby byl výsledkem snaení zdravotníkù vdy zdravý èlovìk, nebyl by problém.
Souèasné zdravotnictví vak produkuje armády invalidù s vánì naruenou, nìkdy a neúnosnì sníenou kvalitou ivota.
A zdaleka ne vichni nemocní jsou vdìèni za takovou pomoc.
Nìkteøí nemocní se dokonce cítí být odsouzeni k ivotu, protoe kdyby mohli, dávno by ji svùj ivot sami ukonèili, ale nemoc jim to nedovolí a zdravotníci ani nikdo z blízkých v tom
nepomohou, protoe by se dopustili trestného èinu a byli právem potrestáni. Bez moderní technologie by tu vichni tito lidé
ji dávno nebyli, a proto se stále vìtí naléhavostí je kladena
otázka, zda je skuteènou povinností zdravotníka mimoøádnými
prostøedky prodluovat mimoøádné utrpení svých pacientù.
Toto mravní dilema nemá v souèasné chvíli ádné dobré øeení. Není moné vdy pøedem odhadnout, jak právì tento pacient
dopadne, není moné vdy vyhovìt pøáním trpícího nemocného. Ve spoleènosti neexistuje konsenzus, jaká kvalita
ivota je jetì únosná a jakým zpùsobem vyhovìt pøáním trpících nemocných. Jediné, co mùe uèitel zdravotnické etiky doporuèit, je pomáhat takový konsenzus vytvoøit. A protoe
víme, e etický konsenzus vyrùstá ze zkueností a z debaty
o tìchto zkuenostech, pak to, co je potøeba, je neutuchající debata vech se vemi, tedy zdravotníkù, pacientù a jejich blízkých o tom, co by se mìlo udìlat, co se pøedtím podaøilo a co
ne a co mìlo být udìláno jinak. To ve pokud mono bez výrokù o vinì, protoe kromì biologických daností (a medicínských algoritmù) nikdo nevíme co je správnì a co ne. Pøímo
u lùka konkrétního nemocného dnes ji nepomùe sama zdravotnická odbornost. Je potøeba, aby se seli lékaø, sestry a blízcí tìce nemocného bezvìdomého pacienta a spoleènì dospìli
k závìru, který respektuje ètyøi moné pohledy. Biologické
znalosti lékaøe, zkuenost sestry, která je s nemocným dlouhodobì, pøedstavy a pocity blízkých a koneènì postoje a hodnoty nemocného, pokud je nìkdo z pøítomných zná.
Transportu akutních nemocných do nemocnice se obvykle
vìnuje záchranná sluba. Tento úkol je spojen se spoustou dalích mravních problémù. Ji jsme se zmínili, e záchranáøi by
si mìli být vìdomi, e vpadají do domácnosti a zmocòují se
akutnì onemocnìlého èlovìka pomìrnì násilným zpùsobem,
bezprostøednì po vpádu nemoci. Je to nejlepí ze vech moných øeení, zachraòují se tím lidské ivoty, ale je to trochu násilné a ne vdy to dobøe dopadne. S tím snad ani není potøeba
cokoliv dìlat, jenom by mohlo být na záchranáøích znát, e to
vìdí.
Záchranná sluba není vevìdoucí organizace, obvykle
reaguje na volání laikù, co je spojeno se zcela zvlátními problémy. Laik má obvykle jen nedostateèné znalosti ve zdravotnické oblasti. Nìkteøí laici ani nedovedou popsat kde bydlí.
Pøitom ne kadé zavolání je skuteèným voláním o pomoc. Lidé
umìjí zavolat jen tak z nudy, nìkdy i ze zitných dùvodù.
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Záchranáø pøijede za nemocným, tím by se mohl uetøit èas
i peníze, pøes záchrannou slubu lze snáze umístit starého nechtìného pøíbuzného v nemocnici. Telefonující laik je ale ten,
kdo se rozhoduje, zda zavolá o pomoc nebo ne, a na základì jeho sdìlení pak na zdravotnickém operaèním støedisku
záchranné sluby nìkdo z odborníkù musí rozhodnout, jak
bude na jeho zavolání záchranná suba reagovat.
Komunikace s telefonujícími laiky je proto zvlátní kapitolou
v etice i v psychologii.
Zdravotník, pracující na zdravotnickém operaèním støedisku, by mìl vìdìt, e jeho úkolem je záchrana lidských ivotù
a pro ni musí udìlat ve, co je moné. Mìl by ale také vìdìt,
e nemùe udìlat to, co mu volající neumoní. Kdy se nedozví, kam poslat sanitku, pak jí poslat prostì nemùe. Jeho
úkolem je zjistit, co se dìje. Proto se volajícího ptá na podrobnosti. Jeho monosti jsou i zde omezeny schopností volajícího pøimìøenì reagovat. Nemùe být jeho vina, kdy na
základì patných informací rozhodne patnì. Jednodue øeèeno, v komunikaci jsou zde dva. Zdravotník by mìl být zkuenìjí a komunikaci vést, kdy ale druhá strana nedokáe
nebo nechce, adekvátní komunikace prostì moná není.
Existují ale obecná pravidla, pøi jejich dodrení se zjistí víc
a uchová se lidská dùstojnost na obou stranách (1). Prvním pravidlem je zachovat klid, být zdvoøilý a trpìlivý. Pokud se skuteènì nìco stalo, musíme poèítat s tím, e volající je rozruený
a plný úzkostí. Sebevìdomý klid je nejlepí lék na úzkost.
Netrpìlivost a arogance negativní emoce podnìcuje, trpìlivost
a zdvoøilost je klidní. Trpìlivostí nic neztratíme, rychlost domluvy stejnì do znaèné míry odvisí od reaktivity volajícího,
proto jí obvykle stejnì nejde urychlit. Nìkteøí volající ve svých
úzkostech chtìjí nìco, co nejde, nenapadne je to. Sanitka nemùe být souèasnì na nìkolika místech, nemùe pøijet, kdy se
øidiè nedoví kam. Nelze rozhodnout o výjezdu, kdy volající
neøekne dost potøebných podrobností. Pak je nutné vlídným
hlasem vysvìtlit, e nemoné udìlat nejde. A zopakovat otázky. Je marné se zlobit na opilého volajícího. Kdy zaèal pít, asi
nevìdìl, e bude volat záchrannou slubu. Po svìtì chodí rùzní lidé. Úkolem zdravotníka není klasifikovat a soudit, ale
pragmaticky se dovìdìt, co se stalo.
Kdy je podezøení, je nutné zkusit zjistit, zda nejde o nejapný ert. Teoreticky, kdy není jistota, je lepí zbyteènì vyjet
ne ztratit lidský ivot. Sanitek je ale omezený poèet, proto si
mnoho zbyteèných výjezdù obvykle nemùeme dovolit. Kdo
tvrdí, e v tomto nikdy neudìlal chybu, neøíká pravdu. Jsou lidé, kteøí volají záchrannou slubu opakovanì, a nikdy se ádná váná porucha nenajde. Za takovým voláním jsou obvykle
úzkostné stavy, øeení té není snadné. Pøi rozhodování, kam
poslat sanitku døíve, jistì nedostanou tito lidé pøednost. Na
druhé stranì i úzkostný neurotik mùe vánì onemocnìt. Èasto nezbude ne pøijet a nemocného odvézt do nemocnice,
i kdy je to s velkou pravdìpodobností zbyteèné. I zde nelze
neudìlat nìkdy chybu.
Zcela zvlátní problém pøedstavují lidé, kteøí odmítají se sanitkou odjet do nemocnice nebo odmítají i dalí pomoc. První
otázkou zde je proè vlastnì volali, kdy teï nic nechtìjí?
Mohli zavolat pøíbuzní proti vùli nemocného, mohl si to volající mezitím rozmyslet. Nìkdy jde o pøání nemoného (pøijeïte, uzdravte mne, ale nic do mne nepíchejte ani mne nikam nevozte). Podle bioetické konvence nesmíme provést ádný výkon
bez souhlasu nemocného. Na druhé stranì stav je akutní, jde
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008
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o ivot, a kdy to patnì dopadne, pøíbuzní nás mohou alovat.
Proto se nelze divit, kdy záchranáøi odvezou nemocného tak
trochu násilím. Ale úplnì v poøádku to není. Bioetická konvence je zákon vycházející z konsenzu ve spoleènosti. Mìly by
být vypracovány podmínky, za kterých nemocný zùstane doma. Po marném pokusu jej pøesvìdèit mìl by podle naich zákonù podepsat negativní revers. Jsou státy, kde staèí, kdy
nemocný øekne nahlas do radiového spojení, které se zaznamenává, e odmítá odvoz. I to je dobré øeení. A my si musíme zvyknout, e spolu s právy (napø. právo odmítnout léèbu)
pøebírají nai nemocní i zodpovìdnost.
Urgentní medicína je nároèná na psychiku zdravotníkù.
Zhroucený, rozladìný, úzkostný èi vyhoøelý zdravotník pacientùm nepomùe tak, jak by bylo tøeba. Proto je mravním
apelem i peèování o vlastní dui. To na jedné stranì
znamená kultivovat vztah k nemocným a ke spolupracovníkùm, uèit se úctì ke kadé lidské bytosti a rozvíjet v sobì
prosociální postoje. Celý ivot roziøovat své profesionální
znalosti. Na druhé stranì ale zdravotník musí peèovat i o svou
vlastní duevní pohodu. Zdravotník nemùe pouze rozdávat,
musí také v citové oblasti pravidelnì dostávat. Zde je dùvod,
proè potøebuje dobré mezilidské vztahy, pokud mono v rám-
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ci kvalitní rodiny. Také je pro nìj nutné umìt odpoèívat.
Duevní rovnováha potøebuje i kus zdravého sobectví.
A k tomu vemu je potøeba i mít dostatek finanèních prostøedkù. Zápas za lepí pracovní podmínky a za vyí plat
tak není jen výrazem sobectví zdravotníkù, je veden i v zájmu jejich pacientù.
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Trestnoprávna zodpovednos pri výkone povolania

alebo èo robi, ak som predvolaný na výsluch ako obvinený v trestnom konaní.
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Abstrakt
V ostatnom období narastá poèet saností a trestných oznámení na zdravotnú starostlivos poskytovanú lekármi. Hnacím motorom
zvýeného poètu saností a a trestných oznámení smerujúcich voèi lekárom obyèajne nie je racionálny podklad zhorenie kvality práce,
ale cielená kampaò smerujúca k negatívnej stránke zvyovania právneho povedomia pacientov spoèívajúca v nabádaní pacientov na
podávanie saností a trestných oznámení na lekárov s cie¾om dosiahnutia finanèného profitu za údajné pokodenie zdravia.
Predkladaný èlánok dáva isté rady, ako sa má lekár správa, keï musí èeli obvineniam zo strany orgánov èinných v trestnom konaní.
Klíèová slova: lekár  trestný èin  vyetrovate¾  prokurátor
Abstract
The nubmer of compliances concerning providing of health care is increasing. The compliance is usually not based on rational evaluation of
quality of the care provided by physician and other health care professionals but it is based on a possibility of financial profit for possible
medical harm.
The paper summarizes some of the advice in such cases.
Key words: physician  criminal act  investigator  prosecutor

V súvislosti s výkonom povolania lekára prichádza k ványm zásahom do telesnej integrity fyzických osôb, ktoré
môu ma za následok spôsobenie ujmy na zdraví, prípadne
i smrti. V prípade lekárskych výkonov sa vak zásahy do telesnej integrity povaujú za dovolené a legálne, ak sú vykonávané lege artis. Ide o tátom aprobovaný výkon povolania
sledujúci lieèebný cie¾, pri ktorom absentuje jeho protiURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008

