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Ú V O D N Í

S L O V O

Kolegové, kteří mě znají již déle, mi s vlídným úsměvem tolerují roli třetí sudičky nad urgentně – medicínskou kolébkou, sudičky, která se v krizi a za kalamity snaží zmírnit dopady fatálních a tragických předpovědí. Ono „nezemřeš, jenom budeš spát, více už nemohu ti dát….“
Musím přiznat, že v poslední době občas byly situace a jednání, ve kterých racionálně nezdůvodnitelný
optimismus opouštěl – alespoň chvilkami – i mě. Přesto se objevila oblast, která je pro nás všechny nejen
velkou výzvou do budoucna, může pozitivně ovlivnit rozvoj oboru a jako prémii nám může přinést i trochu
osobního uspokojení.
Mezi ukazateli vyspělosti urgentní medicíny bývá uváděno mnoho prvků, které již různou dobu splňujeme: existence národní oborové společnosti, systém postgraduálního vzdělávání a jeho definovaný obsah,
existence oborových učebnic a publikací, vlastní odborný časopis, organizace systému přednemocniční
péče. Pokulháváme zatím v plošné síti urgentních příjmů, ale stále přibývají a plánují se další (by3 nám
toto tempo připadá pomalé). Jiné hledisko určuje fáze vývoje podle rozšiřujícího se záběru oboru od pouhého zajištění neodkladné péče, a zprvu dokonce „přeškolenými“ odborníky jiných oborů až celospolečenským preventivním programům a nadnárodním oborovým federacím. Co nám však zatím chybělo, byl
podíl oboru a odborníků urgentní medicíny na pregraduální výchově, tedy průnik na lékařské fakulty. Na
tomto poli byl díky organizačnímu odtržení záchranných služeb a prvotnímu profilování oboru přes přednemocniční složku velký handicap, nebo3 se ztratila vazba na nemocniční a klinické prostředí. I postgraduální – specializační – příprava musí nezbytně probíhat na urgentních příjmech, to je jedním z jejich zásadních úkolů, hned po zajištění kontinuity péče.
Ve výboru odborné společnosti jsme opakovaně hovořili o nutnosti oslovit studenty lékařských fakult
a mladé lékaře, u nichž je předpoklad, že by je obor svou šíří a svými výzvami mohl zajímat, ale kteří o něm
neví vůbec nic. Od koho by se také měli dozvědět o náplni urgentní medicíny, když o ní nemají pražádnou
představu jejich vyučující a akademičtí funkcionáři. V uplynulém období, možná i na základě marného boje o zachování oboru mezi základními, jsme přestali hovořit a začali hledat cesty, jak invazi do akademického prostředí provést. Bylo uspořádání několik akcí pro studenty lékařských fakult, o jedné z nich jste se
mohli dočíst minulém čísle UM (projekt Save Our Lives v Olomouci), na této lékařské fakultě bude také od
dalšího školního roku zahájena výuka urgentní medicíny, zatím v režimu volitelného předmětu. Půldenní
workshop pro mediky zde proběhl i v rámci konference o urgentních příjmech v dubnu tohoto roku. Na
podzim byl v Brně uspořádán dvoudenní kurz a v době, kdy toto číslo časopisu půjde do tisku, se stejný kurz
bude opakovat, protože na první běh se přihlásilo pětkrát více zájemců, než bylo možné zařadit.
Výše uvedené akce byly jednorázovým představením oboru na základě prezentace symptomu
a s charakteristickým přístupem urgentní medicíny – tedy s onou hádankou či detektivkou, jejíž rozluštění je
až na konci správného sledu úvah vycházejících ze znalosti patofyziologie, z klinických zkušeností, správných anamnestických otázek, ale i z intuice, která dělá medicínu také trochu uměním. Studenti byli
nadšení, protože je někdo konečně nenutil si zapsat za prvé až za osmé, ale měli před sebou „pacienta“
se všemi tušenými záhadami, které je možná kdysi na medicínu přilákaly, a ještě měli přemýšlení zabalené
do přímé akce s trochou adrenalinu.
Právě tento zájem a nadšení mladých je obrovským potenciálem oboru do budoucna.
Když už jsme na olomouckém workshopu jako lektoři mezi dvanáctým a třináctým představováním
svého tématu ve vražedně rychlém tempu přece jen umdlévali, jedna z účastnic dokázala zmobilizovat
naše energetické rezervy: „Jestli vás to nějak povzbudí, tak tohle všechno, co nám tady ukazujete a říkáte, je pro nás ohromně zajímavé a nikdy nikdo nám na fakultě něco podobného neříkal,“ řeklo to báječné děvče.
A tak mi dovolte nad kolébkou se spící urgentní medicínou doufat, že už se kojenec brzy probudí se
zdravým dětským křikem a začne vyžadovat svoje.

Za redakci
Jana Šeblová
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Systém specializované zdravotní péèe
v Èeské republice o osoby ozáøené
Zdenka Fenclová1,2, Daniela Pelclová1
1
2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékaøská fakulta, Klinika nemocí z povolání 1. LF a VFN
Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny práce a pracovního lékaøství, Praha
Abstrakt
Autoøi seznamují ètenáøe s poèátky vzniku a s vývojem systému zabezpeèujícího v Èeské republice poskytování speciální zdravotní péèe
o osoby ozáøené pøi radiaèní nehodì a s úkoly, které v souèasné dobì plní novì ustanovená Støediska speciální zdravotní péèe o osoby ozáøené pøi radiaèních nehodách.
Klíèová slova: radiaèní nehody  speciální lékaøská péèe  historie  souèasnost
Abstract
The authors inform the readers about the founding and development of the system of the specialized health care for the subjects irradiated
during a radiation accident and with the tasks fulfilled by the newly established Centres of specialized health care for the subjects irradiated
during radiation accidents.
Key words: radiation accidents  specialized health care  history  present

Historie a vývoj systému speciální zdravotní péèe o osoby ozáøené
Znalosti o moném kodlivém úèinku ionizujícího záøení na
lidský organismus se datují od doby Marie Curie-Sklodowské
(18671934). Ji ná první seznam nemocí z povolání z roku 1932
(4) zahrnoval onemocnìní vzniklá pùsobením ionizujícího záøení.
lo o onemocnìní trvalými úèinky zpùsobenými roentgenovými
nebo radiovými paprsky a emanací, o onemocnìní rakovinou
plic, zpùsobené radiovými paprsky a emanací a ve výètu praco-

vi byly uvedeny doly na uranovou rudu, továrny na uranové
barvy, radium a radiové preparáty (Jáchymov).
Ve stejném roce vznikla na II. interní klinice v Praze, vedené prof. Pelnáøem, první poradna pro choroby z povolání,
zaloená as. MUDr. Jaroslavem Teisingerem. Palèivým problémem té doby byly zejména radiodermatitidy rentgenologù,
jejich ochrana pøed rentgenovým záøením byla nedostateèná.
Sledování krevního obrazu (s oèekávanou leukopenií jako
ukazatelem pokození z ionizujícího záøení) bylo v poradnì
pro choroby z povolání souèástí preventivních prohlídek od
konce tøicátých let. V této poradnì a pozdìji na novì zaloené
Klinice chorob z povolání a hygieny práce v Praze se problematice ionizujícího záøení vìnovala zejména MUDr. Marie
Rejsková (15, 16) a od konce padesátých let i MUDr. Alois
David a MUDr. Jana Pazderová (7, 13).
Do popøedí zájmu radiaèních hygienikù i iroké zdravotnické
veøejnosti se koncem padesátých let dostávaly radiaèní nehody,
pøi nich byli pracovníci zevnì i vnitønì kontaminováni radionuklidy (zejména 226Ra a 90Sr, s nimi pøili do styku pøi nanáení luminiscenèních barev na pøístroje palubních desek letadel)

Obr. 1: Ilustraèní foto  archiv autorky

Obr. 2: Ilustraèní foto  archiv autorky

Úvod
V posledních letech se Èeská republika øadí mezi státy, u nich
je radiaèní ochrana na vysoké úrovni (3). V praxi se tato skuteènost odrazila i v klesajícím poètu hláených nemocí z povolání zpùsobených ionizujícím záøením (8). Sebedùmyslnìjí
a dùslednìjí preventivní opatøení ale stìí mohou zcela zabránit situacím, kdy se monost ozáøení èlovìka pøi radiaèní nehodì stane reálnou (9, 14). Proto je nutné, aby vichni lékaøi
v Èeské republice byli seznámeni s novì vytvoøeným systémem specializované zdravotní péèe o osoby ozáøené pøi radiaèních nehodách.

4

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

K O N C E P C E

-

Ø Í Z E N Í

-

O R G A N I Z A C E

nebo byli významnì lokálnì ozáøeni pøi neopatrné manipulaci
s pøenosnými defektoskopy obsahujícími radionuklidové záøièe
60
Co, 137Cs, 192Ir. Nepsaným zákonem bylo, e vichni, u nich
bylo dùvodné podezøení na zevní ozáøení nebo vnitøní kontaminaci, byli hospitalizováni na Teisingerovì klinice chorob z povolání v Praze v Emauzích, co v té dobì pøedstavovalo
optimální øeení situace. Na klinice byla ji tehdy vybudována
hygienická smyèka, kde mohla být provedena zevní dekontaminace tìlesného povrchu a pro mìøení zevní kontaminace zde byly k dispozici potøebné detektory. Klinika mìla k dispozici také
dostateèné prostory k izolaci pacientù a mìla pøipravené prostøedky ke sbìru kontaminovaných exkretù, které byly následnì
odesílány k analýze na Oddìlení radiaèní hygieny Ústavu pracovního lékaøství prof. Teisingera v Praze 10. Kliniètí lékaøi
spolu s týmem odborníkù Oddìlení radiaèní hygieny Ústavu
pracovního lékaøství a s radiaèními hygieniky Hygienické stanice hl. mìsta Prahy mohli spoleènì poskytnout optimální péèi
osobám postieným pøi radiaèních nehodách, a proto se
Teisingerova klinika v Praze 2 bez jakýchkoliv zákonných pøedpisù stala centrem, kde se tito pacienti soustøeïovali. V pøípadì akutního pokození kùe byla velmi úzká spolupráce mezi
centrem a dermatology I. koní kliniky, kteøí také sídlili v areálu Emauzského klátera (12). Jestli se objevily u ozáøených
osob závanìjí zmìny v krevním obraze, byla následná léèba
konzultována s odborníky z oboru hematologie. Pokud pokození vyadovalo intervenci chirurga, byl postiený oetøen na
Oddìlení popálenin kliniky plastické chirurgie v Praze 10 (11).
Pro zajitìní jednotného postupu zdravotnických sloek v pøípadì radiaèní nehody byl v roce 1986 (po havárii v Èernobylu)
Ministerstvem zdravotnictví a hlavním hygienikem ÈSSR pøipraven Metodický návod pro postup hygienické sluby a zaøízení léèebnì preventivní péèe pro pøípad radiaèní nehody. V roce 1988
byl následnì vydán také Metodický návod k zajitìní zdravotní
péèe o osoby postiené pøi radiaèních nehodách. V uvedených
materiálech byla poskytováním specializované zdravotnické péèe
o osoby ozáøené pøi radiaèních nehodách povìøena tzv. centra vysoce specializované zdravotnické pomoci, mezi které byla zaøazena Klinika nemocí z povolání Fakulty veobecného lékaøství
v Praze 2, Oddìlení popálenin kliniky plastické chirurgie Fakultní
nemocnice v Praze 10 a Oddìlení intenzivní hematologické péèe
Vojenského lékaøského výzkumného a dokolovacího ústavu
v Hradci Králové.

Souèasný systém poskytování speciální zdravotní péèe
o osoby ozáøené
Pøijetím zákona è. 85/1995 Sb. (5) pøela pùsobnost a pravomoc Ministerstva zdravotnictví, hlavního hygienika Èeské
republiky a krajských hygienikù v ochranì zdraví pøed ionizujícím záøením na Státní úøad pro jadernou bezpeènost, který
byl ustanoven ústøedním orgánem státní správy Èeské republiky pro oblast státního dozoru nad jadernou bezpeèností a pro
oblast ochrany pøed ionizujícím záøením ji v roce 1993.
V roce 1997 vstoupil v platnost zákon è. 18/1997 Sb. (6), který
ukládá kadému driteli povolení k provozu jaderného zaøízení
a pracovi s velmi významným nebo významným zdrojem ionizujícího záøení v pøípadì vzniku radiaèní nehody plnit povinnosti
zpùsobem stanoveným vnitøním havarijním plánem, jeho souèástí je i traumatologický plán. Ten zahrnuje postupy a zásady
organizaèního zajitìní zdravotní péèe v pøípadì radiaèní nehody
nebo havárie. V §46 odst. 3 tohoto zákona byla Ministerstvu zdravotnictví uloena povinnost vytvoøit systém poskytování speciální lékaøské pomoci vybranými klinickými pracoviti osobám
ozáøeným pøi radiaèních nehodách. Oficiálnì byla tato povinnost
MZ ÈR øeena a v roce 2003, kdy byla ustanovena ètyøi
Støediska speciální zdravotní péèe (dále jen SSZP) o osoby
ozáøené pøi radiaèních nehodách, pùsobící pøi vybraných klinických pracovitích urèených fakultních nemocnic. Zøízení SSZP
bylo uveøejnìno ve Vìstníku MZ ÈR èástka 12, roèník 2003.
V rámci tohoto systému má kadé SSZP pøedem stanovené úkoly
a v oboru své pùsobnosti plní také funkci metodického centra pro
problematiku zdravotní péèe o ozáøené osoby (10).

Obr. 3: Ilustraèní foto  archiv autorky

Obr. 4: Ilustraèní foto  archiv autorky
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1) SSZP pøi Oddìlení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové zabezpeèuje pøíjem a léèení osob
pøi podezøení na celotìlové zevní ozáøení ionizujícím záøením
dávkou pøevyující 1 Gy (bez ohledu na kontaminaci radionuklidy), po nich se následnì mùe klinicky manifestovat
nìkterá z forem akutní nemoci z ozáøení.
2) SSZP pøi Klinice popáleninové medicíny FN Královské
Vinohrady v Praze 10 zabezpeèuje pøíjem a léèení osob s akutními (i pozdními) lokálními koními projevy vyvolanými ionizujícím
záøením a chirurgické oetøení ran kontaminovaných radionuklidy.
3) SSZP pøi Oddìlení lékaøské genetiky Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze 4 provádí a vy-
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Obr. 5: Ilustraèní foto  archiv autorky

Obr. 6: Ilustraèní foto  archiv autorky

hodnocuje cytogenetická vyetøení lymfocytù periferní krve
u ozáøených osob a stanovuje ekvivalent celotìlové dávky
ionizujícího záøení.

konzultací i slueb Mezinárodního konzultaèního centra
WHO (svìtová zdravotnická organizace) v enevì a IAEA
(International Atomic Energy Agency) ve Vídni, popø. poádat
o pomoc jiná pracovitì spolupracující s WHO a zabývající se
touto problematikou v dalích státech Evropské unie nebo jinde v zahranièí (1, 2).

4) SSZP pøi Klinice nemocí z povolání Veobecné fakultní nemocnice v Praze 2 zabezpeèuje pøíjem a léèení osob pøi
podezøení na vnitøní kontaminaci radionuklidy a diagnostické
hospitalizace po zevním celotìlovém ozáøení dávkou pod 1 Gy.
Vzhledem k charakteru kliniky, k jejímu technickému a materiálnímu vybavení (foto 17) nepøijímá SSZP pøi Klinice nemocí z povolání VFN v Praze pacienty, u nich jsou ohroeny
základní ivotní funkce nebo je nutné jejich soustavné monitorování. Tito pacienti musí být hospitalizováni na SSZP v radci Králové nebo na SSZP FN Královské Vinohrady v Praze nebo dle aktuálního zdravotního stavu a charakteru poranìní na
nejbliím ARO nebo JIP, které mùe konkrétní typ poruchy
nebo poranìní léèit. V pøípadì vnitøní kontaminace poskytne
SSZP Kliniky nemocí z povolání VFN v Praze tìmto zaøízením potøebnou konzultaci a antidota.
Vechna výe uvedená SSZP mají nepøetritou pohotovost 24
hodin dennì. Pøi radiaèní nehodì spolupracují navzájem i s odborníky ze Státního úøadu pro jadernou bezpeènost v Praze a s odborníky ze Státního ústavu radiaèní ochrany v Praze. V pøípadì
hromadné radiaèní havárie (teroristického útoku), pøesahující
hospitalizaèní monosti
jednotlivých
SSZP, lékaøi støedisek
neprodlenì kontaktují
námìstka ministra zdravotnictví pro zdravotní
péèi a odbor krizové
pøipravenosti ministerstva zdravotnictví,
kteøí ve spolupráci
s dalími institucemi,
orgány a SZP zabezpeèí dalí zdravotní
péèi pro postiené
osoby.
Pøi radiaèních haváriích má Èeská repuObr. 7: Ilustraèní foto  archiv autorky
blika monost vyuít
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Závìr
Problematika nutnosti oficiálního ustanovení systému zabezpeèujícího poskytování speciální zdravotní péèe osobám
ozáøeným pøi radiaèních nehodách se stala aktuální zejména
v polistopadovém období, kdy byl do èeského zdravotnictví
zaveden ekonomický systém. V období tzv. socialistického
zdravotnictví byla tato péèe poskytována urèenými klinickými pracoviti neoficiálnì a bezplatnì. To byl také dùvod,
proè ani v prvních letech polistopadového období nemohla tato zdravotnická zaøízení oficiálnì poadovat od MZ ÈR
finanèní dotaci na tuto nadstandardní èinnost, spojenou s vynakládáním velkých finanèních prostøedkù na zabezpeèení
nepøetrité pohotovosti, ale ani na nákup antidot, speciálních
mìøících zaøízení a zdravotnického materiálu. V souèasné dobì èinnost vech ustanovených SSZP Ministerstvo zdravotnictví podporuje i finanènì, co se pøíznivì odrazilo i ve zlepení
rozsahu a kvality poskytované péèe.
Podìkování: Práce na publikaci byla provedena s podporou
MSM0021620807. Rádi bychom podìkovaly paní doc. MUDr.
Janì Pazderové-Vejlupkové, CSc., emeritní pøednostce kliniky
nemocí z povolání, za pomoc pøi sepisování historie støediska,
jeho byla dlouholetou vedoucí.
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Kardiopulmonální resuscitace v nemocnièním zaøízení
Jiøí Bílek1, Renáta Jeèmínková1, Stanislav Jelen1, Jan Jahoda2
1
2