právnos. Výkon lekárskej èinnosti sa v súèasnosti povauje za okolnos vyluèujúcu protiprávnos. Lekár nie je
trestnoprávne zodpovedný za riadne indikované a vykonané výkony.
Avak  akýko¾vek lekársky zákrok, ktorý bol vykonaný bez
súhlasu pacienta, alebo v rozpore s jeho súhlasom sa povauje
za protiprávny, a to i v prípade, e bol vykonaný odborne úpl33
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ne bezchybne a prispel k lieèbe pacienta (výnimkou je tzv. stav
krajnej núdze).
V poslednej dobe sa lekár stáva terèom saností podávaných pacientmi a ich príbuznými hlavne na Úrad pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivosou, ale i na orgány samosprávy,
prípadne na Lekársku komoru.
Citujem z listu èlenom (informácia o polatkoch a príspevkoch) zo dòa 13. 10. 2008:
V roku 2007 komora zaznamenala narastajúci poèet
saností na zdravotnú starostlivos poskytnutú èlenmi komory. Orgány komory si pritom boli plne vedomé toho, e
hnacím motorom zvýeného poètu saností a a trestných
oznámení smerujúcich voèi lekárom, nebolo zhorenie kvality práce, ale cielená kampaò smerujúca k negatívnej stránke
zvyovania právneho povedomia pacientov spoèívajúca v nabádaní pacientov na podávanie saností a trestných oznámení na lekárov s cie¾om dosiahnutia finanèného profitu za
údajné pokodenie zdravia.
Dnes u nie je zriedkavosou, kedy je voèi lekárovi zaèaté
trestné stíhanie v súvislosti s výkonom jeho povolania, prípadne
vedené obèianske a súdne konanie o náhradu kody, spôsobenej lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch sa lekár musí bráni proti nárokom iných
osôb, prípadne sa musí snai si presadi svoje práva. Právna
cesta je jedinou monosou, ako môe lekár chráni svoje profesionálne a osobné záujmy. V právnom spore samozrejme
má kadý záujem dosiahnu pre seba èo najpriaznivejí
výsledok.
V praxi to vyzerá nasledovne  oznamovate¾ podá trestné
oznámenie na Policajné oddelenie alebo na Prokuratúre.
Policajt následne vydá uznesenie o zaèatí trestného stíhania,
ktoré obsahuje opis skutku s jeho zákonným oznaèením, nie
vak ete konkrétneho obvineného. Obvinený je osoba, proti
ktorej sa vedie trestné stíhanie. Do toho postavenia sa dostáva
vtedy, keï vyetrovate¾ na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutoèností po zaèatí trestného stíhania dostatoène odôvodnený záver, e trestný èin spáchala urèitá osoba,
vydá uznesenie o vznesení obvinenia, t.j. e sa táto osoba stíha ako obvinený (výraz dostatoène treba vyklada tak, e
sa nevyaduje istota, ale staèí dostatoène odôvodnená pravdepodobnos), ktoré doruèí konkrétnemu obvinenému, a ten
je potom predvolaný na výsluch (nie na vypoèutie). Obvinený
má právo poiada o primeraný odklad prvého výsluchu na
úèely prípravy obhajoby  o tejto skutoènosti musí by pouèený. Odpis uznesenia o vznesení obvidñenia zale vyetrovate¾
do 48 hodín prokurátorovi.
Vznesením obvinenia sa realizuje ústavná zásada, e nikto
nemôe by stíhaný inak, ako zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Obvinenému zaruèuje zákon iroké obhajovacie práva.
Napriek tomu, je povinný obvinený sa na predvolanie na výsluch dostavi a ak tak neurobí bez dostatoèného ospravedlnenia, mono ho predvies  na to a iní následky neustanovenia
sa musí by v predvolaní upozornený.
Akým najzávanejím obvineniam môe by vystavený
lekár:
I. úmyselné trestné èiny  ak páchate¾ chcel v zákone uvedeným spôsobom porui alebo ohrozi chránený záujem (pri-
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amy úmysel), alebo vedel, e svojim konaním môe také poruenie alebo ohrozenie spôsobi a pre prípad, e to spôsobí,
bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel). Zavinenie v oboch
uvedených formách úmyslu je zloené kombináciou zloky
vedomostnej (páchate¾ vedel, e môe následok spôsobi)
a zloky vô¾ovej (chcel následok spôsobi, resp. s monosou
spôsobenia následku bol uzrozumený). V prípade lekára ide
najèastejie o trestný èin ublíenia na zdraví pod¾a ustanovenia § 155 (úmyselné spôsobenie akej ujmy na zdraví) a §156 Trestného zákona (úmyselné ublíenie na zdraví). akou ujmou na zdraví je zmrzaèenie, strata alebo
podstatné zníenie pracovnej spôsobilosti, ochromenie
údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového
ústrojenstva, pokodenie dôleitého orgánu, zohyzdenie,
vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, muèivé útrapy
a porucha zdravia trvajúca dlhí èas. Ublíením na zdraví
je také pokodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyiadalo lekárske vyetrenie, oetrenie alebo lieèenie, poèas
ktorého bol nie iba na krátky èas saený obvyklý spôsob
ivota pokodeného (§123 Trestného zákona).
II. nedbanlivostné trestné èiny  o nedbanlivostný trestný èin
pôjde v prípade, e páchate¾ vedel, e môe spôsobom
v zákone uvedeným porui alebo ohrozi záujem, ale bez
primeraných dôvodov sa spoliehal, e také poruenie alebo
ohrozenie nespôsobí (vedomá nedbanlivos), alebo nevedel, e svojim konaním môe poruenie alebo ohrozenie
spôsobi, hoci o tom vzh¾adom na okolnosti a svoje osobné pomery vedie mal a mohol (nevedomá nedbanlivos).
Za konanie sa vak povauje i zanedbanie takého konania,
na ktoré bol páchate¾ pod¾a okolností a svojich pomerov
povinný, teda povauje i poruenie dôleitej povinnosti vyplývajúcej z páchate¾ovho zamestnania, postavenia alebo
funkcie mu uloenej pod¾a zákona. V prípade lekára ide
najèastejie o trestný èin ublíenia na zdraví pod¾a ustanovenia § 157 (spôsobenie akej ujmy na zdraví z nedbanlivosti) a §158 Trestného zákona (ublíenie na zdraví
z nedbanlivosti).
V naom prípade sa pod pojmom chránený záujem rozumie záujem na ochrane zdravia ¾udí.
Ako sa správa, keï sme predvolaní na výsluch ako obvinení, resp. ako sa správa, ak je nám doruèené predvolanie na výsluch obvineného:
Uvedomujeme si isté rozdiely v zákonoch SR a ÈR, ale
podstatné postupy sú zhodné.
1. Neprepadajte panike, nako¾ko trestných oznámení pribúda, bude to patri medzi èasté formy vyitia lekárov.
2. Nechoïte na výsluch bez advokáta  je potrebné si uvedomi
si, e to prostredie je lekárom cudzie, a nie je nám obyèajne
naklonené (je to atmosféra v spoloènosti  kriminalizova
lekárov). Obyèajne to vedie k rozhorèeniu, najmä v prípade,
keï máte pocit, e ste pre pacienta urobili maximum.
Pod¾a ustanovenia § 121 ods. 2 Trestného poriadku pred
výsluchom musí by obvinený pouèený, e má právo vypoveda, odoprie výpoveï, právo zvoli si obhajcu, právo
poiada o ustanovenie obhajcu, právo iada, aby sa obhajca zúèastnil na výsluchu a bez jeho prítomnosti nevypoveda.
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Advokáta odporúèam kontaktova u po doruèení uznesenia o vznesení obvinenia. Obvinený si môe zvoli ktoréhoko¾vek advokáta zapísaného do zoznamu advokátov
Advokátskej komory.
3. Ak ste na vypoèutí bez advokáta a vyetrovate¾ vám ponúkne
dohodu s prokurátorom o vine a treste, nepristupujte na òu
s pocitom, e to chcete ma èím skôr za sebou a ís lieèi.
Prídete o zamestnanie. Pre prácu v EÚ je potrebné potvrdenie o bezúhonnosti a lekárske praxi za posledných pä
rokov (Certificate of Good Standing), ktoré vydáva SLK
a kde bezpodmieneènou podmienkou na vydanie certifikátu CofGS) je o.i. i iadny záznam v registri týkajúci sa
disciplinárneho postihu akéhoko¾vek druhu.
Pod¾a ustanovenia § 213 písm. b) Trestného poriadku
iba prokurátor je oprávnený uzatvori s obvineným dohodu
o vine a treste, a to iba v prípade, ak výsledky vyetrovania
dostatoène odôvodòujú záver, e skutok je trestným èinom
a spáchal ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal (§232 ods. 1 TP). Vyetrovate¾ uzatvára dohodu o vine a treste nemôe, prièom ju obvinenému nesmie ani
ponúka. Vyetrovate¾ je vak povinný pouèi obvineného o monosti uzatvori dohodu o vine a treste s prokurátorom.
4. Nekomunikujte s médiami, médiám ide spravidla len o atrakciu, nie o pravdu, ¾ahko skreslia skutoènos, nerozumejú tomu. Ide im o to, vytvori produkt, ktorý sa dobre predáva. Ak
sa obrátia o vyjadrenie experta od písacieho stola, ktorý Vau
prácu a podmienky nepozná, môu z Vás vyrobi nepriate¾a
národa.
5. Ak sú proti Vám pouité posudky znalcov v príslunom
odbore, máte právo sa obráti vy, alebo Vá obhajca na
ktoréhoko¾vek znalca zapísaného v zozname znalcov na
ministerstve spravodlivosti v príslunej odbornosti..
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Pozor! Znalcom je len ten, kto je zapísaný v zozname
znalcov, ktorý je uverejnený na serveri MS (ÈR, SR).
Niekedy i vyetrovate¾ operuje s posudkami, o ktorých
prehlasuje, e sú znalecké, ale nespåòajú podmienky dané
prísluným zákonom (najlepie je, keï je na nich uvedený neprísluný, prípadne neexistujúci titul).
Záver:
Èoraz èastejie sa stretávame s trestnými oznámeniami
podávanými na lekárov. Motívom je niekedy pomsta, nenávis, ale spravidla sa jedná o získanie vyej poistky  ak sa
preukáe zavinenie  obyèajne je poistná suma vyia. Pri podaní trestného oznámenia obèan neplatí poplatok a nesie iba
ve¾mi diskutabilné riziko trestného stíhania pre trestný èin
krivého obvinenia pod¾a ustanovenia §345 Trestného zákona (úspená aloba na ochranu osobnosti je u nás ilúziou).
Je preto dôleité, aby lekári vedeli adekvátne èeli obvineniam bez toho, aby ich to psychicky znièilo.
Pouitá literatúra:
1. Barancová, H. a kol. Medicínske právo, SAV, 2008,
2. Èenté a kol.: Trestné právo, Trestný zákon, SEPI, ilina, 2006
3. Køepelka, F.: Evropské zdravotnícke právo, Lexisnexis, Praha,
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4. Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná èast, ASPI,
Praha, 2003
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Prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.
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 4. prosince 2008

V tomto èísle zveøejòujeme poslední reakce k èlánku z druhého èísla Urgentní medicíny roèníku 2007 Návrh nových zásad
pøípravy obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci  autoøi Roman Budský, Radovan Matouek, na který reagoval v polemice v èísle tøetím tého èasopisu Ondøej Franìk.
Ze strany redakce tímto povaujeme veøejnou diskuzi za ukonèenou podle pravidel, které jsme stanovili na poèátku vydávání
èasopisu. Pokud by se nìkdo ze ètenáøù chtìl do diskuze zapojit, prosíme, aby se obraceli pøímo na autory na jejich mailové
adresy (budsky.roman@volny.cz, ondrej.franek@zzshmp.cz), pøípadnì na jejich potovní adresy, uvedené za èlánky.
Dìkujeme tímto za zveøejnìné názory.
Jana eblová, vedoucí redaktorka
Jan Mach, odpovìdný redaktor a vydavatel

Kolik tøení, tolik viní

dr. Fraòkovi

Roman Budský
Váená redakce, dovoluji si touto cestou zareagovat na èlánek
dr. Fraòka, jím v èísle 3/2008 Vaeho èasopisu zcela zásadním
zpùsobem napadl a zpochybnil mùj pøíspìvek (spoleèný s dr.
Matoukem) zveøejnìný v èísle pøedchozím. Ondøej Franìk (dále
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oponent) opøel svá negativní stanoviska o nìkolik desítek tvrzení, je se vak  ji pøi letmém provìøení  jeví jako nepravdivá.
Pøedevím je zpochybnìno, e souèasný stav orientace naeho
obyvatelstva v zásadách poskytování první pomoci je nedostateè-
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ný, oponent tak nai tezi povauje za domnìnku, mylnou hypotézu vydávanou za stìejní fakt, navíc operuje absencí výzkumu
na uvedené téma, souèasnì se pøiznává k tomu, e není schopen
(v obecné rovinì) identifikovat onu dostaèující úroveò. Dá se
konstatovat, e pojem laická první pomoc je v dnení dobì terminus technicus s pomìrnì jasnì vymezeným obsahem a smyslem,
který je znám nejen odbornì vzdìlané veøejnosti, navíc naím
èlánkem v èásti vìnované navrhované koncepci pøesnì a adresnì
konkretizovaným. Pro potøeby oponenta lze uvést napø. Power
Pointovou prezentaci J. Málka1, která uvádí definici první pomoci
WHO, toti e první pomoc je soubor jednoduchých a úèelných
opatøení, jejich cílem je záchrana ivota nebo zdraví u lidí postiených úrazem èi náhlou poruchou zdraví, cílem je ochrana vlastního zdraví, záchrana ivota, pøedcházení komplikacím, zajitìní
pøedpokladù pro rychlé uzdravení.
Oponent si není vìdom existence provedení prùzkumù, je by
byly orientovány na zjitìní stavu obyvatelstva v oblasti kompetencí poskytování první pomoci. Zdrojù s potøebnými daty je
ovem nepøeberné mnoství  namátkou jmenujme rigorózní práci MUDr. Vojtìcha Peøiny z roku 2006 s názvem Výuka první pomoci na základních kolách2, dále rigorózní práce Bc. Toufarové,
Mgr. ulákové, Bc. Jandíkové, Mgr. áchové a Bc. Roháèkové, je
jsou mj. zamìøeny na problematiku stanovení úrovnì kompetencí
v oblasti poskytování první pomoci u ákù kol základních, støedních, vysokých, støedních zdravotnických kol3  s jednoznaènými
závìry shodnými s naím (navíc potvrzenými pøíslunými oponentskými posudky). Schopnost poskytnout první pomoc mùe být
rovnì Achillovou patou nejednoho zdravotníka, o èem svìdèí
závìry prùzkumù provedených autory zahranièními (Lowenstein
et al., 1981; Stross, 1983; Kurrek et al., 1998), ale i naimi.
Oponent se velmi ironicky opøel do naeho tvrzení, toti e dle
nìkterých odborníkù by úèinnou laickou pomocí bylo moné zachránit a 30 % obìtí dopravních nehod, ztotoòuje se s názorem,
e v zásadì nejsou k dispozici data, která by potvrzovala reálný
pøínos laické první pomoci z hlediska záchrany ivota (!). Jedná se
ovem o názor veskrze ojedinìlý, napø. autor publikace Nebojte se
první pomoci4 MUDr. Juljo Hasík na stranì 10 udává, e kadoroènì dochází k úmrtí 200  300 naich spoluobèanù z titulu nepodání první pomoci (autor mj. zmiòuje i úrazy v dopravì),
zahranièní údaje dokonce zmiòují podstatnì vyí poèet potenciálnì zachranitelných  publikace WHO Prehospital trauma care systems5 z roku 2005 na str. 27 dokládá sníení smrtnosti v dùsledku vzniku zranìní o více ne 30 %
s uvedenými údaji se
ztotoòují i odborníci mající kadodenní styk se záchranáøskou
realitou. Koneènì pak argumentace oponenta sníením úmrtnosti
na následky AIM o 50 % v posledních letech a naopak konstantní výí úmrtnosti v souvislosti s následky závaných traumat za
toté období nemùe být akceptována jako dobrý pøíklad  z meritu vìci vyplývá, e úspìchy v prvém pøípadì nejsou dány kvalitou poskytované laické první pomoci, ale naopak terapie.
Vìcí názoru je, zda se ekonomicky vyplatí snait se poskytováním kvalitní laické pomoci zachránit nemalé procento akutnì
zdravotnì postiených osob roènì. Pochopitelnì nemohou být
brány nae ilustrativní výpoèty za závazné dogma, nicménì
i pøes jejich (námi nezakrývanou) obecnost vyplývá, e v naí
zemi lze potenciálnì kadoroènì uetøit celospoleèenské èástky v øádu miliard korun. Podivná je nechu oponenta k osobám
s ekonomickým a manaerským vzdìláním. Pøitom èeské zdravotnictví je zcela závislé na veøejných zdrojích (cca 90 % výda-
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jù ve zdravotnictví pøesahujících 7 % HDP je hrazeno ze zdrojù
veøejných, v tom je nae zemì pomìrnì unikátní, ve vyspìlejích
státech bývá vìtí podíl soukromých zdrojù  o tom blíe napø.
údaje na www.czso.cz), bez jejich existence by v souèasné podobì neexistovalo, nemluvì o zdrojích na základní a aplikovaný
výzkum, vzdìlávání zdravotnických kádrù apod.  pochopitelnì
kadá uetøená koruna (napø. v podobì jednoho zbyteènì zemøelého èlovìka) mùe být investována do spoleèensky prospìné podoby, tedy napø. právì do rozvoje zdravotnictví. Dále pak
 by by to oponent mohl povaovat za inenýring vehomíra
 èinnosti koncepèní povahy jsou ve vech zdravých spoleènostech (státech i komerèních jednotkách) plánovány na mnoho let
dopøedu, existují i pomìrnì konkrétní pøedstavy, jak by ten který obor lidské èinnosti mohl vypadat v roce 2030, obecnìjí výhledy dnes sahají k roku 2050. e se nìco jiného chronicky
dìje ve spoleènosti naí (napø. obsazováním manaerských pozic lidmi, kteøí o moderních formách øízení a ekonomických
oborech nemají ani ponìtí), má pøíèinu jinde
Oponentem byla vznesena otázka, proè zaèít s pøípravou v oblasti poskytování první pomoci ji na základní kole (ná pùvodní
èlánek odpovìï  a to podrobnou  obsahuje (zajistit pokud mono 100% pøipravenost obyvatelstva), souèasnì pak nelze souhlasit
se zcela ojedinìlým nihilistickým názorem oponenta, e uvedený
vzdìlávací krok se mine oèekávaným úèinkem (blíe viz napø. str.
9  10 práce Znalost dìtí v oblasti první pomoci6). Zvolením pøíkladu stran výsledkù provádìní kolení profesionálních øidièù se
oponent dostal do pro nìho zcela neznámé oblasti, nebo jednak
citovaný materiál se týká efektivnosti dalího vzdìlávání vech øidièù po získání øidièského oprávnìní (nikoliv tedy pøípravy øidièù
 profesionálù, jak si oponent mylnì vykládá, èím ovem celá tato èást v oponentovì èlánku postrádá  z meritu vìci  logiku),
jednak  pokud ji byl problém nakousnut  otázce pøípravy øidièù  profesionálù orgány EU vìnují prioritní pozornost, co mj.
vyústilo v pøijetí smìrnice 2003/59/EC, která právì naopak podrobnì stanoví závazné jednotné zásady týkající se provádìní
pøípravy profesionálních øidièù ve vech zemích Evropské unie
(nutnost zaobírat se první pomocí je pochopitelnì stanovena
rovnì) Podobnì by bylo moné vyvracet oponentovy (ménì
dùleité) námitky dále.
Pøi sepisování filipiky zjevnì nemìl dr. Franìk svùj den. Pokud
by mi byl pøíspìvek oponenta zaslán k vyjádøení pøed jeho otitìním, mohl se tento privátnì dozvìdìt øadu zajímavých skuteèností, s jejich znalostí se mohl blýsknout pøed svými zkuenìjími
a seètìlejími kolegy
Literatura a dalí zdroje:
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cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijnimaterialy/CNPAPP41/studijni-materialy/PP1-uvod-prezentace.ppt
2. http://is.muni.cz/th/21084/pedf_r/pataverze.DOC
3. http://is.muni.cz/th/142407/lf_b/?lang=en
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Odpovìï MUDr. Fraòka
Obsah i forma odpovìdi Bc. Budského (dále autor) mne bohuel nutí jetì zareagovat. Nechci se zabývat ironickými osobními poznámkami èi rozebírat vechny odborné nehoráznosti, jich
se autor dopoutí, budu se vìnovat jen nìkterým nejzásadnìjím
záleitostem a zbytek si dovolím ponechat na ètenáøovì laskavém
úsudku.
1. Autor zjevnì vùbec neporozumìl, kde se stala chyba. Zcela zásadní je nepochopení rozdílu mezi faktem a hypotézou, stejnì jako
mezi vylouèením a nepotvrzením nìjaké teorie. Autor by si mìl tyto
rozdíly ujasnit døíve, ne se pustí do polemiky podobné té dnení.
2. Dále si dovoluji ujistit autora, e znám obecnou definici první pomoci podle WHO, ale opravdu mi uniká, jak lze podle téhle
definice hodnotit správnost jednotlivých konkrétních postupù.
Povaovat za arbitra správnosti postupù pøíruèku mladého zdravotníka z roku XY není z vìdeckého hlediska udritelný pøístup,
stejnì jako argumentovat publikacemi v podobì výsledkù studentských kolních závìreèných prací (pøi ví úctì k nim).
3. Rozhodnì se necítím být nihilistou v oblasti první pomoci
(dokonce si troufám tvrdit, e mám na tomto poli za sebou kus pomìrnì dobøe viditelné práce), to ale nic nemìní na tom, e bohuel
skuteènì neexistují data, která by potvrdila systémový význam první pomoci z hlediska záchrany ivota obìtí dopravních nehod a se
znalostí patofyziologie kritických traumat se pøedpoklad sníení poètu obìtí o 30% vymyká monostem racionální obhajoby.