Oddìlení centrálního pøíjmu FNO
Anesteziologicko-resuscitaèní klinika FNO

Abstrakt
Zabezpeèení kardiopulmonální resuscitace  KPR v nemocnièním zaøízení má svá specifika, která se odvíjejí napøíklad od velikosti nemocnice a od vzdáleností v nemocnièním areálu, rùzných zpùsobù zabezpeèení KPR v jednotlivých nemocnièních zaøízeních, vybavení transportními resuscitaèními prostøedky a úrovní výuky zamìstnancù nemocnice v problematice KPR.
Èlánek informuje o zabezpeèení KPR ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Klíèová slova: kardiopulmonální resuscitace (KPR)  resuscitaèní tým  standardní operaèní postup
Abstract
Providing cardiopulmonary resuscitation in health care facilities has its specifics arising for example from the size of the hospital and the
distance within the hospital premises, different ways of CPR providing in individual hospitals, equipment with portable resuscation devices
and the level of training provided for the staff in the area of CPR. The article presents the system of CPR administration at University
Hospital Ostrava.
Key words: cardiopulmonary resuscitation (CPR)  resuscitation team  standard operating procedure

Zabezpeèení kardiopulmonální resuscitace v nemocnièním
zaøízení má svá specifika dle:
 velikosti nemocnice, míst zásahù v nemocnici a v areálu nemocnice
 individuálních zpùsobù zabezpeèení kardiopulmonální resuscitace
 vybavenosti transportními prostøedky
 úrovní výuky zamìstnancù nemocnice v kardiopulmonální
resuscitaci
Úspìnost kardiopulmonální resuscitace je ovlivnìna
øadou faktorù, napø.
 polymorbidita a vìková skladba pacientù
 indikace zahájení kardiopulmonální resuscitace
 nefungující postup pøi zabezpeèení KPR
 pozdní aktivace resuscitaèního týmu
 úroveò vzdìlání zamìstnancù v KPR
Fakultní nemocnice Ostrava je nejvìtím nemocnièním
zaøízením na severní Moravì. Zajiuje zdravotní péèi pro
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

1,2 milionu obyvatel. Roènì je na 1373 lùkách hospitalizováno prùmìrnì 46 tisíc pacientù, pøièem více ne 50 %
tvoøí pacienti se závanou èi komplikovanou diagnózou.
Ambulantnì je v nemocnici provedeno témìø 650 tisíc
ambulantních oetøení.
Stavební uspoøádání FNO tvoøí hlavní lùkový monoblok
(zde se nachází vìtina standardních oddìlení + jednotky
intenzivní péèe + anesteziologicko-resuscitaèní klinika), navazující diagnostický komplement (Ústav radiodiagnostický
s vyetøovacím komplementem, odborné ambulance, laboratorní zázemí nemocnice). Souèástí areálu je rovnì budova
s ambulancemi jednotlivých oborù, Oddìlení pracovního
lékaøství a dialyzaèní støedisko. Ve vìtí vzdálenosti od monobloku se nachází Klinika infekèního lékaøství, Klinika tuberkulózy a respiraèních nemocí a Radioterapeutická klinika,
které jsou s monoblokem spojeny podzemní chodbou.
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MAPA AREÁLU

1. Øeditelství  Domov sester
2. Poliklinika
3. Krevní centrum
4. Diagnostický komplement
5. Odbor léèebné výivy a stravování
6. Monoblok  lùková èást
7. Centrální operaèní sály
8. Heliport
9. Klinika infekèního lékaøství
10. Klinika tuberkulózy a respiraèních nemocí
11. Klinika nukleární medicíny
12. Klinika onkologická
13. Pavilon péèe o matku a dítì
14. Dìtský pavilon
15. Ústav patologie
16. Internát
17. Sklady
18. Ústav soudního lékaøství
Resuscitaèní vybavení
Urgentní pøíjem je nezastupitelným pracovitìm v oetøování
kriticky nemocných pacientù z celého regionu a je nezbytnou souèástí Traumatologického centra. Úkolem Urgentního pøíjmu je
oetøování a pøijímání pacientù se selháváním èi selháním základních ivotních funkcí, polytraumatizovaných pacientù a pacientù
se sdruenými poranìními a závanými monotraumaty.
Úkolem Urgentního pøíjmu je rovnì zajitìní vitálních
funkcí v pøípadech akutního ohroení ivota (kardiopulmonální resuscitace) v rámci FNO konziliární slubou.
Tato èinnost je zabezpeèena resuscitaèním týmem
Urgentního pøíjmu, který je tvoøen lékaøem  anesteziologem
vyèlenìným pro Urgentní pøíjem, SZP a NZP. Koordinaci èinnosti zajiuje dispeèink Urgentního pøíjmu nepøetritì 24 hodin dennì (je vyèlenìna urgentní telefonická linka).
Erudovaná SZP vysílá resuscitaèní tým (pomocí telefonu
pagingovým systémem) dle poadavkù na dané oddìlení èi jiné místo zásahu v rámci celého areálu FN Ostrava.
Ve FN Ostrava je zpracován a v pravidelných intervalech
obnovován standardní operaèní postup pro kardiopulmonální resuscitaci.
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Povinností vech zamìstnancù je seznámit se s jeho obsahem:
Odpovìdnosti a pravomoci
Standardní operaèní postup jednoznaènì stanovuje a definuje odpovìdnosti a pravomoci zamìstnancù FNO. Úvod je
vìnován vlastnímu zabezpeèení KPR ve FN Ostrava, vèetnì
telefonických spojení a jednotlivých kontaktù. Dále je definováno sloení resuscitaèního týmu vèetnì zastupitelnosti v pøípadì soubìhu poadavkù na èinnost resuscitaèního týmu.
Nedílnou souèástí standardního postupu je povinné resuscitaèní vybavení, které je zpracováno pro tøi základní úrovnì
(vybavení resuscitaèního týmu, vybavení standardního oddìlení
a ambulance, transportní vybavení JIP, ARK a Oddìlení pediatrické resuscitaèní péèe). Základní pøístrojové a lékové vybavení
musí být na kadém oddìlení èi klinice dostupné. Samozøejmostí
je kontrola vybavení v pravidelných intervalech (funkènost,
expirace). Povinností personálu kadého oddìlení nebo kliniky
je zajistit do doby pøíchodu resuscitaèního týmu adekvátní péèi
o pacienta, tedy zahájit kardiopulmonální resuscitaci.
Smìrnice ukládá za povinnost jednotlivým oddìlením a klinikám mít toto vybavení okamitì k dispozici.
Dokumentace
Kadé provedení resuscitace je dokládáno na formalizovaném
interním tiskopisu Resuscitaèní záznam. V pøípadì, e je pacient
po KPR transportován na Urgentní pøíjem, je pak nezbytnou souèástí komplexní dokumentace Záznam intenzivní péèe UP.
Výuka KPR
Probíhá jak teoretická, tak praktická výuka. Teoretická výuka se koná v rámci jednotlivých oddìlení klinik a ostatních
provozù FNO, kolení je povinné pro zamìstnance jednou roènì. Praktická výuka je organizována Oddìlením vzdìlávání
a péèe o zamìstnance, probíhá podle jednotlivých úrovní zamìstnancù a je pro kadého zamìstnance povinná jednou za tøi
roky. FNO disponuje speciálnì vybavenou uèebnou pro výuku
KPR se vemi potøebnými pomùckami a modely. Výuka je
vdy zamìøená na nácvik a zdokonalování postupù, odstraòování patných návykù a aplikace nových postupù v kardiopulmonální resuscitaci. Je stanoven seznam lektorù, kteøí mohou
teoretickou i praktickou výuku KPR provádìt a to jak z øad
SZP, tak lékaøù.
Poèet provedených resuscitací se zásahem kompletního resuscitaèního týmu se pohybuje roènì v rozmezí 7582 resuscitací. Dalích resuscitaèních zásahù (napø. v rámci oborových
JIP) se úèastní pouze lékaø  anesteziolog Urgentního pøíjmu.
Poèet zásahù se pohybuje v prùmìru 5 za mìsíc. Jako nespornou výhodu celého systému zabezpeèení kardiopulmonální
resuscitace ve FNO hodnotíme jasnì definovaná pravidla o poskytování KPR oetøené vnitøním standardním operaèním
postupem vèetnì centralizace této èinnosti na jeden tým.
V souèasné dobì probíhají jednání o následném vybavení ménì pøístupných míst v areálu FNO potøebnými pomùckami
(automatické defibrilátory).
MUDr. Jiøí Bílek
Urgentní pøíjem
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 00 Ostrava - Poruba
e-mail: jiri.bilek@fnspo.cz

Pøíspìvek doel do redakce 26. února 2009

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

V Z D Ì L Á V Á N Í

A

Z K U  E N O S T I

Mýty a povery v prvej pomoci a akútnej medicíne
Viliam Dobiá

Slovenská zdravotnícka univerzita, Subkatedra urgentnej medicíny
LSE  Life Star Emergency, s.r.o.  záchranná zdravotná sluba

Abstrakt
Ako v kadej oblasti ¾udskej èinnosti vznikajú aj v oblasti prvej pomoci a akútnej medicíny rôzne zaruèené postupy, ktoré nemajú iadne
opodstatnenie ani vedecký podklad. Napriek tomu ich zdravotníci bez kritického rozboru íria a laici s ochotou akceptujú. Zdravotnícki
pracovníci nie sú imúnni voèi neovereným postupom a laici sú presvedèení, e zdravotníci prvú pomoc ovládajú. V èlánku je uvedených
17 najèastejích faloných odporúèaní, ktoré miesto pomoci môu sitáciu postihnutého èloveka zhori.
K¾úèové slová: prvá pomoc  mýty v prvej pomoci  obsolentné postupy  medicína zaloená na dôkazoch
Abstract
As in every field of human activities also in the first aid and emergency medicine exist methods and recommendations without scientific
background and common sense. Despite this fact health care professionals disperse them and lay people accept them with faith. Health care
profesionals are not immune against wrong care and lay people believe doctors and nurses know how to give first aid. Seventeen the most
frequent false recommendations are listed and discussed in the article. Every one of them may worsen situation of injured or ill person.
Key words: the first aid  myth in first aid  obsolete care  evidence based medicine