4. Flagrantní ukázkou toho, jak autor zachází s fakty, pøedstavuje tvùrèí zpùsob, jakým vyuil  pøesnìji øeèeno zneuil
 materiál WHO  organizace s nezpochybnitelnou a svìtovì
uznávanou autoritou  pro podporu svého tvrzení o kvantifikaci
moností sníení poètu obìtí dopravních nehod a o 30%.
Nahlédneme-li do pøísluného materiálu na stranu 27 (na kterou se
autor odvolává), seznáme, e má zøejmì na mysli case-report
zabývající se výukou zástavy krvácení pøi úrazech nálapnými
minami u vesnièanù v západní Kambodi a severním Iráku,
díky nìmu dolo ke sníení poètu úmrtí z cca 40% na ménì,
ne 10% (souhrn viz obr. 1). Vedle velmi specifického charakteru zranìní (ztrátového konèetinového traumatu, se kterým se
u dopravních nehod setkáme jen velmi zøídka), je podstatné i to,
e záchranná sluba v naem pojetí v daných oblastech prakticky
neexistuje a pøípadná dosaitelnost profesionální pomoci se poèítá v øádu hodin a dní.
Absurdnost zobecnìní takového výsledku na prostøedí Èeské
republiky u problematiky dopravních nehod je zøejmá i laikovi
 nemluvì o tom, e výpoèet je chybný (zmìna ze 40% na 10%
znamená ve skuteènosti sníení poètu obìtí nikoliv o 30%, ale
o 75%  autor zøejmì chybìl ve kole pøi vysvìtlování pojmù
procento a procentní bod). Pouít tato èísla pro podporu
hlavního argumentu pro vznik celé práce, toti tvrzení, e
v Èeské republice lze zlepenou první pomocí laikù lze zachránit a 30% obìtí dopravních nehod nelze nazvat jinak,
ne arlatánstvím èi hrubou manipulací s daty.
Chci vìøit, e autor byl pøi sepisování projektu i odpovìdi na
moje pøipomínky veden jen tìmi nejèistími úmysly a za nízkou
úrovní obou sdìlení stojí jen neznalosti, nezkuenost a naivita.
Ve spojení s pøebytkem sebevìdomí a nedostatkem pokory jde
vak o kombinaci smrtící.
MUDr Ondøej Franìk
ZZS HMP  ÚSZS
Korunní 98,
100 00 Praha 10,
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz

Obr. 1  Zdroj: Prehospital trauma systems, str. 27, WHO 2005, online na
www.who.int

Pøíspìvek doel do redakce 6. listopadu 2008

EuSEM Mnichov, 14.  18. záøí 2008
Jana eblová1, Jiøí Knor1, Roman Gøegoø2
1
2

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje
Územní støedisko záchranné sluby Moravskoslezského kraje

Setkání prezidentù jednotlivých èlenských zemí federace
Zástupci jednotlivých zemí referovali o stavu urgentní medicíny v jednotlivých èlenských zemích. Rozdíly jsou velké
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a zdaleka nejdou pomyslnou hranicí elezné opony  rozvinutý systém oboru vèetnì klinické urgentní medicíny mùeme
najít jak ve starých, tak moná pøekvapivì i v nìkterých nových èlenských zemích EU, naopak nìkteré vyspìlé západní
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zemì stále bojují o uznání oboru  spíe jde dìlicí èára genezí
vzniku oboru. A pochopitelnì lokálními tahouny v podobì
jednotlivých vùdèích osobností.
O stavu evropského oborového èasopisu referoval jeho vedoucí redaktor Dr. Patrik Plunkett, pøíspìvkù je nyní na ètyøi
èísla dopøedu, procento odmítnutých èlánkù je 57% a v letoním roce bylo docíleno velkého pokroku  na základì vyhodnocení citací bude v pøítím roce èasopisu prvnì udìlen impact
faktor, ona kýená meta pro odborné publikování.

S E R V I S

Zatím nastane fáze shromádìní dat a vytvoøení sítì, setkání této skupiny minimálnì jednou roènì, výhledovì i èastìji.
V hlavním kongresovém sále byl ve 13 hodin kongres slavnostnì zahájen oficiálními proslovy zástupcù mìsta Mnichova
i nìmecké a evropské spoleènosti.
Vìdecký program pak probíhal v esti paralelních sekcích
a navíc sedmou sekcí byly postery, s denní rotací.

Na tomto kongresu byla zaloena sekce pøednemocnièní péèe
v rámci EuSEM, za úèasti zástupcù naí odborné spoleènosti
(eblová, Knor). Úkoly této sekce by mìly být následující:
 rekapitulace systémù pøednemocnièní péèe (tedy systému
ZZS) v Evropì
 cílem je zatím shromádìní dat
 úspìchy  nutno se shodnout na mìøítcích kvality a pak definovat úspìchy
 výzvy a øeení

Toxikologie (2 sekce):
Zajímavá byla úvodní pøednáka amerických autorù o fatálních pøedávkováních gabahydroxybutyrátem (okrajovì i dalími
dietními doplòky na bázi 1,4 butonediolu a GBL = gamabutyrolaktonu). Projekt sbìru dat bìel od roku 1995 do roku 2005.
Bylo zachyceno 226 úmrtí, 187x byla pøíèinou smrti NZO, v 7
pøípadech aspirace nebo asfyxie. Byly sledovány hladiny
a prùmìr v obou skupinách, v pøípadì pøednemocnièních zástav byla 100% mortalita. Podílela se na ní moná i varování
výrobcù doplòkù, e pøedávkování touto drogou je potøeba
pouze vyspat  hlavnì nevolat tísòovou linku, neinformovaný
personál ZZS mùe pouít nákladné a potenciálnì kodlivé postupy  Tam, kde byly nìkteré pøíznaky pozorovány, nikde
nebyla poskytnuta ádná pomoc (na rozdíl od asi 50% snahy
pomoci v pøípadì pøedávkování heroinem). Závìr: GHB mùe
skonèit fatálnì  pøímo a nepøímo.
Kasuistiku otravy lithiem a rozhodovacího procesu ohlednì
indikace hemodialýzy pøednesl Dr. Marc Sabbe  v tomto konkrétním pøípadì byla dána pøednost klinické symptomatologii
oproti laboratorním hodnotám  pøi pøetrvávání komatózního
stavu i pøes pokles plazmatické hladiny byla HD indikována
opakovanì a s dobrým klinickým efektem.
V dalí toxikologické sekci pøednáela Joan Williams z USA
o pøedávkováních seniorù  vìtinou léky proti bolestem a sedativy, a o pøíèinách tìchto pøíhod. Zdánlivì úzce odborná
pøednáka se dostala a k tématùm, týkajících se rozhodování o kvalitì ivota nìkoho jiného, co vede v dùsledcích a
k úvahám o nevyádaných euthanasiích.
Michael Specht z USA pøednesl velmi zajímavý koncept toxidromù, prezentovaný na rozlutìní velmi atypické kazuistiky, kdy nakonec byla diagnostikována otrava thaliem.
Vizualizací toxidormù do grafické podoby (zde to bylo kolo