Je paradoxnou situáciou, e si zdravotníci saujú na laikov lebo nevedia poskytova prvú pomoc, ale samotní zdravotníci ju nevedia uèi najmenej z dvoch dôvodov: 1. snaha pôsobi vedecky
a uèene vedie k nezrozumite¾nosti, 2. podceòovaním prvej pomoci ako pecifickej sféry zdravotníci nechápu odborné a logické
súvislosti a íria a upevòujú mýty a povery. Preto sa rôzne mýty
stále nachádzajú na obrázkoch a v uèebniciach prvej pomoci, ale
aj v odborných publikáciách. Prvá pomoc je èím ïalej tým jednoduchejia, upúa sa od alternatívnych postupov pretoe si ¾udia
zapamätali len to, e sú alternatívy, ale nevedeli, ktorá je správna
a tak radej pomoc neposkytli. Princípy prvej pomoci sú ve¾mi
jednoduché, nie je potrebné ich komplikova:
1. prvou pomocou bránime väèím kodám, napr. zastavovanie
krvácania tlakom v rane zmenuje rozsah oku, otoèením do
stabilizovanej polohy bránime aspirácii a duseniu, záchranným
dýchaním predchádzame pokodeniu CNS hypoxiou,
2. prvou pomocou nahrádzame stratenú funkciu, napr. krvný
obeh kompresiami hrudníka, neúèinný kae¾ nahradíme
Heimlichovým manévrom, apnoe záchranným dýchaním, zníenie objemu krvi redistribúciou z dolných konèatín v protiokovej polohe.
Medzi najzákladnejie mýty zaraïujem nieko¾ko druhov:
1. mýty, kde je podstata pravdivá, ale prakticky nerealizovate¾ná,
Prekordiálny úder,
Je pravda, e úder päsou na prekordium silou 1525 kg zmení kinetickú energiu na potenciálnu a vyvolá elektrický výboj nedefinovanej energie, ktorý môe zrui malignú arytmiu. Význam
má ale len do 10 sekúnd po zastavení krvného obehu, po tejto
dobe u je v tkanive myokardu acidóza a hypoxia. Pokia¾ nie je
pacient monitorovaný, nie je anca za 10 sek zisti zastavenie
obehu, lebo vedomie sa stráca (ako prvý príznak zastavenia obehu) a po 1015 sek hypoxie v mozgu. Náraz na hrudník pri spontánnej srdcovej akcii môe naopak zastavenie srdca vyvola.
l

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

ka¾anie ako resuscitácia obehu
Je pravdou, e forsírované zaka¾anie jednorazove zvýi
vnútrohrudný tlak a vyvolá arteficiálnu srdcovú systolu
s vyvrhnutím krvi do krvného obehu. Opakovaný kae¾ je
tzv. samoresuscitácia, ale za podmienky monitorovania
EKG a pouèenej osoby, ktorá dá vopred pouèenému postihnutému príkaz ku ka¾u (tento postup je pravidelne odporúèaný formou emailov s návodom ako si ka¾om pri infarkte
zachráni ivot). Samotný postihnutý zastavenie srdca necíti, nevie identifikova a prvým príznakom je potom strata
vedomia, ktorá ka¾aniu spo¾ahlivo zabráni. Asi preto nám
mamièky v detstve prízvukovali, aby sme nezadriavali
kýchnutie, lebo to môe by nebezpeèné (vyvolanie extrasystoly v podobe R na T fenoménu).
l

Studené obklady pri krvácaní z nosa
Je pravda, e chlad robí vazokonstrikciu celkove aj lokálne. Krvné zásobenie nosa je cez cerebrálnu cirkuláciu, ktorá
má nezávislú autoreguláciu a zásobovacie vertebrálne artérie
sú 57 cm hlboko pod koou mimo dosahu chladných
obkladov na zátylok. Z týchto 2 dôvodov je prikladanie studených obkladov pri krvácaní z nosa dvojnásobným
nezmyslomzbytoènosou. Úèinnou pomocou je tlak na nosové krídla, ktoré stlaèí krvácajúce kapiláry v Kesselbachovej
pleteni vo vchode do nosa a umoní vznik trombov.
l

Zlomeniny  konáre, lye, dosky
Kadé podozrenie na poranenie kosti alebo kåbu treba
znehybni. Sú takí, ktorí odporúèajú poui trojrohé atky
z autolekárnièky na znehybnenie hornej alebo dolnej konèatiny. Automobilov je okolo dos, naloi atku a spravi
uzlík je otázkou minút a pomoc je dokonalá. Väèí experti,
ktorým sa táto metóda zdá príli jednoduchá, odporúèajú na
znehybnenie poui konáre, zvyky lyí, dosky, dvere a pol
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dobne. U vidím ako poskytovate¾ prvej pomoci beí preè
od raneného s noíkom a sekerou do lesa alebo na stavbu,
aby naiel ten správny konár, na pripevnenie ktorého aj tak
bude potrebova trojrohú atku. Kto má skúsenosti so
znehybòovaním, odporúèa atky, kto je fanúikom romantických filmov z osíd¾ovania Aljaky pred 200 rokmi bude
odporúèa to druhé.
Potípanie hmyzom  cibu¾a na típanec
Je faktom, e cibu¾ová ava deaktivuje toxíny vèelieho a osieho jedu, ale výluène in vitro. Alergická reakcia zaène po vstrebaní toxínov cez kapiláry do krvného obehu, toxíny sú ihadlom
dopravené intrakutánne. Priloená cibu¾a neprenikne cez epidermis a tak nemôe prís k inaktivácii. Poèul som u aj serióznu radu, e típanec treba vypáli, napr. cigaretou. Rád by som videl
autora tohto odporúèania keï osa utipne jeho 3 roènú dcéru na
pièku nosa. Naopak, lokálne chladenie spomalí vstrebávanie
a poskytne kompenzaèným mechanizmom organizmu èas na reakciu (¾ad na ranu alebo cmú¾anie ¾adu pri vpichu v ústach).
l

Kliete  toèi, vykýva, nezabíja, ale ani nenecha
Najprv sme kliete vytáèali a otázkou bolo, èi v smere,
alebo proti smeru hodinových ruèièiek. Potom prili digitálne hodinky a odporúèanie znelo na vykývanie z¾ava doprava, lebo kúsadlá kliea nie sú rotaèné. Klie je ale taký
malý, e ani zväèovacím sklom nevidie ktorým smerom
kýva. Naopak stláèanie pinzetou vytlaèí do podkoia ïalie toxíny. Zakrytie mastným prostriedkom na zadusenie ale
tie v predsmrtnom kàèi vytlaèí toxíny. Vyzerá to tak, e
nemáme iadny ïalí mýtus a kliea by sme vlastne mali
necha tam, kde je zahryznutý, lebo akéko¾vek odstraòovanie je nebezpeèné. Ale to tie nie je dobré. Zatia¾ sa
nenaiel krotite¾, ktorý by dokázal dobrovo¾ne dosta ivého kliea spod koe. Môeme poui zdravý rozum: klie
vytlaèí toxíny u pri prisatí sa ku koi. Èím skôr ho treba
znekodni vzduchotesným povlakom (olej, mas, tekuté
mydlo) a najskôr po 1520 min zotrie plochým predmetom
(tupá strana noíka, karta). Najväèí poèet zlyhaných
extrakcií je po pokuse extrahova po ve¾mi krátkej dobe od
zakrytia nepriedyným povlakom. Existujú aj extrakèné klietiky na kliete ale ich rozírenie nebude nikdy masové.
l

2. mýty vychádzajúce z mylného predpokladu,
Zapadanie jazyka
Zapadnutie jazyka ako termín na upchatie dýchacích ciest bolo zvolené dos neastne, pretoe dýchacie cesty sa uzavrú pri
bezvedomí nielen priloením koreòa jazyka k zadnej stene nosohltana ale hlavne stratou tonusu svalstva krku, tváre, spodiny dutiny
ústnej a aj jazyka. Preto na uvo¾nenie nestaèí len vytiahnutie jazyka o èo sa ve¾mi èasto snaia aj zdravotnícki pracovníci, ale jedine
záklon hlavy, ktorý arteficiálne obnoví napätie ochabnutého svalstva v tvárovej a krènej oblasti a spriechodní dýchacie cesty.
l