Obr. 1: Místo konání kongresu

Obr. 2: MUDr. Jiøí Knor a MUDr. Roman Gøegoø

V rámci evropské spoleènosti pùsobí i nìkolik sekcí, na
schùzi zaznìly krátké informace kadé z nich:
 pediatrická  Dr. Waismann z Izraele, prosí o dodání zástupce z kadé èlenské zemì
 správa webu  Dr. Ulkumen Rodoplu  po technické stránce
web na vysoké úrovni, prosí o zasílání vìdeckých informací
a doplnìní vìdeckého obsahu stránek
 sekci medicíny katastrof vede Francesco della Corte
 výzkumnou sekci s perspektivou shromádìní informací
o vech vìdeckých projektech a vytvoøení jakési neformální
sítì se zabývá Dr. Marc Sabbe z Belgie
 sekce pro tvorbu curricula dokonèila (za úèasti ÈR) na jaøe
svùj úkol, dopracovala evropské curriculum a na tomto zasedání jej zástupci vech èlenských zemí schválili a oficiálnì
poehnali
 Dr. Helen Askitopoulu pøedstavila ambiciózní projekt
Evropské koly urgentní medicíny, navazující na curriculum
a smìøující k dalí harmonizaci vzdìlávání v urgentní medicínì v Evropì
Dalí setkání vech zástupcù Federace bude v záøí 2009 na
kongresu ve Valencii.
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s postupným rozbalováním pøíznakù smìrem od centra k periferii) se získá jakási matice, která pøi pøekrývání s konkrétními
pøíznaky pacienta mùe pomoci hledat správnou pøíèinu stavu.
Carlo Alessandro Locatelli z Itálie se vìnoval managementu otrav z hlediska laboratorní diagnostiky  jaká biochemická
vyetøení u kterých podezøení a kdy screening, kdy kvalitativní potvrzení a kdy kvantitativní. Je pochopitelnì nutné znát fázi, ve které je odbìr provádìn (bìhem absorpèní fáze mùe
dojít k podhodnocení, bìhem fáze distribuce k nadhodnocení
výsledkù), u lékù s prodloueným uvolòováním je køivka úèinkù dvouvrcholová. Kvantitativní analýza je nákladná a èasovì
nároèná, mìla by být vyhrazena pro pacienty s pøetrvávajícími
klinickými obtíemi.
Florian Eyer z Nìmecka rozebíral metody primární a sekundární detoxifikace. Z primárních jedinì aplikace aktivního uhlí
co nejdøíve po poití má své opodstatnìní, u ostatních (vyvolání zvracení, výplach aludku, vysoké klyzma) není prokázán
jejich efekt na pøeití a dalo by se o jejich indikaci uvaovat
v pøípadì poití letální dávky a co nejdøíve od poití.
Sekundární detoxifikaèní metody (alkalizace moèi, opakované
dávky aktivního uhlí, hemodialýza a hemoperfuze) mají své
specifické indikace dle látek.
Dalí nìmecký autor Norbert Felgenhauer pøednáel o antidotech, která jsou nezbytná na urgentním pøíjmu  zdùraznil,
e je to i otázka frekvence uití a ceny. Mezi ivot zachraòující zaøadil atropin, 4dimethylaminophenol, bikarbonát, methylenovou modø, N acetylcystein, etanol, diazepam, antidotum
s Fab fragmenty pøi otravì digitalisem a kyslík. Vìtinou mají
nízkou cenu, ale i velmi nízkou frekvenci uití. Mezi podpùrná, tedy nikoliv nezbytná antidota øadil flumazenil, naloxon,
physostigmin, thiosulfát sodný, kalcium gluconicum, biperiden, vitamin K, protaminsulfát, beclomet nebo prednisolon
(plyny s odloenou toxicitou).
Kardiopulmonální resuscitace:
Sekce KPR zahájila pøednákou belgických autorù, kteøí
se soustøedili na otázku, zda si pacienti a pøíbuzní pøejí být
pøítomni pøípadné KPR jejich blízkého. Pro hovoøí monost
rozlouèení se s blízkým, pocit, e pro záchranu bylo udìláno ve, proití smutku v pøípadì neúspìchu  proti hovoøí
stres pro pøíbuzné, ale stejnì tak pro personál, to, e neinformované osoby na ED pøekáí... Mezi pacienty a rodinou panovala pøekvapivá shoda v postojích. Pro personál to
znamená pøizpùsobit nácvik KPR této situaci. Co se vymyká mìøitelnosti a reprodukovatelnosti dat, jsou pocity
a emoce.
Rumunská autorka Dr. Cimpoescu referovala o studii, která
se snaila vyuít echokardiografii bìhem KPR pro identifikaci
reversibilních pøíèin zástavy obìhu u nedefibrilovatelných rytmù. První otázka je, v které fázi ACLS protokolu by bylo místo/èas na echokardiografické vyetøení. Na urgentním pøíjmu
v Rumunsku provádìli toto vyetøení po pìti cyklech KPR,
mezi 6. a 10. minutou od zahájení resuscitace. Vyetøení provádìlo 12 lékaøù UM a 2 kardiologové. Mùe odhalit pøíznaky
tamponády srdeèní, embolie, hypovolemie a pneumotoraxu
a umoní tak indikovat pøísluná terapeutická opatøení v pøípadech rùzných stavù s bezpulsní elektrickou aktivitou srdeèní.
Dr. Francois Ageron z Francie prezentoval výsledky 4826
srdeèních zástav v oblasti francouzských Alp v období 2004
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 2006, výsledky byly hodnocené podle Utsteinské ablony.
Incidence zástavy obìhu byla 87,7/100 000 obyvatel, záchranná sluby resuscitovala 2860x, 63% byla pravdìpodobnì kardiální etiologie, laici resuscitovali jen ve 24% pøípadù. Celkovì
bylo proputìno v uspokojivém stavu jen 5,6% obìtí, ve skupinì
s laickou KPR 11,7%. Faktory, které pozitivnì ovlivnily pøeití
byly vìk pod 75 let, zástava doma, volání na tísòovou linku (ve
Francii je na operaèním støedisku pøítomen lékaø a v pøípadì
zástav poskytuje instrukce po telefonu). V diskuzi zaznìla zajímavá otázka, zda u obìtí mìøili teplotu  byla prý v prùmìru
kolem 34 st. Celsia, lo o zástavy v horách v nepøíznivých klimatických podmínkách.
Velmi zajímavá byla pøednáka autora ze Singapuru
Dr. Amantharama o stále jetì probíhající randomizované prospektivní studii, která mìøila vrcholový proud pøi defibrilaci,
s tím, e protokol pro nízké hladiny energie byl 150 J 3x,
200  300  360, a pro vysoké hladiny energie: 200 J  300 J
a pak ji (pøípadnì i opakovanì) 360 J. Z impedance pacienta byl
vypoèítán vrcholový proud. Studie zahrnovala 900 srdeèních zástav na urgentním pøíjmu a 560 pøednemocnièních, pøeití bylo
nízké, jen 2,7%. Èím delí èas ubìhl od kolapsu do defibrilace,
tím více defibrilací bylo provedeno. Èím kratí doba (optimálnì
do 5 minut od kolapsu) do defibrilace, tím byla úèinnost prvního výboje vyí. U pacientù s úèinným prvním výbojem byla
optimální úroveò vrcholového proudu 15  20 mA, tento výsledek je statisticky významný. Design studie proel nejen etickou
komisí, ale i irokou komunitní a mediální diskuzí, oba protokoly (pro nízkou a vysokou hladinu energie) odpovídaly
Guidelines pro KPR 2005 (pro bifázi 150  200 J).
Posledním pøednáejícím sekce byl Dr. Knor s pøednákou
o vlivu èasného podání heparinu bìhem KPR na mikrocirkulaci.
První plenární pøednáku Proè je pro nás tak významný
výzkum v urgentní medicínì? pøednesla prof. Judith Fox
 Tintinalli z USA. Urgentní medicína zahrnuje celou populaci, jsou dostupné informace o akutní péèi v celém tomto irokém spektru a tudí umoòují i výzkum irokého zábìru. Je
moné identifikovat na základì demografie a vìku skupiny se
zvýeným rizikem pro urèité poruchy, nemoci a úrazy, je moné dosáhnout na vulnerabilní skupiny vhodné pro specifickou
krizovou intervenci, poskytovat poradenství v oblasti úrazové
prevence, pøípadnì zaloit i vlastní registry, pokud jsou dostateèné finanèní zdroje. Urgentní medicína je obor, zaloený na
rozmanitosti, a díky respektu a zkuenostem s pøístupem rùzných kultur ke zdraví a nemocem je otevøená inspiracím pro
netradièní metody. Výzkum se týká i adaptace technologií pro
prostøedí akutní péèe a vyuití novátorských pøístupù k terapii,
velké pole skýtá oblast pøednemocnièní péèe, vèetnì vyuívání informaèních technologií. Geograficky se otevírají pro
výzkum nová teritoria (Èína, jihovýchodní Asie, Støední východ), zajímavé jsou i otázky medicíny uprchlíkù, cestovní
medicíny, telemedicíny a urgentní péèe ve specifických prostøedích (polární oblasti, vesmír apod.). Pro roziøování výzkumu je pochopitelnì nezbytné akademické zakotvení urgentní medicíny.
Traumatologická sekce druhý den konference zahrnovala
nìkolik velmi zajímavých sdìlení  vèetnì ryze instruktivních
 jakým byla napøíklad pøednáka Michaela Bauera z Nìmecka
shrnující moderní souèasné trendy v tekutinové resuscitaci.
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Velmi nadìjnì se rýsují dosavadní výsledky studie VITRIS,
kterou prezentovala skupina rakouských autorù pod vedením
Juergena Kaetzlera. Studie se zabývá podáním vasopressinu
u traumatického oku nereagujícího na standardní terapii.
Ve studii jsou zapojeny pøedevím letecké záchranné sluby
z Nìmecka, Rakouska, výcarska a Itálie. Prvé výsledky jsou
velice povzbudivé, studie vak bude uzavøena a po získání dostateèného poètu pacientù a jejich srovnání s kontrolní skupinou.
Systematický a multidiscioplinární pøístup k nácviku a provádìní vyproování obìtí autonehod demonstroval ve své
pøednáce Marc Sabbe z Belgie. Edukativní pøednáku, doplnìnou prùzkumem situace v Nìmecku pøednesl na téma obtíného zajitìní dýchacích cest Andreas Dauber z Nìmecka.
Pøednemocnièní péèe (3 bloky)
Slovinský autor Jelovsek pøednesl zkuenosti se zavedením poèítaèù do PNP pro sníení administrativní zátìe lékaøù a ostatního zdravotnického personálu. Kromì toho
program díky centrálnímu uloení dat umoòuje i vyuití pro
statistickou a vìdeckou analýzu. Redukce èasu nutného na administrativu je pochopitelnì vykoupena obrovskou úvodní investicí.
Dalí autor ze stejné zemì referoval o synchronizované kardioverzi v PNP u pacientù s nestabilní tachyarytmií, jejích indikacích a efektivitì. Jako vedlejí nález byla zjitìna u tìchto
epizod elevace NTproBNP i pøi absenci srdeèního selhání.
Velmi zajímavou studii z hlediska organizace péèe pøi výskytu mimoøádných událostí prezentoval Michael Reilly
z New Yorku. Paramedici a záchranáøi byli dotázáni, zda by se
v pøípadì podobné události byli ochotni zapojit od aktivit spadajících pod veøejné zdravotnictví (zajitìní vakcinace, sluby
v alternativních a evakuaèních centrech, pomoc pøi organizování izolace a karantény, základní a pokroèilá triage pacientù,
edukace pacientù apod.). Ochota byla zjitìna, s potøebou doplnìní vzdìlání v této oblasti.
Dalí americký autor Dr. Garza potvrdil na základì analýzy
èasù u pacientù s rizikovými symptomy z hlediska moné zástavy obìhu správnost postupu CPR first. Pokud zastihne
posádka pacienta v poèáteèní elektrické fázi zástavy, je prioritou defibrilace, ale to se podaøí v minimu pøípadù. V dalí fázi, obìhové je prioritou zajitìní perfuze, take je zásadnìjí
provádìní KPR (5 cyklù). Pøednáka byla dùkazem, e ani
v USA se irokým komerèním úspìchem firem vyrábìjících
AED nelze pøedpokládat ani pøi velkém rozíøení tìchto pøístrojù naplnìní ideálního intervalu pro dostupnost defibrilace
do 3 minut v nemocnici a do 5 minut v terénu (postiení elektrické fáze NZO). Prioritou nadále zùstává iroký výcvik BLS
v populaci. Ostatnì podobnými úvahami se zabývalo setkání
lektorù KPR pøi Katedøe UM pøi IPVZ, viz Metodický pokyn OS
ke KPR (na stránkách OS UM a MK www.urgmed.cz a v UM
1/2004) a èlánek Prokolování neprofesionálních záchranáøù
v neodkladné resuscitaci vèetnì vyuití automatizovaných externích defibrilátorù v ÈR (v UM 1/2005).
Kolega Dobiá ze Slovenska porovnával u jednotlivých úloh
Rallye Revíz 2007 úspìnost jejich øeení lékaøskými a nelékaøskými posádkami, stejnì jako úspìnost jednotlivých úkonù. Bohuel práce èásteènì vyznìla jako argumentace pro
zbytnost lékaøe v PNP, by tak nebyla zamýlena a by vycházela pouze z nácvikù modelových situací.
Doktor J. van der Velde se zabýval ve své pøednáce významem mikrocirkulace a reperfúzního traumatu u pacientù s vel40
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kou krevní ztrátou z pohledu traumatologa. Význam èasného
zvládnutí tohoto patofyziologického mechanizmu je z hlediska
pøeití a dalího vývoje stavu pro pacienta klíèový.
Dr. Brozowsky ze védska se zabývala nízkým procentem
pacientù s akutním ictem, u kterých byla provedena trombolýza, a faktory, které ovlivòují moné zlepení. Prùmìrná doba,
kterou pacient byl v pøednemocnièní péèi, byla 101 minut.
Nejvìtí zdrení, prùmìrnì 55 minut, bylo na vrub pozdní aktivace záchranné sluby. Na úrovni operaèního støediska byla
identifikována jen asi polovina pøípadù a jen 6% z nich bylo øeeno jako výzva nejvyí priority. Z protokolárních postupù
selhával personál v monitorování tlaku, glykémie a tìlesné
teploty. Nicménì vichni z trombolyzovaných pacientù se dostali do nemocnice záchrannou slubou.
Dvojí pohled na stejný problém prezentovaly anglické autorky Jane Couperthwaite a Sarah Kenyon  na èasté volání záchranné sluby do oetøovatelských domovù pro seniory.
Paramedici a sestry hodnotili dùvody a efektivitu tìchto èasto
zbyteèných volání, jedním z dùvodù je i strach z forenzní postiitelnosti ze strany rodiny. Zajímavé bylo slyet argument,
e praktiètí lékaøi mající v rámci své smlouvy s pojiovnami
èi pøímo daným ústavem na starosti tyto chronicky nemocné
a pøestárlé pacienty, nejsou v pøípadì akutní potøeby èasto dostupní. Velmi podobné situace proívají nai záchranáøi v jejich regionech se nacházejí ústavy s peèovatelskou slubou èi
domovy seniorù, ve kterých se za pobyt tvrdì platí. Na jedné
stranì je pocit zbyteèné práce u sloek pøednemocnièní neodkladné péèe, na druhé stranì pak nejistota a nezkuenost se
zhoreným stavem chronicky nemocných ze strany nedostateènì vycvièeného oetøujícího personálu.
V posledním dnu konference byl blok vìnovaný pøedstavení pìti systémù pøednemocnièní péèe v Evropì  Francie,
Rumunsko, Nìmecko, Èeská republika a védsko. Pøítomnost
lékaøe (samozøejmì systémovì velmi rùznì pro rùznost samotných systémù PNP) je v Evropì bìná, a dokonce i profesorka
Castrén ze védska veøejnì prohlásila, e by rádi docílili vìtího zapojení lékaøù v pøednemocnièní fázi. Na tradièní námitku irského kolegy o tom, e ádná studie EBM nepotvrdila
uitek lékaøe v PNP, odpovìdìla jednak prof. Castrén, e
nikdo neprovádí studie o tom, zda je na kardiologii uiteèný kardiolog a na plicním oddìlení pneumolog, proè by urgentní medicína mìla pochybovat o svých specialistech.
Diskuzi pak uzavøel velmi elegantnì, ale i velmi pravdivì
Dr. Fleischmann: Presence of physician on scene is no evidence based, but it is history based, hope based and assumption based. Pod toto by se jistì podepsali i mnozí z nás
 kulturní vývoj a historické koøeny, oèekávání a dùvìru pacientù nevmìstnáme do statisticky signifikantních výsledkù, ale
jsou to faktory, se kterými je spoleènost i lékaøi sami konfrontováni a je nutné je brát v úvahu.
Specifické situace v urgentní medicínì
Tato velmi rùznorodá a tudí pestrá sekce zahrnovala celkem 5 pøednáek, mapující nejrùznìjí akutní stavy, od vysokohorských urgentních stavù (Rainald Fischer, Nìmecko) pøes
problematiku intoxikací CO, kterou velmi zevrubnì a detailnì
prezentoval prof. Jakubaszko z Polska. Následovala pøednáka
o francouzských zkuenostech v oblasti tonutí a utonutí (pøednesl Fréderic Joye). Sigrid Hahn z USA prezentovala velmi aktuální téma  problematiku èasného tìhotenství na urgentním
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pøíjmu. Sekci ukonèila nesmírnì zajímavá prezentace o patofyziologii a pøednemocnièní léèbì u obìtí lavin. Pøednáku
pøednesl jeden z nejzkuenìjích svìtových odborníkù v této
oblasti  prof. Hermann Brugger z Itálie, který je zároveò pøedsedou sekce MEDCOM mezinárodní organizace ICAR.
Prezentaci zakonèil film, demonstrující teoretické pøedpoklady
a algoritmy na simulovaných i reálných pøípadech v terénu.
Posterová sekce
Tato sekce byla povìtinou zamìøena na seznámení s charakteristikami národních èi oblastních systémù urgentní medicíny. Sekce se za ÈR zúèastnil MUDr. R. Gøegoø, který svým
posterem seznámil s øeením a postupem likvidace následkù
hromadných netìstí v ostravském regionu (sráka tramvají
a havárie expresu u Studénky). Jeden z posterù, který nejvíce
zaujal èeské zástupce, pocházel z Japonska (Bon Ohta, MD).
Autor pøekonal obrovskou vzdálenost ze své vlasti, nikoli proto, aby seznámil ostatní úèastníky s úspìchy, avak jádrem jeho sdìlení bylo nìkolik neastných kasuistik pacientù, kteøí se
dostali na místo definitivní péèe se zbyteèným zdrením s následnými fatálními následky. Dùvodem zpodìní péèe (a
mnohahodinového) bylo odmítnutí pøevzetí pacienta ze strany
nemocnic. Koláèovým grafem pak autor zobecnil dùvody odmítnutí na 4 hlavní: v nemocnici se operuje, nemocnice nemá
vhodné léèebné prostøedky, nemocnice nemá místo, nemocnice nemá dostatek financí. Nepøipomíná Vám to nìco?
Nové postupy
Nìmecký lékaø Dr. Mathias pøednesl zkuenosti se sekundárními transporty  vìtinou leteckými  kritických pacientù
pøi pouití pøenosné extrakorporální membránové oxygenace
MINI-ECMO. Pøi kardiopulmonálním selhání pouívali femorofemorální venoarteriální pøístup, pøi závané respiraèní insuficienci venovenózní femorojugulární pøístup.
Belgický autor B. Devrient porovnával výhody a nevýhody
pøímého a nepøímého kontinuálního mìøení krevního tlaku
(pomocí èidla na prst) a uiteènosti neinvazivní metody.
Metoda nepøímého kontinuálního mìøení krevního tlaku není
nejnovìjí, pøesto by její iroká vyuitelnost pro nespornou
jednoduchost mohla eliminovat velkou zátì a invaze u pacientù v intenzivní péèi.
S mottem Nejlepí péèe v nejhorích podmínkách pøednesl portugalský autor pøednáku nazvanou Nebezpeèí na ulici,
nespornì aktuální i u nás. Zabýval se obecnými postupy (organizaèními, psychologickými), které mohou sníit riziko agrese
vùèi personálu záchranných slueb. Dùleitá je ji identifikace
moného rizika na úrovni operaèního støediska a zajitìní podpory pro zasahující tým (vèas policie, hasièi). Otevírá se tak
váná otázka povinné psychologické pøípravy, nácviku bezpeèného sebeochranného jednání v potenciálnì nebezpeèných
situacích a v neposlední øadì (i po zkuenostech v ÈR) pøímo
nácvik sebeobrany pro èleny výjezdových skupin.
Dr. Moreno z USA pøedstavila projekt specializovaného týmu pro obìti znásilnìní. Èlenové týmu jsou vycvièeni pro
vechny potøebné úkony na úrovni urgentního pøíjmu a souèasnì s ohledem na fyzické, psychologické, emoèní, kulturní,
ale i legislativní potøeby obìtí  tedy vèetnì zajitìní nezbytných dùkazù pro dalí vyetøování. Výcvik je certifikovaný
a ukonèený zkoukou, odehrává se v gesci pøísluného urgentního pøíjmu. Po aktivaci se èlen týmu dostaví do 30 minut.
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Díky existenci tohoto týmu se daøí odhalovat více pøípadù zneuívání seniorù, dìtí èi adolescentù. Hlavním smyslem takového týmu je prevence sekundárního traumatu obìti ze strany
vyetøujících sloek (medicínských i policejních).
Vzdìlávání v urgentní medicínì
Holandsko má pravdìpodobnì jednu evropskou (a moná
i svìtovou) anomálii  má fungující primární péèi, ve které se
praktiètí lékaøi starají o své pacienty 24 hodin dennì 7 dní
v týdnu (na kongresu bohuel nezaznìlo, jakým zpùsobem se
dá k tomuto cíli dojít). Praktici tak fungují skuteènì jako
stráci bran ke specialistùm a na urgentní pøíjmy, díky tomu
nejsou urgentní pøíjmy V Holandsku na rozdíl od zbytku svìta
pøeplnìné, protoe v podstatì nahrazují insuficietní (èasovì èi
lokalitou) primární péèi. Na druhé stranì je nedostateèné personální obsazení urgentních pøíjmù, na kterých jsou èasto lékaøi ve výcviku v nejrùznìjích specializacích. Holandská
spoleènost urgentní medicíny se pokouí o rozvoj oboru v mezinárodním mìøítku, se stanovením standardizace výcviku
rezidentù.
O pøipravovaném kurzu Péèe o traumata Evropské spoleènosti urgentní medicíny (EuSEM), který by mìl mít premiéru
pøítí rok na Støedomoøském kongresu ve Valencii, informoval
Dr. Marc Sabbe, èlen evropského výboru. Tyto plány souvisí
s dalí harmonizací vzdìlávání v Evropì.
Nìmecké simulaèní vzdìlávací centrum pøedstavil prof.
Lackner z Nìmecka. Je zde jak pøednemocnièní prostøedí, tak
nemocnièní, take jde vysledovat cestu pacienta od poèátku
a po nemocnièní péèi, cvièí celé týmy (Postupy, u kterých se
pøedpokládá práce v týmu, trénujte jako tým), postupy jsou se
vemi úèastníky rozebrány. V plánu je cvièení pomocí virtuální reality, vèetnì nácviku mimoøádných událostí.
Profesor Della Corte vyzdvihl efektivitu nácvikù katastrof
v reálných simulovaných podmínkách, s figuranty, kteøí jsou
vìtinou z øad medikù. Tento druh cvièení je nároèný na organizaci, ale oproti ostatním výukovým metodám (pøednáky,
rozbor pøípadù, funkèní cvièení napø. na poèítaèi) je nejúèinnìjí a frekventanty nejlépe hodnocený. Dùleité je i statistické zpracování výsledkù cvièení, co umoòuje porovnání.
Vzdìláváním se zabývala i sekce o evropském vzdìlávacím
curiculu pro odbornost urgentní medicíny. Na práci na tomto
programu se podílela i nae odborná spoleènost (eblová).
Pøedchozí prezident EuSEM Dr. David Williams zrekapituloval vývoj pøijetí programu evropskými institucemi. Urgentní
medicína je jednou z 53 lékaøských specializací, vyjmenovaných v evropské direktivì zabývající se vzdìláváním lékaøù
(poslední verze této direktivy 2005/36/EC). Urgentní medicína
je uznána jako obor v 9 zemích unie, má definované pole èinnosti, obsah poadovaných znalostí, výcvikové programy, tedy
splòuje kritéria pro samostatnou specializaci. Na pùdì evropské spoleènosti bylo nejprve zformulováno nové programové
prohláení v roce 2007 (na stránkách www.eusem.org  v anglické verzi a dalích jazykových mutacích vèetnì èeské, i na
stránkách www.urgmed.cz), pøijaté na zasedání zástupcù jednotlivých zemích vloni na konferenci v Sorrentu, kde jsou i pasáe týkající se vzdìlávání. V letech 2007/2008 probíhá WHO
projekt analýzy pøednemocnièních systémù (opìt s úèastí ÈR),
jde o úkol na úrovni vlád a je naplnìním deklarace o dùleitosti
urgentní medicíny z hlediska veøejného zdravotnictví. V letech
2007 a 2008 byl vytvoøen evropský vzdìlávací program, kte41
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rý má celkem 35 stránek, a na konferenci v Mnichovì byl zástupci jednotlivých spoleèností formálnì pøijat a signován
v pondìlí 15. záøí 2008, ji pøedtím byl pøijat výborem EuSEM
a UEMS MJ Commitee.
Roberta Petrino, due tvorby vzdìlávacího programu, pak
pøedstavila jeho strukturu a souèásti, a zejména zdùraznila dùleitost problémovì a symptomaticky orientovaného pøístupu
k výcviku rezidentù. Informacemi o implementaci curicula
a dalích navazujících projektech pokraèovala Helen
Askitopoulou. Ukonèení výcviku by mìlo být na základì
zkouky (psané, ústní a praktické), jednotlivá vzdìlávací centra musí být akreditována Národní vzdìlávací autoritou
(v kadé zemi je struktura udìlování akreditací jiná). Dalí projektem je ji zmínìná Evropská kola pro lékaøe urgentní medicíny s pøípravou základních standardizovaných kurzù (pro
lékaøe v prvním a tøetím roce pøípravy) a pokroèilými kurzy
a semináøi (ve ètvrtém a pátém roce).
Závìreènou pøednáku o pøekladu, ale i podmínkách pøijetí
v jednotlivých zemích, pøednesl Dr. Thomas Fleischmann
z Nìmecka.
Herman Delooz Lecture
Pøednáku, pojmenovanou po zakladateli (mimo jiné)
EuSEM, jejím dlouholetém pøedsedovi a dlouholetém vedoucím redaktorovi evropského èasopisu urgentní medicíny
EJEM, pøednesl ve støedu ráno Dr. Gautam G. Bodiwala,
pøedseda IFEM. Letos mìla téma Dokonalost v urgentní medicínì. V zamylení nad aspekty kvality zdùrazòoval nutnost
stálého uèení se novým vìcem, kvalitu definoval jako urèitý
stupeò dokonalosti. Strategii pro pracovitì urgentní medicíny popsal v následujících termínech: poskytování vysoce
kvalitní sluby, orientované na pacienty a s kulturou trvalého
zdokonalování. Vzhledem k variabilitì kvality (mezi jednotlivými specializacemi, mezi nemocnicemi, mezi oddìleními)
je nutné nastavení obecných standardù a jejich monitorování,
tak se mohou standardy zpìtnou vazbou vylepovat, omezit
nepøijatelná vyboèení a zajistit nejefektivnìjí vyuití zdrojù.
Tradièní pøístup ke kvalitì popsal jako statický, vede v dùsledku k vysoké chybovosti, velkému rozpìtí výkonù, demoralizaci a dezintegraci pracovní síly. Nový zpùsob by mìl
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chápat kvalitu jako proces, neustálé usilování. Péèe o pacienty se musí odvíjet od respektování jejich práv a od jejich ochrany pøed nadmìrným rizikem. Indikátory kvality
musí být mìøitelné, reprodukovatelné, porovnatelné a uvìøitelné. A koneènì  mìly by nám zbýt kapacita na radost z toho, co dìláme. Nebo:
 Vize bez akce je sen.
 Akce bez vize je mrhání èasem.
 Vize a akce mìní svìt.
Èeská a slovenská úèast:
15. 9. 2008 sekce Toxikologie: Jana eblová, Patrik
Merhaut, Bìla Studnièková  Intoxications associated with
drug abuse in the Czech Republic (pøednáka)
15. 9. 2008  sekce CPR/Resuscitation: Jiøí Knor, Jan
Dudra, Jiøí Málek, Jan Pachl, Milana Pokorná, Roman
Skøipský, Petr Waldauf  The influence of heparine administration dutiny CPR on microcirculation in patiens with cardiac
arrest for AMI (pøednáka)
15. 9. 2008: Roman Gøegoø, David Hole, Luká Humpl,
Stanislav Jelen, Radim Koukal: Management of serious tram
crash  lessons learned (poster)
16. 9. 2008: Sekce pøednemocnièní péèe: Jana eblová,
Vladimír Kebza, Jana Vignerová: Study on stress and burnout
of EMS professionals in the Czech Republic (pøednáka)
16. 9. 2008: Sekce pøednemocnièní péèe: Viliam Dobiá:
Does physician in prehospital EMS crew contribute to treatment duality? (pøednáka)
16. 9. 2008: Sekce pøednemocnièní péèe: Jana eblová, Blanka
Èepická: Psychological Preventive and Intervention Techniques
in EMS of the Central Bohemian Region (pøednáka)
18. 9. 2008: Prehospital Emergency Care in Europe:
Strengths and Challenges. Jana eblová  Prehospital Care in
the Czech Republic (zvaná pøednáka).
MUDr. Jana eblová, PhD.
ÚSZS Støedoèeského kraje
Vanèurova 1544, 272 01 Kladno
e-mail: jana.seblova@uszssk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 1. øíjna 2008
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XVIII. roèník súae posádok záchranných zdravotných sluieb,
Modra Harmónia, 26.  27. 9. 2008
Viliam Dobiá, Táòa Bulíková, Dana Hlaváèková
Súa Záchrana 2008 s medzinárodnou úèasou prebiehala
paralelne pre posádky RZP a RLP a bola absolútne identická situáciami a bodovým hodnotením, rozhodovali rozdielni rozhodcovia na podklade rovnakých protokolov. Zúèastnilo sa 31 posádok RLP (5 z ÈR, 1 z Rakúska) a 29 posádok RZP (2 z ÈR).
Novinkou bolo pä posádok tudentov denného bakalárskeho
42