Privolanie pomoci je poskytnutie pomoci
Neviem preèo si väèina ¾udí myslí, e vo¾bou èísla 112
(155) a oznámením, e niekde niekto leí, alebo niekto padol poskytuje prvú pomoc. Ak je postihnutý skutoène chorý, tak poèas telefonátu vydýchne naposledy, pokia¾ mu niè
nie je, odíde z miesta v èase medzi ukonèením telefonátu
a príchodom záchranky. Posádka letí k bezvedomiu a po príl
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chode sa dozvie od svedkov, e bezvedomie vstalo a odilo.
Alebo ak telefonuje ofér automobilu, tak operátor v snahe
upresni situáciu sa dozvie, e dotyèný nahlasovate¾ je u
v susednom okrese. Výsledkom telefonovania namiesto poskytnutia prvej pomoci pri stavoch ohrozenia ivota je smr,
pri ostatných stavoch zbytoèný výjazd a zneuitie.
3. postup je patofyziologicky nezmyselný,
Nieèo medzi zuby pri epileptickom záchvate
Azda máloktoré pokodenie organizmu sa tak výrazne démonizuje ako pohryzenie jazyka pri epileptickom záchvate
s kàèmi. Ete som nevidel a neèítal, e by bolo treba jazyk
chirurgicky oetrova, ale u som videl poranenia úst a odhryznutý prst, ktoré by nemuseli by, keby poèas kàèov
nestrkali medzi zuby skrutkovaè, dláto, policajný obuok,
kombinované kliete, nô a iné lahôdky pod¾a povolania záchrancov. Kàè uvacieho svalstva vzniká v momente pádu
na zem, èie ete predtým ako si ktoko¾vek uvedomí, e zaèína epileptický záchvat. Odporúèa strka ochranu medzi
zuby môe len zdravotník, ktorý nepochopil mechanizmus
epilepsie a ním nesprávne a kodlivo pouèený laik.
l

Alkohol  diuretiká, kofeín, cukríky
Je zboným elaním generácií opilcov a vodièov vynájdenie
prostriedku na zníenie hladiny alkoholu v krvi. Pokia¾ ho nemáme, tak obèas dúfame, e by to mohol by kofeín (káva s citrónovou avou a lyièkou soli je zvlá odporúèaná), alebo diuretiká,
alebo istý druh cukríkov. Zázraky sa nekonajú a skutoène iadny
prostriedok okrem vlastného metabolizmu nezniuje alkoholémiu. Ete tak ovocný cukor urých¾uje metabolizmus alkoholu asi
o 25 %. Je to skutoène ve¾mi úèinné, pretoe spracovanie litra vína potom netrvá 14,3 ale len 10,8 hodín. Tento výrazný efekt
vznikne, ak poèas celoveèerného pitia vína zjem aspoò 1 kg sladkých hruiek a keï chcem by ráno èistý, stihnem toto vetko do
deviatej veèer. Mimoriadne vhodné pri akútnej prvej pomoci!
l

4. postup je obsolentný, ale vyzerá presvedèivo.
tracheostómia noíkom
¼udia, ktorí si nevedia samostatne odreza krajec chleba sa
v kurzoch prvej pomoci domáhajú ukáky, ako sa robí v núdzi tracheostómia noíkom, lebo to sa pri dusení patrí. Lekári, ktorí nevedia trafi do ily odporúèajú tracheostómiu ako najjednoduchí
postup na spriechodnenie dýchacích ciest. Nikomu nevadí, e sú
aj menej krvavé, ale spo¾ahlivejie metódy ako napr. dýchanie
z úst do úst, Heimlichov manéver, alebo len jednoducho záklon
hlavy. Bude síce chýba pocit akènosti, ale postihnutý má ancu
na preitie podstatne vyiu.
l

krtidlo pri krvácaní, tlakové body
Pouívanie krtidla a h¾adanie tlakových bodov sú ob¾úbené
otázky v kurzoch prvej pomoci, pretoe frekventanti majú pocit,
e som im to najdôleitejie nepovedal. Tlak v rane je príli jednoduchý postup, aby budil zdanie úèinnosti. Predpokladám, e je
to pozostatok z vojnových èias v 18. storoèí  vojaci nemali obväzy pri sebe, prvá pomoc bola znaène oneskorená, transport na
definitívne oetrenie trval hodiny a dni. Vo filme musí hrdina zubami trha odev a jednou rukou si dramaticky ale ikovne nasadzova krtidlo. To je rovnaké klié, ako keï filmový pôrod musí
by so srdcervúcimi antikoncepènými krekmi rodièky. Americké
armádne krtidlo pre vojakov stojí 50 a viac  a je úèinné. To èo
l
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si pamätá pod pojmom krtidlo naa generácia je na smiech aj
v múzeu. Naviac zapamäta si tlak v rane je podstatne jednoduchie ako pamäta si 11 hlavných tlakových bodov.
elektrický prúd  rúèka metly, stá na pneumatike,
novinách, krokové napätie
Stále existuje ve¾a príruèiek prvej pomoci, ktoré pri úraze elektrickým prúdom odporúèajú bezpeènostné opatrenia vyadujúce
viac èasu a ikovnosti, ako treba na odstavenie jadrovej elektrárne, napr. postavi sa na pneumatiku, alebo na suché noviny a drevenou rúèkou metly odtlaèi elektrický kábel, ktorý má postihnutý omotaný okolo èlenka. Skúste si predstavi vlastnú domácnos
a stopnite èas potrebný na nájdenie týchto rekvizít. Nie je vypnutie poistiek rýchlejie ? Ob¾úbenou ochrannou metódou je chôdza
úchavým spôsobom na zabránenie úrazu tzv. krokovým napätím
pri kábli spadnutom na zem. Vedia to vetci elektrikári, ale na
otázku, èi to niekedy vyskúali sa pozrú poh¾adom vyjadrujúcim
kombináciu dokonalého súcitu s absolútnym hazardérom.
l

uhryznutie hadom  vyreza, vysa, vypáli
Prvá pomoc pri uhryznutí hadom ete nedávno spôsobovala vánejie poranenia ako najjedovatejí had a vyzerala
skôr ako návod na muèenie. Ranu rozreza, vysa, vypáli
bol zaèiatok prvej pomoci. Pritom polovica uhryznutí
v strednej Európe je bez vypustenia jedu a hlavne vretenica
má zásobu jedu na usmrtenie myi alebo aby, lebo to sú jej
najväèie kusy potravy. Èlovek o trochu väèí od statnej aby sa nemá èoho bá. Prejavy po uhryznutí hadom ako bledos, potenie, buenie srdca, tachykardia, kolapsové stavy,
parestézie prstov rúk a nôh  pripomína Vám to nieèo? Áno,
samozrejme, prejavy strachu, nie úèinok jedu. Samozrejme,
e jed môe spôsobi alergickú reakciu, ale to je u o inom.
l

5. mýty lekárskeho pôvodu
anamnestická otázka pre pacienta: Boli ste v bezvedomí ?
Svedèí o absolútnom nepochopení princípu bezvedomia,
je anamnesticky zbytoèná, diagnosticky kodlivá. Aj najkratie bezvedomie v trvaní nieko¾ko sekúnd, napr. následkom otrasu mozgu, ktoré nie je objektívne ani zistite¾né
a dokázate¾né, sa prejaví retrográdnou amnéziou. Ak postihnutý vie dôveryhodne opísa detaily tesne pred vznikom
situácie, v bezvedomí nebol. Ak v bezvedomí bol, nepamätá
si to a pravdivo  z jeho poh¾adu  odpovie, e v bezvedomí nebol. Ak sa má od tohto odvíja ïalí plán postupu, tak
ostáva len modlitba a viera, e zlý vývoj osudu môu ovplyvni nadprirodzené sily. Nezabudnime, e u pacienta,
kde prítomnos bezvedomia zisujeme otázkou, èi v bezvedomí bol, sa musíme v rovnakom duchu aj rozlúèi vetou:
A znova upadnete do bezvedomia, tak zavolajte.
l

diuretiká a pitný reim
Je dos aké osta ványm v situácii, keï stariemu èloveku,
ktorý má kolapsové stavy, poruchy pamäti, koncentrácie, palpitácie a iné príznaky z evidentnej chronickej dehydratácie poviem,
aby dodriaval pitný reim a on sa s nevinným údivom opýta:
A naèo, veï ja musím uíva tie lieky na odvodnenie ?! Moja
lieèba u mnohých gerontov potom spoèíva v 23 pohároch èistej
vody a ne poctivo prehåtajú, robím osvetu o tom, e diuretiká sú
vlastne natriuretiká a keïe nevieme chlorid sodný dosta z tela
l

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

A

Z K U  E N O S T I
v podobe oblaku prachu ale len ako slaný moè, tak musíme aj pi
aj uíva lieky naraz aj keï to pod¾a názvu vyzerá nelogicky. Je
zaujímavé, ako èasto je lekár záchrannej sluby postavený do
úlohy osvetára u pacientov, ktorí uívajú diuretiká 10 a viac rokov
a pod¾a tatistiky navtívia obvodného lekára priemerne 17 krát
roène. Bez kyslíka vydríme minúty, bez vody dni, bez potravy
týdne a bez sexu aj roky. Ale správame sa ako by poradie bolo:
potrava, potrava, dlho niè, kyslík, sex, sex, sex, dlho niè, voda.
nebezpeèné postupy
Najnebezpeènejím je samozrejme nevzdelaný lekár, ale sú aj
nebezpeèné postupy, pred ktorými musia niektorí lekári dôrazne
varova. Jedným z nich je intrakardiálne podávanie liekov pri resuscitácii. Samozrejme rizík tohto postupu je nieko¾ko a sú skutoène hrôzostrané. Jeden detail ale zoslabuje vetky riziká,
postup sa oficiálne nepouíva najmenej od roku 1976. Ko¾ko
dôleitých a uitoèných vecí by mohli kolegovia vedie, keby si
nemuseli pamäta takéto staroitnosti.
l

Záver
Kombináciou prvej pomoci pod¾a týchto mýtov a náhleho stavu je trvalé pokodenie, alebo smr, dobrý pocit záchrancu a úas, alebo priam zúfalstvo posádky záchrannej
sluby zároveò. Koktail z týchto ingrediencií je pouívaný
èasto a v nadmernom mnostve. Antidótom by mohol by
kurz základnej prvej pomoci v trvaní 812 hodín.
Intruktorom vak musí by èlovek, ktorý tú prvú pomoc
denne poskytuje, nie teoretik, ktorý si ju preèítal v príruèke
prvej pomoci z obdobia pred prvou svetovou vojnou a v ivote nevidel na vlastné oèi väèí úraz ako zadretú triesku.
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Dlouhodobé cévní vstupy v urgentní medicínì
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Abstrakt
Èlánek podává pøehled o typech dlouhodobých cévních vstupù, o indikacích a o zásadách jejich pouití v podmínkách pøednemocnièní péèe.
Klíèová slova: dlouhodobé cévní vstupy  pøednemocnièní neodkladná péèe
Abstract
The types of long-term and semi-peramanent intravenous accesses are presented in this article as well as its indications and basic principles of using
them in prehospital emergency care conditions.
Key words: long-term intravenous access  prehospital emergency care

V Èeské republice pøibývá v posledních letech pacientù s dlouhodobým cévním vstupem. K hlavním indikacím pro zajitìní monosti opakovaného (rychlého) pøístupu do krevního øeèitì patøí
onkologická léèba, dlouhodobá domácí parenterální výiva, hemodialýza a závané ivot ohroující stavy u vybraných pacientù (napø.
anafylaktický ok, status asthmaticus, hypoglykémie a podobnì).
Roènì se v ÈR implantuje pøiblinì 2000 venózních portù,
pøesná data budou k dispozici po vzniku národního registru
pacientù s dlouhodobým cévním vstupem. Kadý pacient se zavedeným vstupem by mìl být vybaven kartièkou s informacemi
o typu katétru (portu), cestì a datu zavedení  podobnì jako je to
bìné u pacientù s implantovaným kardiostimulátorem.
Pøedkládané sdìlení má slouit jako seznámení s jednotlivými
druhy dlouhodobých cévních vstupù a se zásadami jejich pouívání v podmínkách pøednemocnièní péèe.

Podkoní implantovaný port  katétr je umístìn stejnì jako v pøedchozím pøípadì v centrální íle, tunelizován a spojen
s portem, který se skládá z titanové komùrky kryté elastickou
membránou a z obalu, který je nejèastìji z plastu. Celý systém
je umístìn v podkoní kapse na fascii prsního svalu. Pouívá
se zejména k onkologické léèbì, alternativnì mùe být zaveden i do dolní duté íly. Ostatní druhy portù pøedstavují okrajovou problematiku a zmiòujeme je pouze pro úplnost  patøí
sem zejména arteriální porty  vyuívané k aplikaci chemoterapeutik do jater a epidurální porty.
Systém port-katétru je zhotoven z neferomagnetických materiálù a jeho pøítomnost není kontraindikací k vyetøení magnetickou rezonancí.

Druhy vstupù:
Permanentní centrální ilní katétr (Hickman, Broviac,
Groshong aj.) je obdobou klasického centrálního ilního katétru
zavedeného cestou v. subclavia nebo v. jugularis. Je vak delí a je
zèásti veden podkoním tunelem, jen ústí na pøední stranì hrudníku. V prùbìhu tunelu je katétr opatøen dakronovou manetou,
která jej fixuje ve správné pozici a brání pøestupu bakteriální infekce. Nejèastìji je vyuíván pro domácí parenterální výivu.

Permanentní hemodialyzaèní katétr (Permcath) je tunelizovaný katétr s dvìma lumen velkého kalibru, pouívaný jako alternativní cévní pøístup pro hemodialýzu (profil
katétru umoòuje dostateèný prùtok krve nutný pro extrakorporální hemopurifikaci). Vyuívá se u pacientù se patným stavem cév, který neumoòuje konstrukci AV fistule,
u kardiakù ohroených rozvojem kardiální dysfunkce pøi
AV zkratu a u pacientù s pøedpokladem krátké doby dialyzaèního léèení (napø. terminální stadium jiné choroby s indikací k hemodialýze).

Obr. 1: Huberova jehla

Obr. 2: Zavedení jehly do portu.
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Obr. 3: Ppostup pøi vytaení
punkèní jehly
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Zásady pouití vstupu:
Pokud nelze v pøednemocnièní etapì péèe o pacienta zajistit
standardní pøístup do periferní íly nebo je indikován centrální
pøístup, lze za dodrení následujících pravidel vyuít zavedený
dlouhodobý vstup.
Dlouhodobé katétry
S katétrem je tøeba vdy manipulovat pøísnì asepticky! Po dezinfekci se z lumen katétru odtáhne heparinová zátka, provede se
proplach katétru 10 ml fyziologického roztoku a následnì jej lze
pouít pro aplikaci lékù nebo infusí. Po ukonèení aplikace následuje proplach fyziologickým roztokem a aplikace heparinové zátky
(1000 j. heparinu na 10 ml fyziologického roztoku), do dialyzaèních katétrù se jako zátka aplikuje neøedìný heparin v mnoství
uvedeném na kónusu.
Porty
Pro pøístup do portu se zásadnì pouívá tzv. Huberova jehla
(rovná nebo zahnutá pod úhlem 90 stupòù  viz obr. 1). Je tvarovaná a seøíznutá tak, aby nepokozovala membránu komùrky.
Pouití klasické jehly lze ospravedlnit pouze emergentním stavem
pacienta. Vìtina pacientù má speciální jehlu u sebe, vzhledem
k nízké finanèní nároènosti by mohla být standardní souèástí vybavení vozù záchranné sluby i urgentních pøíjmù.
Po peèlivé dezinfekci vyhmatáme port (pracujeme ve sterilních
rukavicích) a fixujeme jej mezi dvìma prsty nedominantní ruky.
Kolmo ke kùi vpíchneme jehlu, po pøekonání odporu membrány
bychom mìli ucítit náraz jehly na dno komùrky portu. Jehla s pøipojenou hadièkou se podloí sterilním ètvercem a fixuje se náplastí
ke kùi. Aspirací se pøesvìdèíme o prùchodnosti systému, odtáhneme heparinovou zátku a port propláchneme 20 ml fyziologického
roztoku. Po podání léku následuje opìt proplach a aplikace hepari-

nové zátky (5 ml roztoku 1000 j. heparinu v 10 ml fyziologického
roztoku). Odstranìní punkèní jehly probíhá za kontinuálního proplachování systému roztokem, abychom zamezili zpìtnému nasátí
krve do pièky katétru pøi prùchodu jehly membránou (obr. 2 a 3).
Pro aplikaci i proplachy je vhodné pouívat støíkaèku o objemu
alespoò 10 ml, pøi pouití nízkoobjemových støíkaèek mùe pøi
vyích dosahovaných tlacích snáze dojít k pokození katétru nebo rozpojení systému.
Vybrané komplikace v souvislosti s pøítomností dlouhodobého
cévního vstupu:
lokální infekce v místì zavedení èi v podkoní kapse;
katétrová sepse;
rozpojení port-katétru, odlomení a vycestování katétru po
proudu krve;
neprùchodnost katétru;
ilní trombóza.
Detailní rozbor komplikací pøesahuje rámec tohoto sdìlení. Øeení komplikací patøí do rukou týmu, který dlouhodobý cévní
vstup pacientovi zavedl a který o nìj peèuje.
Pøi oetøování pacientù s recidivujícími ivot ohroujícími stavy
je na místì zváit indikaci k zavedení dlouhodobého vstupu a pacientovi eventuálnì doporuèit konzultaci v centru, které se implantacemi zabývá. Pøehled implantujících pracovi (stejnì jako dalí
informace o této problematice) lze získat na vznikajících stránkách
Spoleènosti pro porty a permanentní katétry  www.porty.cz.
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Dopravní úrazy tìhotných en  stálá výzva
Jiøí Kepák
Úrazová nemocnice v Brnì  Traumacentrum