túdia urgentnej zdravotnej starostlivosti z Bratislavy a Nitry,
ktorí súaili medzi posádkami RZP. Umiestnenie tudentských
posádok: 10., 19., 21., 24. a 27. miesto z 29 posádok. Priemerný
bodový zisk posádok RLP za celú súa bol: 7 940 ± 747, t.j. 76 %
z maximálneho poètu bodov (10 500). Priemerný bodový zisk
posádok RZP za celú súa bol: 6 715 ± 1 347, t.j. 64 %.
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Priemerný bodový zisk tudentských posádok: 6 617 ± 519, t.j.
63 %. Na kongrese predchádzajúcom súa a na súai bolo registrovaných 475 úèastníkov, rozhodcov bolo 31, figurantov 50.
U doktora:
10-roèná leí prikrytá v posteli. Na oslovenie nereaguje, na
bolestivý podnet otvorí oèi, ale ihneï ich zamúri (svetloplachos), nezrozumite¾ne zamrmle, cielene sa bráni, (GCS 10-11
b). Potom okamite zaspáva. Teplota 37.2 °C, koèatiny chladné.
Tlak 90/50, pulz 110/min, sat 99%. Prítomná je izokória, mierna
opozícia ije, petechie na vnútornej strane stehien. Na noènom
stolíku rozloená krabièka Paralenu, prázdne 2 blistre. Pri posteli f¾aa minerálky. Po trvtej minúte grand-mal kàèe 30 s, potom bezvedomie, GCS 6-7 b. Matka udáva, e po príchode zo
koly ju bolela hlava, 1 x vracala, zdalo sa jej, e mala teplotu,
ale nemerala. Na cielenú otázku povie, e Katke podala 2 tbl
Paralenu a na cielenú otázku ubezpeèí, e urèite v krabièke nebolo viac. Bolo to pred 2 hodinami. Napila sa a zaspala. Na niè
sa momentálne nelieèi, hráva za obec hádzanú, preto ju budila
na tréning. Na cielenú anamnézu udá febrilné kàèe v detstve. Pri
kàèoch sa snaí nenásilne odhovára posádku od intervencie,
veï situáciu pozná, samo to odozneje a bude dobre, Katka pôjde na tréning. Pri príjemnom prístupe pochopí, ïalej spolupracuje.
Diea v bezvedomí s anamnézou a objektívnym nálezom vyadujúcim diferenciálne diagnostickú úvahu s monosami úrazu
hlavy, intoxikácie paracetamolom, generalizovanou epilepsiou,
subarachnoideálnym krvácaním a meningitídou. Diagnostika bola ¾ahia pre posádky, ktoré vyetrili pacienta (10 roèné diea)
a nali petechie na trupe a stehnách. Sledovali sme u posádok,
ktoré správne stanovili diagnózu, aj preventívne opatrenia na
ochranu posádky po kontakte s infekciou (chemoprofylaxia).
Situácia svojou diferenciálnou úvahou bola znaène nad kompetencie posádok RZP ale mení bodový zisk bol hendikep len
v súai, nie v reálnom ivote. Bodový zisk RZP (min  max):
28  63 %. Bodový zisk RLP (min  max): 38  91 %. Najlepí
tudenti na 12. mieste.
Kukla:
Na lúke v chatovej oblasti leí mu, má na sebe opraty kosaèky (píly), kosaèka obdaleè. Je v hlbokom bezvedomí ,GCS 3, zrenice izokorické, spomalená reakcia na osvit, dýcha chrèivo,
SpO2 90%, po predsunutí sánky a pootvorení úst sa rozdýcha,
pulz na periférii dobre hmatný, TK 140/90, P 110, koa bledá,
spotená, vonkajie zranenia nie sú, na opasku nohavíc v puzdre
inzulínová pumpa s katétrom v podkoí brucha. Nemerate¾né
hodnoty glykémie, 0 mmol/l . Je potrebné pumpu vypnú, poda
40% G do ily, po 80 ml sa mu preberá k plnému vedomiu, ak
pumpu nenájdu alebo nezastavia, pacient upadá opä do bezvedomia. Záchranku volá majite¾ chaty Kukla, je ve¾mi vy¾akaný,
nespolupracuje s posádkou, krièí, e nech s muom u nieèo robia, najal si ho vèera pri poháriku v krème na kosenie lúky,
ráno nastúpil a vyzeral dobre, na obed sa majite¾ vrátil z roboty a naiel ho takto lea.
Inzulínovú pumpu bola treba nájs po vyetrení pacienta (nie
na základe informácie od inej posádky), vypnú a poda dostatoèné mnostvo hypertonickej glukózy. Diferenciálne diagnosticky odlíi od nastraeného elektrického spotrebièa (píla,
kosaèka). Prekvapilo nás, e mnostvo posádok zaèínalo po stanovení nemerate¾nej glykémie s dávkami len 10  20 ml 40 %
URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008
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G. Niektoré po tejto minidávke za minútu nieko¾kokrát opakovane merali glykémiu. Tie, èo dali dostatoènú dávku a pacient sa
prebral k vedomiu niekedy nezmyselne pokraèovali v situácii
donútením figuranta lea a chceli ho transportova na boarde
v leiacej polohe, hoci bol orientovaný a schopný samostatnej
chôdze. Rozhodcovia sa báli o figuranta (130 kg) aj o celistvos
boardov, ale museli akceptova, e úslovie: Èáp nechodí, Èáp
se nosí sa úspene udomácnilo u aj na Slovensku. Situácia u
bola na Rallye Rejvíz 2008 aj publikovaná v èasopise, ale chyby boli rovnaké. Niektoré posádky nevedeli, e nieèo ako inzulínová pumpa existuje. Súa je aj na to, aby sme sa to nauèili
(v obidvoch krajinách je u dnes viac ako 4 000 pacientov s inzulínovou pumpou). Body RZP (min  max): 65  100 %.
Body RLP (min  max): 58  101 % (najlepia posádka síce
nezískala plný poèet bodov, ale skonèili skôr ako bol èasový limit a za to je tie minimálna bonifikácia). Najlepí tudenti na
2. mieste.
Kotrmelec:
Na ceste dolo k dopravnej nehode. Autobus s 12 osobami sa
prevrátil z cesty do miestneho kameòolomu. Hasièi, pripravili
prístup k autobusu zostupom pomocou lanovky a lana a zaistili
bezpeènos priestoru. Traja cestujúci nereagujú, ostatní sú pri
vedomí. Figurant A (èervený, odsun 3. poradie)  zatvorená zlomenina stehna a trná rana s arteriálnym krvácaním na predlaktí. Pri vedomí, dýcha dostatoène, kapilárny návrat 2 s.
Neskôr hemorhagický ok. Figurant B (èervený, odsun 2. poradie)  v bezvedomí, hlavu v predklone, úsilne dýcha pri obtrukcii DC, nemá iné zranenia. Po spriechodnení DC sa dýchanie
upraví, bezvedomie pretrváva. Figurantka C (èervená, odsun 1.
poradie)  podozrenie na traumatickú abrupciu placenty v pokroèilom tádiu tehotenstva  je bledá, udrela si brucho, pohyby
cíti. Pri vedomí, dýcha dostatoène, kapilárny návrat 2 s.
Krvácanie z rodidiel v sediacej polohe nie je vidite¾né. Vodiè
 figurant D (èierny, ostáva na mieste), nereaguje, je opretý
o volant, nedýcha, nehmatný pulz, bledý, cyanotické pery (exitus). Figurant E (èierny, ostáva na mieste)  hlboká rezná rana
s poranením ve¾kých ciev a masívnym krvácaním v laterálnej
oblasti krku. V bezvedomí, gasping, kapilárny návrat iadny.
Poèas vyetrenia dodýcha. Ostatní figuranti (zelení) schopní samostatnej chôdze, s nezávanými zraneniam. Riadia sa pokynmi
zdravotníkov, ak nedostanú pokyny, sami nekontrolovane opúajú autobus. Posádka stanovuje diagnozy pod¾a títkov. Sledujú
sa 3 èasy: 1. trvanie úlohy od vstupu do busu max. 12 min.
Hodnotia sa len spravené triediace úkony a správne poradie odsunu figurantov A, B a C. Èas ivot zachraòujúceho výkonu u figurantov A a B  od vstupu do autobusu po výkon (zastavenie
krvácania, spriechodnenie dýchacích ciest).
Po príchode na miesto èas posádky musela absolvova zostup v závese na lane pripravenou lanovkou a stretnú sa s vodièom pri spadnutom autobuse. Situácia bola postavená ako
triediaco  organizaèná, nemala iadne chytáky. Posádky mali
vytriedi postihnutých a na uvo¾nenie manipulaèného priestoru
bolo potrebné vyzva chodiacich na organizované opustenie autobusu. Aktuálnos simulácie v spolupráci s políciou (15 figurantov z policajnej koly) a hasièským záchranným zborom
podèiarkli dve nehody autobusov na Slovensku za necelý týdeò
po súai.
Bodový zisk RZP (min  max): 41  87 %, bodový zisk RLP
(min  max): 55  97 %. Najlepí tudenti: 13. miesto.
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Dupla:
Pred nemocnicou na ulici leal mu, sám sa postavil a potáca
sa, je pinavý, páchne po alkohole, pri sebe má f¾au. S posádkou po príchode komunikuje, na otázku èo sa mu stalo odpovedá:vy ste tu u zase?, následne sa nesauje na niè, majú mu
da pokoj. GCS 15, TK:140/75, P:86/reg., dýchanie èisté,
SpO2:93% pomoèený nie je, orientaène neurologicky v norme
a na anizokóriu  zrete¾ne iria jedna zrenica! Pri prehliadaní pacienta moné nájs vo vrecku Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby z toho istého dòa pred pár hodinami, kde anizokória popisovaná nebola. Na cielenú otázku na úraz hlavy
pacient tvrdí, e si presne nepamätá, ale e sa mu to obèas stane, e spadne cestou z krèmy. Lieky neberia iadne. Pacient má
Záznam vidite¾ne vo vrecku, alebo pri karte poistenca.
Mydriatikum dostával pravidelne na extrémnu mydriázu jednej
zrenice.
Jednoduchá úloha postavená na chytáku: zmena neurologického nálezu na základe Záznamu o oetrení spred pár hodín.
Pacient mal po mydriatiku jednu zrenicu maximálne rozírenú
a nali sa posádky, ktoré mu otvorili obe oèi, pozreli, zahlásili:
izokoria a pokraèovali vo vyetrovaní. Prekvapivo ve¾ký poèet posádok RZP aj RLP povauje za orientaèné neurologické
vyetrenie po suspektnom bezvedomí len ve¾kos zreníc.
Problém nemali posádky, ktoré vedia, èo je náplòou prvotného
a druhotného vyetrenia. Body RZP (min  max): 53  93 %.
Body RLP (min  max): 48  93 %. Najlepia tudentská posádka: 3. miesto.
Divadlo:
Pri príprave na oslavy Nového roka prilo k výbuchu a rozmetaniu plechov a k poiaru, ktorý robotníci uhasili. Na mieste
sú úlomky skla, kanistre, plechovky, rôzne f¾ae s chemikáliami, dymiace zvyky po poiari. Poranené sú 2 osoby. Figurant
A: zasiahnutý letiacim plechom s prenikajúcim poranením
hrudníka bez cudzieho telesa. Má popáleniny oboch predlaktí
na HK, hori poèuje od výbuchu, aie sa mu dýcha. TK
120/90, P 126, SpO2 91 %, kapilárny návrat v norme.
Dýchanie auskultaène vpravo oslabené. Figurant B: bezprostredne manipuloval s pyrotechnikou, utrpel amputaèné poranenie predlaktia, rana silne krváca, pahý¾ je zneèistený. TK
90/60, P 136, SpO2 92 %, kapilárny návrat spomalený.
Majster pobehuje okolo a bezradne ponúka balíèek na popáleniny, ale nevie èo s ním robi (WaterJel). Neskôr zaène kontrolova záchranárov a vyruuje. Najbliia chirurgia 30 km,
replantaèné centrum dtto, letové podmienky dobré, je monos
na pristátie vrtu¾níka.
Situácia bola saená rozhodovaním, èi ís do akcie po ubezpeèení úèastníkom výbuchu, e ïalí výbuch nehrozí.
Oèakávali sme, e posádky rýchle vynesú 2 postihnutých
z priestoru, kde sa na zemi pova¾ovalo mnostvo plechov
(výfuk z auta, blatník, súèiastky), smetí, nádob s hor¾avinami
(boli oznaèené) a nebol priestor na rozloenie zdravotníckeho vybavenia. Druhou monosou bolo identifikova potenciálne nebezpeèné predmety a odstráni ich (f¾ae s nápismi
benzín, Molotovov koktail). Prekvapivo ve¾ký poèet posádok tancoval medzi neporiadkom poèas celého oetrovania. Postup pri oetrovaní amputaèného pahý¾u tie nebol
vdy optimálny, ale to bolo nakoniec aj jedným z cie¾ov úlohy  pripravi situáciu, ktorú musíme vedie zvládnu, ale
nevyskytuje sa èasto. Bodový zisk RZP (min  max): 36  90 %.
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Bodový zisk RLP (min  max): 49  92 %. tudenti: 10.
miesto.
Tobogán:
Pacientka dispenzarizovaná v gynekologickej ambulancii,
primipara. Garvidita bez komplikácii. Náhle prekvapená rozbiehajúcim sa pôrodom, o nieèo menej jako manel. Posádka
upokojí manela, vyetrí rodièku a zrealizuje fyziologický pôrod
v teréne. Novorodenec modrý, svalový tonus dobrý, po osuení
zaène plaka a ruovie, P 145/min.
Cie¾om situácie bolo da monos precvièenia si pôrodu na
modeli rodidiel, pretoe pôrod sa v niektorých èastiach
Slovenska pritrafí zriedkavo, ale musíme ho vedie. V situácii
nebol iaden chyták, bol to nekomplikovaný, mierne prekotný
fyziologický pôrod so zdravým novorodencom. Dolná hranica
bodového zisku bola rovnaká v obidvoch súaiach. Bodový
zisk RZP (min  max): 39  88 %. Bodový zisk RLP (min
 max): 36  97 %. tudenti: 3. miesto.
Turista:
Základná kardiopulmonálna resuscitácia na modeli 2 èlenmi
posádky RZP / v RLP lekár a záchranár . Resuscitujete 2 min
kadý, po 4 minútach sa odèítajú hodnoty v percentách.
Ilo o základnú KPR bez pomôcok, bez akejko¾vek záludnosti, jednoduchá technická úloha. Sledované parametre: dostatoèný dychový objem, optimálna rýchlos vdychu, správna håbka
kompresií hrudníka, optimálna frekvencia, správna poloha rúk
a dostatoèné uvo¾nenie vo fáze diastoly. Chceli sme upozorni,
e záchranné vdychy a kompresie hrudníka sú základom pre rozírenú KPR. Niektoré posádky mali základy dos vratké. RZP:
pä posádok nezískalo iadne body za dýchanie, tyri posádky
nedosiahli optimálnu rýchlos prietoku, polovica posádok mala
nesprávnu håbku kompresií hrudníka, 18 posádok nemalo správnu frekvenciu kompresií. V priebehu rokov sa podarilo zlepi
postupy rozírenej kardiopulmonálnej resuscitácie, mono je
práve teraz vhodný èas vráti sa k základom. RLP: 24 posádok
z 31 malo menej ako poloviènú efektivitu pri dosahovaní dychového objemu, len tretina dosiahla optimálny prietok pri vdychu, tretina posádok mala väèinu kompresií nesprávnej håbky,
osem posádok nemalo celý èas resuscitácie správnu frekvenciu
kompresií. Za obidve súae spolu sa dá poveda, e resuscitova vie jedna tretina. Len 10 posádok zo 60 dosiahlo vo vetkých
sledovaných parametroch úspenos viac ako 80 %. Pri zaraïovaní situácie do súae som oèakával lepie výsledky. Bodový
zisk RZP (min  max): 29  81 %. Bodový zisk RLP (min
 max): 34  92 %. tudenti: 13. miesto.
Ranè:
Pri lese na ranèi vyvádza skupina mladých pod vplyvom
halucinogénov a alkoholu. Majú rôzne halucinácie. Bobule
durmana, LSD známky aj lysohlávka sú pri batohoch. Mladík
A s ¾ahkou ebrietou je jediný schopný spolupráce, volá
Xenu. Posádky s ním môu spolupracova a pokia¾ mu uveria, e Xena je skutoèná, mali by ju v lese nájs, TK 12O/80,
P 90, SpO2 98. B a C si dali LSD, malujú pestrofarebné obrázky, z dymu pahreby vidia rôzne postavièky, dávno màtvu
starú mamu a i. B: halucinácie, TK 140/90, P 98, SpO2 99%.
C: halucinácie, TK 140/90, P 120, SpO2 98%, popáleniny
dlaní, predlaktia vpravo 1-2.st. (chcel chytit postavièku z plameòa). Dvaja  D a E sú intoxikovaní durmanom, D je poURGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008
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vyzliekaný, nek¾udne pobehuje, bez dôvodu sa hlasito smeje,
výzvam nevyhovie, divoko gestikuluje, má halucinácie  vidí
pavúky, chrobáky, netopiere a inú háveï, ktorá po òom lezie.
Vyetrením posádky zistia príznaky otravy atropínom (durman): mydriázu, tachykardiu, vzostup TK, hypertermiu, koa
je suchá, èervená akoby od úpalu. D: halucinácie, agresivita,
nek¾ud, izokória  výrazná mydriáza, TK 150/100, P 128,
SpO2 98%, sinus. tachykardia, koa suchá, hyperemická, TT
38 st. C, E: somnolencia, halucinácie, mydriáza, TK palpaène 60, pulz nitkovitý, 150, SVT, kapilárny návrat viac ako 2s,
SpO2 nesníma, dýchanie  tachypnoe, plytké, vezikulárne.
Spadol zo stromu, leí obïaleè v tráve s otvorenou fr. femuru
s vyvinutým okom.
Situácia s mnostvom neovládate¾ných mládeníkov bola reálne nad sily dvojèlennej posádky RZP v tme a v nepreh¾adnej
prírode. Komplikáciou boli straidielka, zhmotnené vizualizácie halucinácií, ktoré sa zjavovali pri postihnutých (smrtka, zhnitá màtvola, vodník, papagáj, ao, mníka, indiánka), ale boli
vidite¾né len osobám pod vplyvom drog  ako typické halucinácie. Napriek tomu niektoré posádky tvrdili, e straidielka
vidia a vyruujú ich pri práci. Snahou usporiadate¾ov bolo medicínsku situáciu s kombináciou rôznych drog, ktoré bolo treba
aspoò orientaène identifikova, od¾ahèi v noènej etape veselými farebnými postavièkami a posádkam poskytnú predstavu,
èo asi vidia nepríèetní nadrogovaní jedinci namiesto záchranárov v èervenom. Napriek úpenlivej snahe jediného spolupracujúceho figuranta A jeho kamarátku Xenu ve¾a posádok nenalo
v reálnom èasovom limite. Napriek tomu, e vetci boli pohybliví a príli a ona jediná bola imobilná. Body RZP (min  max):
28  78 %. Body RLP (min  max): 42  96 %. Najlepia tudentská posádka: 3. miesto.
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156 súaiaci bez rozdielu veku a pohlavia, èo sme vopred nepredpokladali. Bodový zisk RZP aj RLP: 100 %
Záver
Poèas predchádzajúcich roèníkov súaí v Èechách a na
Slovensku sa podarilo odstráni ve¾a nedostatkov, ale niektoré zásadné pretrvávajú ako stálice: posádky si nepreèítajú zadanie,
nepýtajú sa postihnutých (figurantov), ak sa aj opýtajú, tak odpovedi nevenujú pozornos a nerobia poctivé kompletné fyzikálne
vyetrenie. Situácie boli bodované tak, e za bezpeènos na mieste, anamnézu a fyzikálne vyetrenie bolo moné získa najmenej
polovicu bodov. Príjemným prekvapením boli tudentské posádky, z ktorých väèina ete nemá absolvovanú celú povinnú prax
poèas koly (jedna dvojica bola po tátniciach).
Napriek vetkým výhradám neexistuje iná zdravotnícka
komunita, ktorá by platila peniazmi za to, e sa môe duevne
a odborne obnaova a ukazova svoje slabiny v prítomnosti kolegov z brane. A v tomto je naa obrovská sila, pretoe chyba
na súai je v ivote záchranára poslednou ktorú urobí a v reálnom ivote u nikdy nezopakuje. Ako povedal nemenovaný súaiaci klasik po nie najlepie zvládnutej situácii: K...a, ak
nezresuscitujem v reálnom ivote, niè sa nestane. Ale ak nezresuscitujem na súai, do ......., prídem o 200 bodov!
Kompletná dokumentácia k súai je na www.lse.sk/zachrana2008, vrátane rozhodcovských protokolov s optimálnym postupom.
Bratislava, 15. 10. 2008
MUDr. Viliam Dobiá, Ph.D.
Life Star Emergency, spol. s r.o., záchranná sluba
Limbová 1
901 01 Limbach
viliam.dobias@stonline.sk