Abstrakt
Dopravní nehodovost se stala celosvìtovým problémem. Úrazù neustále pøibývá a narùstá jejich závanost. Je to dáno moderním rytmem ivota,
technizací a zejména rozvojem motorizmu. Polytrauma  èastý dùsledek dopravních kolizí - postihuje celý organismus, jeho léèba je komplikovaná
a ne vdy úspìná. Specifickým problémem je úèast tìhotných en v silnièním provozu. S rozvojem motorizmu pøibývá tìhotných en-øidièek,
tìhotné spolujezdkynì kadodennì v automobilech cestují. eny dnes èastìji ne døíve vozidlo samy øídí, i ve vyím stupni tìhotenství. Bohuel
pøibývá také závaných dopravních polytraumat tìhotných en - na dopravní nehody pøipadá 70% vech tìkých úrazù v tìhotenství. Nejzávanìjí
pøíèinou polytraumat u naich tìhotných je nepøipoutání se ve vozidle. Dopravní trauma je hlavní neporodnickou pøíèinou smrti en v reprodukèním
vìku. Urgentní péèe o polytraumatizované tìhotné eny zahrnuje ojedinìlý komplex okolností a výzev, nároèný i pro nejzkuenìjí zdravotnické
pracovníky rùzných oborù. Polytrauma v tìhotenství pøedstavuje drama odehrávající se za zvlátních patofyziologických pomìrù, raritních
syndromù a speciálních okolností. Komplexní medicínská, etická a ekonomická rozhodnutí jsou èinìna v rámci limitovaného èasu, èasto musíme
pracovat s neadekvátními daty. Pøi úrazu tìhotné eny jsou ohroeny dva ivoty - matky a dítìte, jejich senzitivita a odpovìï na polytrauma jsou
vak rozdílné. Optimální management vánì poranìných tìhotných vyaduje integrované úsilí týmu specialistù, v závislosti na charakteru poranìní.
Porodník by mìl být pøi posuzování stavu zranìné tìhotné konzultován co nejdøíve, nebo lépe - mìl by být primárnì lékaøem spoluoetøujícím
tìhotnou bezprostøednì po traumatu (= èlenem trauma týmu). Prevence dopravních úrazù tìhotných je nezbytná ji v první linii kontaktu
 opakovaná instruktá v tìhotenské poradnì o správném pouívání bezpeènostních pásù v silnièním provozu je aktuálním poadavkem doby.
Klíèová slova: dopravní úrazy  úrazy tìhotných  polytruama v tìhotenství
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Abstract
Traffic accidents have become a world wide problem. Both the numer and the severity of injuries increase due to life style, technical progress and
development of traffic. Multiple trauma is a frequent consequence of traffic accidents and it endangers the whole organism, the treatment is difficult
and not succesful every time. Presence of pregnant women in traffic is a specific problem. More pregnant women drive the car themselves and many
pregnant women travel by car. The numer of multiple trauma in pregnant women is therfore increasing and 70% of all trauma during pregnancy is
due to traffic accidents. The most serious reason of severe trauma is no use or misusing of safety belts. Traffic trauma is the leasing cause of death
of women in reproductive age. Emergency management of pregnant women with severe trauma is complex and very difficult even for experienced
physicians from various medical specialisations. Multiple trauma in pregnancy is a dramatic condition with specific pathophysiology, rare
syndromes and under special circumstnaces. Complex medical, ethical and economical discussions are limited by emergency situation and time and
the physician has often only inadequate data. Two lives are endangered: mother´s and the newborn´s and the sensitivity and response to trauma
differs. Only integrated effort of the team of specialists can provide optimal management of severe trauma in pregnancy. Gynaecologist should be
called as soon as possible, the best solution is the presence of the gynaecologist in the team providing the care from the very beginning. Prevention
of trauma in pregnancy is necessary in the first contact  women should get information about correct using of safety belts during prenatal care and
this is present imperative.
Key words: traffic accidents  trauma in pregnancy  multiple trauma in pregnancy

Úvod do problematiky
Poèet tìkých dopravních úrazù v Èeské republice je stále nepøijatelnì vysoký. Postiena je hlavnì skupina obyvatelstva
v produktivním vìku. Poranìní v havarovaném automobilu bývají závaná, pouívání bezpeènostních pásù není zdaleka
samozøejmostí. Pouití samotného airbagu bez souèasného pøipoutání se pásem mùe vést k tìkým poranìním hrudníku a páteøe. Je stále nezbytná osvìta veøejnosti zamìøená k pouívání
bezpeènostních pásù v automobilu (cílenì na vybrané skupiny 
napø. na kolní mláde nebo na vechny tìhotné eny).
Pouívání bezpeènostních pásù v automobilu stále není
v ÈR bìné. Pøitom je prokázáno, e neupoutaný cestující v automobilu riskuje pøi nehodì velmi tìká a èasto smrtelná poranìní. U cestujících bez upnutých bezpeènostních pásù se
vyskytuje závané poranìní kraniocerebrální (mozkolebeèní)
èastìji o 68% a poranìní bøicha a pánve o 98% ve srovnání se
skupinou, která pásy pouila. Byly rovnì publikovány zprávy
o a pìtinásobnì zvýeném riziku smrti pro cestujícího na
pøedním sedadle automobilu, které je zpùsobeno nepøipoutaným vzadu sedícím dalím cestujícím. A 80% tìchto úmrtí by
bylo mohlo být zabránìno, kdyby vzadu sedící byli pøipoutáni.
Podle údajù IRTAD (International Road Traffic Accident
Database) nepouilo pøi závaných dopravních nehodách
v Èeské republice v letech 1994-96 bezpeènostní pásy 42%
osob sedících na pøedním sedadle, v období 2002-2003 dokonce 63%. Samotný airbag pøitom sníí riziko poranìní jen o 1014%. Z uvedených údajù je zøetelnì patrné, e rozhodujícím
pasivním bezpeènostním prvkem ve vozidle je správnì upnutý
bezpeènostní pás.
Dopravní úrazy ve svìtì a v Èeské republice
Ve srovnání s dalími zemìmi nevychází Èeská republika
v pøípadì dopravních nehod dobøe. Pøi pøepoètu na 100 tisíc
obyvatel udává mezinárodní databáze IRTAD (International
Road Traffic Accident Database) v ÈR pøi dopravních nehodách 11 zemøelých (2006), zatímco ve védsku èi Velké
Británii to bylo ve stejném roce 5 zemøelých  tedy poèet ménì ne polovièní. Pokud porovnáme také hustotu provozu, poèet automobilù apod., zahyne na naich silnicích stále více ne
trojnásobek lidí ne ve vyspìlých zemích.
Celosvìtovì je poèet lidí usmrcených pøi dopravních haváriích odhadován na 1.2 milionu roènì, poèet zranìných asi na 50
14

miliónù  tj. poèet obyvatel pìti velkých svìtových metropolí.
Miliony utrpí závaná zranìní, èasto s trvalými následky. ádná zemì není tìchto obìtí dopravních nehod uetøena, postieni
jsou pøedevím mladí lidé. Enormní lidský potenciál je znièen,
se souèasnými tìkými sociálními a ekonomickými dùsledky.
Silnièní bezpeènost je velkým veøejným zdravotním problémem vude na svìtì.
Ze vech systémù, s nimi lidé dennì musí pøicházet do styku, je silnièní doprava nejkomplexnìjí a nejnebezpeènìjí.
Pøitom tragédie, ukryté na pozadí statistických èísel dopravní
nehodovosti, bìnì pøitahují pozornost médií ménì ne jiné,
ménì èasté, ale neobvyklejí typy tragédií.
Co je vak horí: bez zvýeného úsilí a nových iniciativ
 podle pøedpovìdí  vzroste celkový poèet dopravních úmrtí
a zranìní celosvìtovì mezi rokem 2000 a 2020 o 65% a v málo a støednì rozvinutých zemích (ke kterým je podle IRTAD
poèítána i ÈR) se oèekává nárùst o cca 80% !
Prevenci silnièních zranìní a zmírnìní dopadù je tøeba
vìnovat stejnou pozornost a míru prostøedkù, jaké jsou v souèasné dobì vìnovány jiným prominentním zdravotním programùm, mají-li být odvráceny narùstající lidské ztráty a zranìní
na silnicích, s jejich devastujícími lidskými dopady a velkými
ekonomickými ztrátami.
Souèasné úsilí na poli bezpeènosti silnièního provozu selhává  je podceòována závanost problému. Silnièní doprava pøináí spoleènosti výhody, ale cena, kterou za to platí, je pøíli
vysoká.
Mnoho zbývá jetì vykonat, ale jedna vìc je jasná: k vítìzství v tomto kolektivním i individuálním zápase o ivot mùe
vést jen nezbytná zmìna v mylení veøejnosti. Koneèným cílem musí být vize ádná úmrtí nebo tìká poranìní pøi
dopravních nehodách. Jde o dlouhodobou strategii. Zatím jedinou radikální cestou k redukci poètu obìtí na silnicích se jeví nutnost sníení cestovní rychlosti.
Specifika dopravních úrazù v graviditì
Trauma postihující tìhotnou enu bývá èasto pøehlédnuto,
aèkoliv jde o pomìrnì èastou událost. Nìjakým stupnìm zranìní je postieno 67% vech tìhotných. Obvykle jde o náhodné úrazy, ale mùe jít i o násilí.
Nejèastìjí pøíèiny traumat v graviditì: dopravní kolize
49%, pády 25%, napadení 18%, støelná poranìní 4%, popáleURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009
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niny 1%. Rizikovými faktory úrazù v graviditì jsou velmi mladý vìk, abuzus drog a alkoholu a domácí násilí [1]
Trauma je pøíèinou 46% neporodnických úmrtí en v graviditì. Z nich témìø 70% je dùsledkem dopravní nehody.
Komplikace spojené s traumatem zahrnují nejen zjevné, pøímé mateøské poranìní, ale také specifické, s tìhotenstvím spojené následné komplikace, jako jsou pøedèasný porod, abrupce
placenty, fetomaternální transfuze, potenciál pro doprovodnou
izoimunizaci, pøímé poranìní plodu nebo jeho ztráta. Tyto dùsledky mohou nastat dokonce i po zdánlivì lehkých úrazech.
Smrt plodu je mnohem èastìjí ne smrt matky.
Dopravní polytrauma pøedstavuje drama, ohroující dva ivoty. Dùsledky bývají tragické: nepøeije-li matka, nepøeije
ani plod. Pokud tìhotná havárii pøeije, pak èasto za cenu závaných trvalých následkù.
Pro resuscitaci tìhotné obìti traumatu má zásadní význam
povìdomí o mateøské a fetální fyziologii. Specifické porodnické znalosti jsou proto nedocenitelným pøínosem pro trauma
tým a jsou dùvodem pro èasnou mezioborovou spolupráci s perinatologickými odborníky (porodník, porodní asistentka, neonatolog, neonatologická sestra).
Nejèastìjí pøíèinou smrti nebo váného poranìní tìhotné je
úraz hlavy. Úrazy spojené s prudkým nárazem nebo tlakem na
bøiní stìnu, popøípadì dalí úrazy spojené s poranìním ze setrvaènosti (typické pro autohavárie) mohou zpùsobit závané
následky vlivem vnitøního krvácení. Dùsledkem mùe být smrt
plodu v dìloze, pøedèasný porod nebo potrat.
Z porodnického hlediska jsou v centru pozornosti u tìhotných
en zejména poranìní bøicha a pánve. Tìhotné nezajitìné bezpeènostními pásy jsou pøi èelním støetu ohroeny zlomeninou
pánevního kruhu, jeho násilná deformace mùe vést k mozkolebeènímu poranìní plodu, zejména v poslední tøetinì tìhotenství.
Riziko smrti plodu pøi havárii je u nepøipoutaných tìhotných
2,8 x vyí ne u pøipoutaných. Avak jen 46-74% tìhotných je
pøi dopravní nehodì pøipoutáno [2] . Pøitom ve srovnání s nepøipoutanými mají pøipoutané tìhotné o 84% ménì komplikací, vèetnì úmrtí plodu.
Ze 41 správnì pøipoutaných mìlo vedlejí úèinky na tìhotenství 29%, z nesprávnì pøipoutaných 50%, z nepøipoutaných
80%. Tìhotné nepøipoutané a vymrtìné z vozidla umírají ve
33% a jejich plody ve 47% [3].
Je tøeba zdùraznit nìkolik významných faktorù ovlivòujících dopady autohavárie na tìhotnou enu:
nesprávné pouití bezpeènostního pásu mùe zpùsobit
odlouèení placenty, rupturu dìlohy a smrt plodu.
vliv rychlosti vozidla v okamiku havárie: ji pøi nízké rychlosti v okamiku kolize  30 km/h  bylo riziko vedlejích
pøíznakù u správnì pøipoutaných 12%, u nepøipoutaných
70%. Nepøipoutané tìhotné vykazují 62% ztrát plodù.
závanost havárie rovnì úzce souvisí s dopadem na graviditu  pøi tìkých haváriích bývají dopady na plod fatální, bez
ohledu na stav pøipoutání se.
Vìtina ruptur tìhotné dìlohy je lokalizována ve fundu (je to
zpùsobeno jeho anatomickou pozicí) a vzniká pravdìpodobnì
náhlou decelerací, která zpùsobí hyperflexi dìlohy. Ruptura
tìhotné dìlohy mívá dramatický dopad: zatímco mateøská
mortalita bývá udávána 10%, fetální bývá 100%. U zemøelých
plodù jde vìtinou o tupá poranìní a zavøená poranìní hlavy
l