Urých¾ovaè  laná:
tart do prvej dennej etapy bol z balkóna vo výke asi 10 m
pomocou úväzu na lane prostredníctvom hasièov. Zlanili vetci

Pøíspìvek doel do redakce 18. øíjna 2008

Záchrana 2008 - porovnanie výsledkov
U doktora
body max
RZP

1000

body priemer 457±103

tudenti
najlepí
tudenti

Kotrmelec

Dupla

Divadlo

Tobogán

Turista

Ranè

Celkom

1175

1935

900

1620

1100

1200

1420

10500

1024±104

1211±229

705±120

1147±278

804±136

75±176

713±185

6715±1347

rozptyl %

28-63

65-100

41-87

53-93

36-90

39-88

29-81

28-78

priemer %

46

87

63

78

71

73

63

50

64

1003±121

1497±258

675 132

1131 205

887 136

767±173

1180±191

7940±747

body priemer 649±125
RLP

Kukla

rozptyl %

38-91

58-101

55-97

48-93

49-92

36-97

34-92

42-96

priemer %

65

85

75

75

70

81

64

83

76

body priemer

418±60

1070±61

1116±246

752±110

908±394

801±143

723±97

679±235

6617±519

rozptyl %

37-52

86-98

41-76

64-93

25-82

59-86

47-68

27-62

priemer %

42

91

58

84

56

73

60

48

63

body

520

1149

1466

840

1325

950

814

875

7288

%

52

98

76

93

82

86

68

63

69

U doktora diff. dg bezvedomia u 10 roè. dieaa
Divadlo
najmenej
Kukla
hypoglykémia pri práci s elektrospotrebièom, inzulínová
bodov
pumpa
Tobogán
Kotrmelec nehoda autobusu s 12 postihnutými, triedenie,
Turista
najviac Ranè
organizácia práce
bodov
Dupla
opakovane oetrený opilec so zmenou stavu (anizokória)

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2008

výbuch pyrotechniky, PNO, amputácia, bezpeènos
priestoru
nekomplikovaný prekotný pôrod
základná KPR bez pomôcok
rôzne druhy drog na párty, dvaja zranení, vidite¾né
halucinácie
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XV. Dostálovy dny,
Hradec nad Moravicí 8.  9. øíjna 2008
Letoní Dostálovy dny se nesly ve znamení dvojitého
výroèí  byly v poøadí patnácté a na podzim pøed deseti lety byl obor urgentní medicíny uznán samostatnou lékaøskou specializací, úvodní blok tedy uplynulé desetiletí
reflektoval.
Poøadatelé mì poprosili o úvodní pøednáku, ve které
jsem se pokusila shrnout onìch deset let  mnohdy bez zpìtného pohledu a pøi návalu kadodenních úkolù nevnímáme
práci, která je za námi. Urgentní medicína jako obor je skuteènì celosvìtovì univerzální a navíc je velmi demokratická. Pro úvod jsem si vypùjèila citát z loòského evropského
kongresu, který se mi velmi líbil: Vekerá medicína je urgentní medicína, bez ohledu na to, co vám je, stejnì jednou
skonèíte na urgentním pøíjmu (dr. Collin Robertson,
Skotsko). V závìru jsem si dovolila vyslovit nadìji, e desetileté výroèní nebude zároveò derniérou oboru, který se
dynamicky rozvíjí  v dobì konání konference nebyla jasná
podoba ministerské vyhláky o oborech specializaèního
vzdìlávání. Dnes u známe typický èeský ani obutý ani bosý výsledek  obor je zachován v podobì dvouletého nástavbového certifikovaného kurzu, ale oproti pùvodním
návrhùm zùstává název, specializovaná zpùsobilost a ministr pøi osobním jednání sliboval finanèní zdroje na prvních
nìkolik let prý pøednostnì pro ná obor.
V minulých deseti letech se rozíøil pohled na obor od úzce vymezené terénní péèe k dnenímu pojetí komplexního
diferenciálnì diagnostického oboru s akcentací èasových
faktorù vzniku patologických stavù a se irokým zábìrem
od prevence pøes kliniku k medicínì katastrof, organizaci,
k samostatnému výzkumu. S diferenciací oboru souvisí
i vznik sekcí v rámci odborné spoleènosti: Sekce urgentních
pøíjmù byla zaloena v Olomouci v roce 2005, Sekce medicíny katastrof v lednu 2006, v roce 2007 se spoleènost
otevøela formou pøidrueného èlenství i nelékaøùm s moným vznikem sekce pøi dostateèném poètu èlenù. Tematicky
se profilují i odborné akce  po tradièních mezirezortních

konferencích medicíny katastrof (Zlín, Brno, Hradec
Králové) se konala konference Urgentní pøíjmy v systému
urgentní péèe nebo konference vìnovaná operaènímu øízení.
Lékaøi urgentní medicíny se zaèínají podílet na výzkumu
a grantech, vèetnì mezinárodních, ostatnì náplò nìkterých
sekcí DD toho byla potìujícím výsledkem.
Díky zapojení do spolupráce na evropské úrovni v nìkolika posledních letech pøijala pozvání na Dostálovy dny profesorka Dr. Helen Askitopoulou, pøedsedkynì øecké spoleènosti
urgentní medicíny a èlenka výboru EuSEM (Evropské spoleènosti urgentní medicíny). Hovoøila nejprve o historii
a dùvodech vzniku evropské spoleènosti, a o její struktuøe,
vèetnì vzniku Federace v roce 2004. Klíèovým dokumentem, od kterého se dalí aktivity odvíjejí, je Programové
prohláení o urgentní medicínì v Evropì (celý text otitìn
v UM 4/2007).
Cílem evropské spoleènosti je podpora pokroku urgentní
medicíny v Evropì, zajitìní poskytování urgentní péèe v co
nejvyí kvalitì a zejména ve srovnatelné kvalitì bez ohledu na lokalitu èi stát, dosaení srovnatelných standardù
klinické péèe. Tento cíl je dosaitelný prostøednictvím specialistù s výcvikem v urgentní medicínì. Od této teze je
krùèek k práci na evropském vzdìlávacím programu a standardizaci vzdìlávání v jednotlivých státech  zejména z hlediska definice klíèových dovedností, rozsahu znalostí
a délky výcviku. Dalím velmi ambiciózním krokem, o kterém profesorka Askitopoulou referovala, je projekt Evropské
koly pro lékaøe urgentní medicíny (EuSEP  European
School for Emergency Physicians). Zejména mladým lékaøùm oboru by mìla tato kola pomoci dosáhnout znalosti
a dovednosti, které budou odpovídat poadavkùm budoucnosti. Z dneního pohledu je pro nás dùleitý i fakt, e uznávání specializované zpùsobilosti je v EU bez ohledu na to, zda
zpùsobilost byla v konkrétní zemi získána jako specializace
základní (poadavek pìtiletého programu, z toho minimálnì
3 roky na urgentním pøíjmu) nebo v reimu nástavbové ates-

Obr. 1: Prof. Jakubaszko, MUDr. eblová, MUDr. Ticháèek, prof. Askitopoulou

Obr. 2: Pøedsednictvo úvodního bloku DD
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tace (supra-specialty), kdy je poadována minimálnì 18
 24 mìsíèní praxe na urgentním pøíjmu po absolvování jiné specializaèní pøípravy a pochopitelnì doplnìní vech
kompetencí podle curicula.
Dalím zahranièním hostem byl v Èechách dobøe známý
profesor Juliusz Jakubaszko, letos s pøíspìvkem Význam
nemocnièního oddìlení urgentního pøíjmu pro rozvoj urgentní medicíny. Zdùraznil rostoucí význam tìchto oddìlení i v zemích bývalého východního bloku, a to nejen pro
zajitìní pacientù v ivot ohroujících stavech, ale pro
vzdìlávání a výcvik specialistù se skuteènì komplexním pohledem na pacienta. Pro praxi jsou potøebná oddìlení urgentního pøíjmu, pro výuku oddìlení urgentní medicíny,
nejvyím stupnìm by mìla být pracovitì s akademickým
statutem.
Obì zmínìné pøednáky byly v angliètinì, bez tlumoèení,
poøadatelé i výbor OS si ji dovolili pøedpokládat na tomto odborném fóru základní znalost angliètiny, oba pøednáející mìli
pomìrnì podrobné slidy odpovídající pøednáenému textu.
Profesor Jiøí Pokorný, bez jeho nasazení bychom obor
a katedru UM a MK dnes nemìli, pøednesl pøednáku o historii oboru, od poznatkù, které stály u zrodu urgentní péèe
a po specifický vývoj v naí republice.
MUDr. Dana Hlaváèková pøednesla pøíspìvek Zájem státu na rozvoji urgentní medicíny a medicíny katastrof, pøesahující medicínský èi organizaèní pohled, v úvodu se zabývala i rùzným pojetím státu vùbec, od toho pak definovanými
úkoly v oblasti ochrany zdraví, která se odvíjí od základních
lidských práv, pøedevím práva na ivot. Ná obor naplòuje
poadavky státu jednak v oblasti státní zdravotní politiky
(urgentní medicína), ale i v oblasti bezpeènostní politiky
státu (medicína katastrof). MUDr. Hlaváèková zrekapitulovala i stávající a oèekávaná rizika v obou oblastech (napø.
ICHS, nádorová onemocnìní a onemocnìní dýchacího
ústrojí v souèasnosti z pohledu jednotlivce, cerebrovaskulární rizika, deprese a úrazy v nyní ji velmi krátkém horizontu do roku 2020 dle WHO; pøírodní katastrofy války,
ozbrojené konflikty, dopravní a prùmyslové nehody a epidemie jako souèasná rizika pøi hromadném výskytu postiených, terorismus, migraèní vlny klimatické zmìny, zajitìní
energetických a vodních zdrojù nebo moný støet
civilizací v budoucnosti, moná ani ne pøíli vzdálené).

Obr. 3: MUDr. Ticháèek zahajuje XV. DD
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Docent MUDr. Jan Pokorný, vedoucí katedry UM a MK
IPVZ Praha a docentka MUDr. Jarmila Drábková, CSc. se
bohuel pro pracovní zaneprázdnìní nemohli zúèastnit, take
posledním pøednáejícím tohoto oslavnì-rekapitulaèního
bloku byl profesor Masár z Bratislavy a pøedstavil v naem
regionu zatím ojedinìlou Kliniku urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF Univerzity Komenského v Bratislavì,
kde byl právì uzavøen první akademický rok. I pøes nìkteré
porodní bolesti, mezi nì pochopitelnì patøí nedostatek lektorù a tím pøetíení stávajících (u externích pøednáejících
souvisí i s finanèním ohodnocením) èi nedùvìra kolegù
ostatních odborností je existence akademického pracovitì
velkým posunem vpøed.
Odborné bloky, které v programu následovaly, byly
kompaktní a pøednákám jednoznaènì prospìlo zkrácení
èasového limitu na deset minut, limit byl navíc pøedsedajícími nekompromisnì vynucován (natahováním budíku).
Ke cti pøednáejících budi øeèeno, e nátlakové akce vìtinou nebyly potøeba  i toto svìdèí o jejich profesionálním pøístupu.
V resuscitaèním bloku se témìø polovina pøednáek týkala významu a indikací dýchání do doby pøíjezdu záchranného týmu. MUDr. Rùièka z Plznì prezentoval soubor 26
nemocných se srdeèní zástavou, pøièem doba do zahájení
resuscitace korelovala s tíí neurologického deficitu.
Pøehled problematiky pøednesl MUDr. Truhláø z Hradce
Králové, od epidemiologie, patofyziologie, výsledkù experimentálních studií a neádoucích úèinkù dýchání z plic do
plic po zmìnu doporuèení ERC a AHA jetì pøed plánovanou revizí doporuèených postupù. MUDr. Franìk se vìnoval fenoménu lapavých dechù na základì analýzy hovorù na
tísòovou linku ve 100 po sobì jdoucích pøípadech resuscitace. Výsledky jsou alarmující: 38% laických zachráncù neudìlalo nic, 41% uvedlo postieného do stabilizované polohy,
8% se pokouelo postieného posadit, 13% otoèilo na záda
a jen 3% zahájila resuscitaci. Pro skuteènì racionální a prakticky orientovanou výuku základní nedokladné resuscitace
je zde tedy pole velmi, velmi neorané. MUDr. Knor prezentoval studii s èasným podáním heparinu bìhem neodkladné
rozíøené resuscitace s pøedpokladem potlaèení prokoagulaèní aktivity a zlepení mozkové, periferní i orgánové reperfuze. Jednoznaèný vliv na pøeití sice nebyl potvrzen,
nicménì v podsouboru pacientù s návratem spontánní cirkukace se moné pozitivní ovlivnìní mikrocirkulace projevilo. Tato studie byla pøijata k pøednáce i na evropském
fóru v Mnichovì. MUDr. Pokorná si kladla otázku, jak dlouho má smysl sledovat pøeiví obìti zástavy srdeèní pro vyhodnocení celkového outcome, MUDr. Bílek referoval
o standardizovaném zabezpeèení resuscitací ve FN Ostrava,
vèetnì systému nácviku, aktivace, vybavení, dokumentace.
Závìr bloku patøil MUDr. Ticháèkovi a sledování hloubky
kompresí provádìných dobrovolníky na modelu pomocí pomùcky f. Laerdal Q-CPR.
Druhý den byly tøi odborné bloky, pøesto konference
skonèila vèas. Potìující bylo, e v úrovni pøednáek nebyl
znát rozdíl v projevu a prezentaci témat mezi lékaøi z terénu a z klinik. Pøednemocnièním ochlazováním pacientù po
srdeèní zástavì se zabývaly tøi pøednáky autorù kulce
a Truhláøe, kteøí se tématu, ale i projektu studie PRE-COOL
vìnují nejintenzivnìji. Zaznìly argumenty a podmínky pro
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pouívání metody, pøehled jednotlivých postupù, vèetnì
rozboru efektivity, pouitelnosti, ceny, a pochopitelnì pøedstavení studie. MUDr. Telekes z Liberce hovoøil o nemocnièních zkuenostech, patofyziologii podrobnì probral
MUDr. Oádal. MUDr. Bosman z plzeòského urgentního
pøíjmu poukazoval na odvrácenou stranu podchlazení,
zejména jako souèásti smrtící trais u traumat, nìkdy u intoxikací. Pouitím hypotermie v léèbì dìtí, s výhledy do budoucna, se zabýval MUDr. Neiser z Ostravy.
Blok o hromadných postieních zdraví se logicky nesl ve
znamení sráky tramvají v Ostravì Vøesinì (pøednemocnièní etapu zhodnotil vedoucí lékaø zásahu MUDr. Hole, nemocnièní MUDr. Jeèmínková za FN Ostrava, MUDr. ustek
za Mìstskou nemocnici Ostrava) a vlakového netìstí ve
Studénce (opìt specialista na severomoravské katastrofy
MUDr. Hole za PNP a MUDr. Jelen za FN Ostrava).
V obou fázích byl znát obrovský posun mezi onìmi dvìmi
událostmi. Tøi dalí pøednáky se týkaly pøipravovaných
úprav systému traumatologické péèe  komplexní návrh
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systému vèetnì úrovnì poskytovatelù pøednesl místo nepøítomného doc. Plevy, pøedsedy Èeské spoleènosti pro úrazovou chirurgii MUDr. Jelen, dále byl pøedstaven návrh
spoleèného doporuèeného postupu obou spoleèností
(ÈSÚCH a UM a MK) kritérií pro pøíjem pacientù do traumacenter (eblová) a návrh jednotné visaèky (Urbánek).
Poslední pøednáka se zabývala CT diagnostikou vaskulárních traumat (Chmelová a kol.).
Poslední blok sdruoval pøednáky nezaøaditelné do hlavních témat konference. Svým nenapodobitelný stylem zahájil
kolega Dobiá ze SR pøehledem nejèastìjích mýtù, vztahujících se k první pomoci. MUDr. Bulíková vyhodnotila úspìnost úlohy z RR 2008 (publikováno v minulém èísle UM),
MUDr. Richterová seznámila posluchaèe se zajímavou kazuistikou zasaení bleskem a MUDr. Maek z Královéhradeckého
kraje referoval o reorganizaci LSPP. Ostatní pøednáky bloku
vak byly pouhou rekapitulací obecných poznatkù.
Jana eblová

Informace z výboru Spoleènosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof ÈLS JEP za rok 2008
V roce 2008 se konalo celkem est schùzí výboru, podrobné zápisy jsou na webových stránkách spoleènosti, tento èlánek pøedkládá souhrn dlouhodobìjích a odborných aktivit
a postojù.
Upøesnili jsme podmínky pøijímání nelékaøù do odborné
spoleènosti formou pøidrueného èlenství. Dolo k tomu na
základì zmìny postoje ústøedí ÈLS JEP ohlednì èlenství
 mimo jiné i po dotazech a tlaku ze strany naí odborné spoleènosti. Nelékaøi mohou vytvoøit svoji sekci v rámci odborné spoleènosti; nemohou volit do výboru a být voleni,
nicménì pokud bude sekce nelékaøù ustanovena, mohou si
zvolit vlastní výbor a jednoho zástupce vysílat na jednání výboru OS. Èlenský poplatek se skládá z poplatku ÈLS JEP (280
Kè roènì) a sníeného èlenského poplatku Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, který je pro pøidruené
èlenství 100 Kè roènì.
Èlenové výboru se podíleli na vypracování dotazníku
WHO pro oblast urgentní medicíny, lo o jednotný dotazník
pro vechny evropské státy. WHO sledovala ètyøi oblasti:
pøednemocnièní neodkladnou péèi, nemocnièní fázi  urgentní pøíjmy, krizové øízení a vzdìlávání. ÈR byla vybrána mezi
6 zemí, které budou øeit v dalí etapì projekt ke sledování
ukazatelù o krizové pøipravenosti.
Èeská republika je jedním ze spoluautorù evropského
vzdìlávacího programu oboru, práce v této skupinì se úèastnila MUDr. eblová (viz samostatný èlánek v UM 2/2008).
Na kongresu v Mnichovì byla zaloena evropská Sekce pøednemocnièní péèe, opìt s naí úèastí.
Rozvíjí se i mezioborová spolupráce v rámci ÈR, s Èeskou
spoleèností úrazové chirurgie, Èeskou spoleèností intenzivní
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medicíny a s Èeskou neurologickou spoleèností. Spoleènost
intenzivní medicíny nabídla úèast autorù naeho oboru na
pøipravované roèence urgentní a intenzivní medicíny, kterou
pøipravuje nakladatelství Maxdorf a také blok pøednáek na
Dnech intenzivní medicíny, které se budou konat v kvìtnu
2009 v Hradci Králové. Se zbývajícími spoleènostmi jsme
jednali zejména o doporuèených postupech (s traumatology
o DP Kritéria pro smìrování pacientù se závaným úrazem
 vylo ve Vìstníku MZ v listopadu 2008, text DP je na naem webu k pøipomínkování: http://www.urgmed.cz/postupy/08_triaz%20urazu.pdf; s neurology jednáme o zpøesnìní
DP Pøednemocnièní péèe o pacienty s akutním mozkovým infarktem indikovanými k trombolytické léèbì). Dokonèené
a schválené texty budou publikovány v UM v následujícím
roce. Návrh jednotné tøídící karty a manuálu jejího pouití je
otitìn v tomto èísle UM a je té na webu spoleènosti
http://www.urgmed.cz/meka/08_visacka.pdf.
Výbor schválil a zatítil (spolu s ÈSIM a ÈSARIM) pilotní studii PRE-COOL, jejím cílem je ovìøení proveditelnosti
mírné hypotermie u nemocných po srdeèní zástavì v pøednemocnièní péèi. Tento pilotní projekt probíhá ve Støedoèeském
a Královéhradeckém kraji. Zároveò výbor doporuèil vznik
neformální pracovní skupiny pro hypotermii, zaloení samostatné sekce zamítl, nebo v rámci odborné spoleènosti jsou
sekce pro iroké okruhy témat oboru (napø. urgentní pøíjmy,
medicínu katastrof a pøípadnì v budoucnu pøi dostateèném
poètu pro nelékaøe  viz výe), nikoliv pro tvorbu jednoho
DP nebo jednoho klinického problému.
Bìhem jednání o moné rekvalifikaci odborníkù naeho
odboru na veobecné lékaøství mezi MUDr. Knorem
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a MUDr. tolfou, souèasným vedoucím katedry VL, bylo dosaeno konsensu vech stran vèetnì vedení IPVZ o délce
a náplni rekvalifikace, doba doplòkové praxe bude 18 mìsícù
(10 mìsícù v praxi praktického lékaøe, 2 mìsíce praxe na interním oddìlení s neselektovaným pøíjmem, 2 mìsíce praxe
na odd. ortopedie, RHB, urologie, 2 mìsíce v praxi praktického lékaøe pro dìti a dorost, 2 mìsíce v malých oborech
ORL, oèní, koní, hygiena). Praxi je mono získávat dlouhodobì. S podmínkou zakonèení pøípravy atestaèní zkoukou se
výbor ztotoòuje.
S èleny výboru byly prùbìnì konzultovány teze pøipravovaného zákona o ZZS, stejnì jako návrhy provádìcích pøedpisù, pøipomínky jsme v poadovaném termínu odeslali.
Od léta a do podzimu jsme opakovanì jednali se zástupci
MZ (jak na Odboru vzdìlávání a vìdy, tak s námìstkyní ministra MUDr. Hellerovou a nakonec i s ministrem MUDr. Julínkem)
o budoucnosti vzdìlávání v oboru. Povaujeme oblast vzdìlávání za klíèovou a trvali jsme jednak na zachování oboru, a za
druhé na zachování urgentní medicíny v základních oborech,
navazujících na základní kmen.
Uvádíme zde souhrn naich argumentù tak, jak jsme je odesílali k vypoøádání pøipomínek:
1) urgentní medicína je jedním z 53 lékaøských oborù, vyjmenovaných v poslední direktivì EU 2006/100/EC a jak
EU, tak WHO vìnují systémùm neodkladné péèe a zajitìní srovnatelné kvality této péèe pro obèany EU znaènou
pozornost;
2) v ÈR je urgentní medicína na 18. místì v poètu odborníkù
 (zdroj: ÚZIS 2006, Zpráva o stavu, vývoji a výhledu
zdravotnictví v ÈR);
3) urgentní medicína je irokým diferenciálnì  diagnostickým
oborem s nutností øeit v prvním kontaktu vekeré akutní
stavy napøíè medicínskými specializacemi;
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4) jedinì lékaøi urgentní medicíny mají jak teoretické, tak
denní praxí provìøené znalosti a dovednosti pro øeení mimoøádných událostí v oblasti hromadných postiení zdraví
a za nestandardních podmínek  a pøíprava na zdravotnická bezpeènostní rizika je jednou z priorit bezpeènostní politiky státu;
5) pøípadný pokles poètu lékaøù v PNP a vìtí zajitìní pøednemocnièní neodkladné péèe nelékaøským personálem nezbytnì vyaduje existující sí urgentních pøíjmù s lékaøi
urgentní medicíny, nebo nelze zajistit návaznost a kvalitu
neodkladné péèe konziliárním zpùsobem.
Nepodaøilo se nám zvrátit názor ministerstva ohlednì zaøazení do základních oborù, nicménì obor zùstává v tzv. nástavbové verzi jako dvouletý certifikovaný kurz, zakonèený
specializaèní zkoukou. Argument MZ byl zejména v tom, e
pokud (jakýkoliv) obor je základní, pak vichni lékaøi bez výjimky musí mít specializovanou zpùsobilost nebo být zaøazeni v pøípravì (v celé délce), nemohli by tudí v ZZS pracovat
lékaøi s jinou specializací.
Èlenové výboru vidí jako jednu z priorit pro dalí období
zapojení do výuky medikù na lékaøských fakultách v ÈR
s cílem zvýit povìdomí o oboru mezi studenty a na akademické pùdì obecnì. Souèasnì je potøeba zajistit vìtí informovanost o oboru obecnì (ostatní obory, veøejnost).
Urgentní medicínì bylo vìnováno nìkolik blokù poøadu
Rodinný lékaø ve vysílání Èeského rozhlasu 2. Pro odbornou veøejnost je pøipraven celodenní kurz ÈLK 28. bøezna
2009 pod názvem Urgentní medicína aneb diagnostika
a terapie prvního kontaktu, kurz je ji avizován v èasopise
ÈLK.
Za výbor OS UM a MK MUDr. Jana eblová, Ph.D.
pøedsedkynì výboru

Transportní amputátová sada
Frantiek Kolek1, Václav Kocián2
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Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy
Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Abstrakt
11.  17. kvìtna 2008 jsme se zúèastnili mezinárodní soutìe mladých vìdcù International Science and Engineering fair v Atlantì
s projektem Development of autonomous first aid package for amputation injuries. V naí práci jsme navrhli a zhotovili prototyp balíèku pro
oetøení amputaèního poranìní na místì úrazu a bìhem transportu do nemocnice. V práci jsme se zamìøili pøedevím na vývoj tvaru
igelitového sáèku, který je po naplnìní vodou stabilní a na zpùsob chlazení pomocí urey a vody, tudí bez nutnosti ledu. Pøestoe sada byla
zatím testována pouze na modelových situacích, domníváme se, e by do budoucna mohla být uiteènou pomùckou nejen záchranných
slueb, ale i pracovi, kde amputaèní úraz hrozí.
Klíèová slova: amputace  replantace  oetøení amputátu  transport
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Abstract
First aid package for amputation injuries
From 11th to 17th May we took part in young scientist's competition International Science and Engineering fair in Atlanta with project called
Development of autonomous first aid package for amputation injuries. We have designed and made prototype of the package for care about
amputation injuries on the place of the accident and during the transport to the hospital. In our work we above all focused on development
of the shape of the plastic container, which is stable after filling with water, and on the cooling system using urea and water, which does not
require ice. Although the package was tested on the simulated accidents only, we think that it could be possibly very helpful not for
emergency services only, but for hi-risk workplaces too.
Key words: amputation  replantation  care about the amputate  transport

Nìkteré váné nehody, jako napøíklad automobilové havárie, nehody na rizikových pracovitích (pily, masokombináty), ale i v domácích dílnách, jsou spojeny s amputací
èástí lidského tìla. Nejèastìji se jedná o jednotlivé, popøípadì mnohoèetné amputace prstù, ménì èastìji bývají amputovány konèetiny v zápìstí èi kotníku, nebo dokonce
konèetiny celé.
V tìchto pøípadech je péèe o amputát stejnì dùleitá jako
péèe o pacienta. Amputovaná èást tìla je velmi citlivá vùèi
jakémukoliv pokození, pøedevím vùèi otlakùm, nevhodné
transportní teplotì a maceraci hypotonickou vodou. K nevratnému mechanickému pokození staèí poloit amputát na
tvrdou podloku, napøíklad na stùl. Za ideální transportní
teplotu jsou povaovány 4°C.
Hlavním problémem, zvlátì v naí republice, je ale naprostá nevybavenost vozù ZZS pro tento typ zranìní.
Záchranáøi musí vdy improvizovat, oetøení je tím pádem
ménì kvalitní a èasovì nároèné, co ztìuje replantaci

a zpùsobuje pooperaèní komplikace. Toto ve platí v lepím
pøípadì. Èastìji se ale improvizovaný postup, zvlátì z èasových dùvodù, vùbec neprovádí a amputát se pouze pøekryje sterilní roukou a dále se oetøuje a v nemocnici.
Dalí komplikací je fakt, e amputaèní poranìní u stabilizovaného pacienta je povaováno za lehké zranìní,
a tudí není oetøeno pøednostnì. Take i kdy se pacient
dostane do nemocnice i v relativnì krátkém èase, mùe
dalí desítky minut èekat na oetøení v èekárnì chirurgického pøíjmu.
Pro ilustraci uvedeme pøibliný improvizovaný postup:
Zdravotníci nejprve zastaví krvácení a stabilizují celkový
stav pacienta. Rannou plochu amputátu i pahýlu pøekryjí
gázou navlhèenou fyziologickým roztokem. Poté amputát
vloí do igelitového sáèku a sáèek zaváou. Poté vezmou
druhý sáèek, vloí do nìj led a nalijí vodu a do hrdla tohoto sáèku zaváou hrdlo prvního sáèku. Poté celou aparaturu
zavìsí. Viz obrázek è. 3.

Obr. 1: Obrázek balíèku první pomoci

Obr. 2: Instrukce k pouití
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Obr. 3: Schéma improvizovaného postupu

Z výe zmínìných dùvodù jsme vyvinuli jednorázový balíèek první pomoci pro péèi o amputaèní poranìní na místì
nehody a bìhem transportu do nemocnice. Tento balíèek obsahuje ve potøebné pro zástavu krvácení, péèi o ranné plochy a o amputát. Krvácení bývá u amputaèních poranìní
velmi silné a z tohoto dùvodu jsme do balíèku zaøadili
Martinovo gumové zakrcovalo. Pro péèi o ranné plochy
obsahuje sada celkem 6 gázových ètvercù o dvou rozmìrech
(2 ètverce o rozmìrech 20 x 20 cm a 4 o rozmìrech 7 x 7 cm).
Gázy jsme opatøili stahovacím systémem umoòujícím jejich rychlou a bezpeènou fixaci na ranné ploe.
Dále sada obsahuje vnitøní sáèek na amputovanou èást tìla s bezpeènou uzavírací litou zajiující ochranu pøed macerací.
Poté se vnitøní sáèek s oetøeným amputátem vloí do
vnìjího kontejneru, pro který jsme navrhli speciální tvar

Obr. 4: Schéma 1
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zajiující jeho stabilitu po naplnìní vodou. Kontejner je
vyroben z tenké PE-LD folie pomocí 4 rovných svárù. Pro
minimalizaci otøesù, a s tím souvisejícím mechanickým pokozením amputátu, je kontejner vybaven pruným závìsným systémem. Viz obrázek è. 1, 5.
Velmi dùleitým faktorem je také chlazení na teplotu 4°C.
Z dùvodù obvykle patné dostupnosti ledu na místì nehody
jsme vyvinuli velmi úèinný a zároveò jednoduchý a levný
zpùsob chlazení za pomoci reakce urey s vodou. Vnìjí
kontejner obsahuje 500 gramù urey a staèí pouze dolít 1,5
litru jakékoli vody (v pøípadì krajní nouze, napøíklad v bojových podmínkách, je moné pouít i moè).
Ná postup oetøení je patrný z pøiloeného návodu, který je souèástí sady. Viz obrázek è. 1, 2.
Díky naemu balíèku by mohly být replantovány dnes nereplantovatelné amputáty.
K tradiènímu zpùsobu oetøení amputaèního poranìní jsou
zapotøebí 2  3 zachránci, navíc je èasovì nároèný a z tohoto
dùvodu bývá odkládán na pozdìji (nejèastìji a do nemocnice), zatímco s naí sadou zvládne oetøení velmi rychle i jeden nekolený laik. Díky pouití bìnì dostupných materiálù
(PE-LD, urea, gáza, ) a jednoduchých výrobních metod je
nae sada snadno a levnì vyrobitelná. Náklady na jeden balíèek odhadujeme na cca 200 Kè.
Nae sada je vhodná jako výbava vozù ZZS, ordinací
LSPP, rizikových pracovi a armádních jednotek.
Frantiek Kolek
Nádraní 274
53821 Slatiòany
e-mail: kolekt@seznam.cz
Václav Kocián
Palackého 451
53821 Slatiòany
e-mail: kocian.vaclav@gmail.com
Pøíspìvek doel do redakce 4. øíjna 2008,
pøijat k tisku 4. listopadu 2008

Obr. 5: Schéma 2
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Recenze uèebnic kurzu 155+
(Rozíøená telefonická asistence na tísòové lince)
Èepická B, imek J: Psychologický a etický rozmìr práce operaèního støediska.
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje,
Kladno, 2008. 126 s. ISBN 978-80-904018-0-8
Pracovnice operaèního støediska záchranné sluby jsou
pøi své práci vystaveny enormnímu stresu formovanému
pøedevím skuteèností, e distantní komunikace s klienty je
vedena pouze na verbální úrovni a volající se cítí v kritické
situaci, co vede ke zvýení komunikaèního umu.
Recenzovaná uèebnice pøináí struèné informace ze základù
obecné psychologie, velmi podrobné a èetnými reálnými
pøíklady doloené informace z teorie a pøedevím praxe komunikace, etická dilemata této èinnosti a pohled na organizaèní problematiku a monosti jejího øeení.
Centrálním tématem publikace je výuka a nácvik komunikaèních dovedností podloená psychologickým výkladem,
který analyzuje nejen problematiku vzniklých kritických situací, ale vede také souèasnì k sebereflexi a sebepoznání
a tudy i k monostem osobního rùstu. Koncepènì je problematika zasazena do teoretického rámce transakèní
analýzy (dále TA), je je jak srozumitelnou a souèasnì hravou teorií osobnosti, psychoterapeutickou a psychoedukaèní metodou a teorií (pøedevím vak praxí) komunikace.
Kromì vysoké odborné úrovnì je dalí pøedností textu jeho ètivost daná pøedevím skuteèností, e staví do popøedí
reálné situace, na které teprve v druhém sledu uplatòuje teoretické modely. Ètenáøky (a já doufám, e se najde i dost
ètenáøù) se tak nejprve seznámí s urèitou skuteèností, které
se posléze uèí porozumìt pohledem zevnitø. Tento pedagogický postup vyvolává èasto kýený aha-moment, který je zdrojem pøekvapivého osvìtlení a tím snadnìjího vtisku.
Humanistický a laskavý pohled TA dovoluje navíc pøijmout
vlastní stinné stránky bez pocitu provinìní (chyby jsou pøece souèástí kadého a navíc zmìna je moná!) a bez pøehnanì obranných postojù.
Kapitola o etice svìdèí o hluboké ivotní moudrosti, je
podána vstøícnì bez mentorování a prorocké jasnozøivosti
a splòuje poadavek TA, aby textu porozumìlo i osmileté
dítì. Na stres je mono pohlíet ze tøí rùzných úhlù: patofyziologického, psychologického, nebo organizaèního. Druhý
pohled je pøevánou náplní uèebnice, ale nejsou opominuty
ani problémy organizaèní a pøestoe tvoøí jen malou èást
textu, jsou vypíchnuty ty nejvýznamnìjí.
Za velmi cenné povauji otázky vloené organicky do
kadé kapitoly a poloené jetì po jejím skonèení, monost
ovìøit si na vlastním preparátu, jak nìkteré mechanismy
fungují a jak se na nich podílím sám a návod k nácvikùm
vedoucím k autonomii, osobnímu rùstu a vyzrávání.
Prokletí redaktorského oka spoèívá v tom, e na náhodnì
otevøené stránce objeví jedinou tiskovou chybu, navíc jetì
v petitu. Zde jich objevilo víc, navíc by bylo vhodné v pøí-
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padì autorské dvojice sjednotit tvary pøíèestí minulých
(i versus y), nicménì to jsou malièkosti, které se v dalích vydáních (a o nich nepochybuji) jistì vychytají.
Kniha je nespornì cennou pøíruèkou pro pracovnice
a pracovníky operaèního støediska. Navzdory specifiènosti
této problematiky ji doporuèuji vem, kdo mají zájem o problematiku komunikace, jejích psychologických koøenù
a pøedevím na zlepení svých vnitøních stavù a pocitù, vyplývající nejen ze zlepení komunikaèních dovedností, ale
pøedevím z osobního rùstu, dosaené autonomie a tudy
i vìtí vnitøní svobody.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Praha  6.11.2008

Vodáèková D: Prostupnost záchranné sluby se sociálními slubami.
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje,
Kladno, 2008. 82 s. ISBN 978-80-904018-1-5
Na záchrannou slubu se obracejí velmi èasto lidé, jejich
problém ji na první pohled není zdravotní, ale patøí evidentnì do oblasti psychosociální, poèínaje napø. domácím
násilím a konèe finanèní nouzí v kritické situaci. Cílem
publikace je seznámení pracovníkù a pracovnic záchranné
sluby s nabídkami a monostmi rozsáhlé sítì psychosociálních slueb od úøadù práce po policii.
Text je jakýmsi pøekladem do lidtiny nepøehledné
zmìti v souèasnosti platných právních norem a seznamem
institucí, které sluby zajiují, vèetnì vymezení jejich
kompetencí. Nìkteré mezní situace jsou ilustrovány pøepisem autentických rozhovorù a jejich vyhodnocením.
Formou otázek jsou také øeeny algoritmy pøesouvání problematiky volajících do pøísluné oblasti.
V jednom pøípadì bych s názory autorky polemizoval.
Jde o pøíklad 3. na s. 7. Popis problému: Volá starí mu. Je
noc. Jeho ena spadla z postele na zem, leí na podlaze, on
ji nedokáe zvednout, protoe paní má pøes 100 kg.
Dispeèerka konstatuje, e v této vìci nemùe pomoci (nejde
o indikaci k výjezdu)... Výjezd záchranné sluby by byl
v dané chvíli skuteènì nadbyteèný. Komentáø: Døíve ne
odkáe dispeèerka volajícího na sousedy, policii i hasièe, by
se rozhodnì mìla ujistit, e se nejedná o bezvìdomí, závaný úraz, nebo jiný zdravotní problém. Ale to je také jediná
kritická pøipomínka.
Publikace pøedstavuje uiteèný a praktický manuál navigující nejen pracovníky záchranné sluby, ale i dalí zájemce
z øad odborné i laické veøejnosti smìrem k optimální psychosociální pomoci.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Praha  7. listopadu 2008
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Franìk O: Medicínský a koordinaèní rozmìr práce operaèního støediska.
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje,
Kladno, 2008. 178 s. ISBN 978-80-904018-2-2
Název publikace neslibuje pøíli vzruující èetbu, musím
vak pøiznat, e text mì chytil od první øádky a s napìtím jsem
proèetl tøeba i takové pasáe, které jsou vìnovány organizaci
pracovitì èi systému. Kdy jsem uvaoval o tom proè, nael
jsem prostou a srozumitelnou odpovìï: autor problematiku
perfektnì zná a ovládá (od ergonomicky správného posazení
dispeèera, pøes rùzné technické podrobnosti, klinické problémy, a po mezilidské vztahy), navíc ji umí poutavým zpùsobem podat.
Kapitola nazvaná Komunikace s volajícím pøedstavuje pøíklad excelentní uèebnice komunikace s ohledem na vechny
moné, jako zdánlivì nemoné alternativy, upozoròuje na nejèastìjí omyly a nabízí správná øeení. Zdùrazòuje význam
empatie a vstøícnosti, umìní vytøídit podstatné èásti z vìtinou
zlomkové informace, pøináí pøíklady správných i zavádìjících
otázek a správného nebo naopak nesprávnì selektujícího naslouchání a dotazování. Jsou také uvedeny varovné pøíklady
podcenìní informace od zdánlivì nespolehlivých zdrojù (dìti,
psychotici, handicapovaní, opilci) a postup pøi jednání s nestandardnì se chovajícími komunikaèními partnery.
Dalí èást je vìnována pøíjmu tísòové výzvy; ten má svá
exaktní pravidla, která jsou zde pøedstavena pøehlednì a srozumitelnì: Kdo volá? Je skuteènì potøeba záchranná sluba? Kde
se to stalo? Co pøesnì se stalo? Je indikován výjezd? Co mají
dìlat volající, ne záchranka dorazí? Poté následuje formaliza-
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ce klasifikace rizika a z ní vycházející formalizace postupù. Ty
jsou uvedeny ve struèných pøehledech podle typu situace, zasaeného systému i podle klinického stavu postieného. V závìru tohoto oddílu jsou uvedena pravidla telefonicky asistované
neodkladné resuscitace (TANR) opìt do vech podrobností
vèetnì upozornìní na nejèastìjí chyby.
Následují oddíly vìnované organizaci na vyí úrovni: krátká kapitolka Operaèní øízení prostøedkù ZZS je vìnována strategii záchranného systému od výjezdu záchranné skupiny a
po leteckou záchrannou slubu. Dalí èást se zamìøuje na hromadná netìstí. Také problematika managementu a mìøení
kvality záchranných systémù a postgraduálnímu vzdìlávání
oslovuje více vedoucí pracovníky. Závìreèná èást je vìnována
komunikaèním technologiím. Pøílohy obsahují vybrané právní
normy, slovník frázových slov pouívaných v radiokomunikaci, hláskovací tabulku (A jako Adam), kódovací tabulku rizik, pro srovnání výjezdový systém platný v SRN, skórovací
systémy mapující osud pacienta a nìkteré dùleité webové
adresy.
Publikace je primárnì urèena pracovníkùm a pracovnicím
záchranného systému, podle mého soudu by se vak urychlenì
mìla dostat do rukou (a do mentální výbavy) vech lékaøù,
a také SZP (kteøí jsou velmi èasto prvními a dost èasto jedinými pøíjemci volání pacientù v tísni). Nicménì pro jasnou a logickou stavbu komunikaèních pravidel z ní mohou tìit vichni,
kteøí se touto problematikou zabývají. Garantuji, e vichni, kdo
ji otevøou, ji pøeètou se zájmem a budou z ní profitovat.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Praha  8. listopadu 2008

Anotace publikací
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