l

l
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(subdurální a subarachnoidální krvácení, fraktury lebky a ruptury jater a/nebo sleziny).
Pouití pouze spodního bezpeènostního pásu v tìhotenství je
nebezpeèné  náraz pøi dopravní kolizi vyvolá náhlou deceleraci pánve a souèasnì hyperflexi dìlohy, tlak v dìloze se tím
výraznì zvýí. Souèasnì hrozí pøi nárazu i vysunutí spodního
pásu vý do oblasti tìhotné dìlohy a tím její dalí náhlá komprese.
Je tøeba zdùraznit nezbytnost velké klinické ostraitosti 
vdy myslet pøi dopravních kolizích na monost ruptury tìhotné dìlohy! Klasická symptomatologie dìloní ruptury je následující: výrazná bolestivost dìlohy, prohlubující se ok, palpace
èástí plodu ve volné dutinì bøiní a krvácení z pochvy. Avak
konstelace symptomù nemusí být u pøípadù dopravních traumat zpoèátku zjevná a mùe proto dojít k pozdnímu stanovení
diagnózy. Normální, fyziologické tìhotenské zmìny mohou
navíc diagnózu ruptury ztíit: nejene tìhotná mùe tolerovat
a 30-35% ztrátu objemu cirkulující krve, ne se objeví známky ohroení vitálních funkcí (krevní tlak ani pulz zde nelze povaovat za spolehlivé prediktory mateøské a fetální stability),
ale také tìhotensky roztaená stìna bøiní mìní normální odpovìï na nitrobøiní bolest a iritaci. Závanost tìchto akutních
stavù podtrhuje fakt, e více ne polovina tìhotných en po
traumatické ruptuøe dìlohy dostane 5 a více krevních transfuzí
a v 80% je tøeba provést hysterektomii.
Ruptura dìlohy po traumatu, aèkoliv je vzácná, je významnou pøíèinou fetální mortality a mateøské morbidity. Instrukce
o správném pouití bezpeènostních pásù je imperativem a mùe zvýit prevenci tìchto poranìní. Vysokou míru klinické
pøedvídavosti je tøeba mít také v pøípadech zranìných en pøi
dopravní kolizi ve vysoké rychlosti, a to i tehdy, je-li poèáteèní
stav vitálních funkcí stabilní a klasické symptomy ruptury dìlohy chybí.
Nejdùleitìjí zásadou vak zùstává  u vech traumat tìhotných en  e první prioritou managementu je resuscitace
a stabilizace stavu matky, protoe vìtina pøípadù ztráty plodu
po traumatu je dùsledkem její smrti [4].
Výzkum v oblasti bezpeènostních prvkù ve vozidle ve
vztahu k tìhotným enám
V øadì vyspìlých zemí probíhá dlouhodobý výzkum ve snaze
vyvinout nové a výkonnìjí systémy pasivní bezpeènosti ve vozidlech, zamìøené také na ochranu tìhotných en v silnièním
provozu. Výzkumná centra sdruují technické i lékaøské týmy,
spolupracují s dopravní policií a vyuívají databází policejních
i medicínských  napø. výzkumné týmy v SRN-Heidelberg [5],
védsku-Volvo [6], Francii-Marseille [7], USA - Michigan [3]
a dalí.
Výzkum je zamìøen mimo jiné do oblasti traumatomechaniky silnièních havárií (z pohledu soudnì-právního i z pohledu praktické medicíny) s cílem:
zlepit úroveò rekonstrukce nehody vèetnì charakteristik
poranìní,
zlepit monosti prevence úrazù tìhotných en.
l

l

Zkvalitnìní nových bezpeènostních systémù lze dosáhnout
jen inkorporováním analýzy skuteèných kolizí a úrazových incidentù (mechanizmù).
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Vytváøení specifických bezpeènostních systémù pro tìhotné
eny je jednou z cest, jak sníit mateøskou a fetální morbiditu.
Je vak aktuálnì limitováno absencí realistických modelù tìhotné eny, které by umonily testování bezpeènostních prvkù
v poèetných variacích automobilových kolizí. Tyto realistické
tìhotenské modely by mìly umonit studovat orgánové interakce,
mechanické chování a anatomii. Je toti známo, e dokonce
i jen zdánlivì malá poranìní mohou vést k vedlejím dopadùm
na tìhotenství [8, 9,10].
Vytvoøit takové realistické modely je obtíný úkol: animální testy byly oputìny z etických dùvodù a pro anatomické
nepøesnosti, hlavním problémem figurín je jen hrubé napodobení anatomie tìhotné eny  tato geometrická simplifikace proto:
neumoòuje analyzovat lokální stresové a tlakové zmìny
a mìøení na orgánech,
mìøení jsou hlavnì jednodimenzionální, pro jedinou specifickou nárazovou situaci,
nezohledòují lidskou variabilitu.
l

l

l

Zde chceme uvést  za mnohé dalí  jen jeden pøíklad výzkumu v oblasti zvýení bezpeènosti tìhotných en pøi jízdì
automobilem: v laboratoøi aplikované biomechaniky pøi lékaøské fakultì univerzity v Marseille vytvoøili protokol realistického anatomického modelu tìhotné eny s pouitím lidského
subjektu post mortem. Do pánve kadavera vloili fyzikální model tìhotné dìlohy a aplikovali senzory k mìøení akcelerace
rùzných tìlesných tkání pøi frontálním nárazu vozidla v rychlosti 25 km/hod.
Výsledkem bylo popsání dvou hlavních kinematických sloek jako moných pøíèin poranìní tìhotné eny pøi frontální kolizi: jsou to funkce spodního pásu a náraz opìradla sedadla.
Za 30 milisekund po kolizi narazí spodní pás na pánevní kost,
to zpùsobí prudkou deceleraci tìla. Pøi nárazu je tìlo vreno
dopøedu a je brutálnì zastaveno pøi napnutí spodního pásu.
Hlava plodu je vrena smìrem k symfýze, avak její pøípadná komprese je zmírnìna rotací tìhotné dìlohy kolem pubické osy. Tento významný relativní pohyb (pohyb vpøed + rotace) mùe vysvìtlit nìkterá poranìní pánevních vazù a cév.
Relativní diference mezi akcelerací pánve a hlavièky plodu
vede k pohybu hlavièky proti sponì stydké. Jakmile se dokonèí napnutí spodního pásu, dojde ke zpìtnému pohybu
smìrem k opìradlu sedadla.
Za 75 milisekund se pohyb hlavièky plodu zpomalí, zatímco
zrychlený pohyb konce pánevního plodu pokraèuje. To vede ke
zrychlení rotace dìlohy a plodu proti sponì. Jak se spodní pás
napne, pohyb pánve se zastaví a horní èást tìla tìhotné jetì
pokraèuje dopøedu. Akcelerace a decelerace mají dopad i na
nitrodìloní struktury. Je to dáno rozdílnou denzitou tkání 
dìlohy a placenty. Náhlá zmìna pohybu vyvolá støiný efekt
a monou abrupci placenty (která tedy vdy nemusí být dùsledkem pøímého nárazu) [7].
l

l

Kadaverózní experimenty nabízejí zajímavý doplòkový pøístup ke studiu úrazových mechanizmù pøi dopravních úrazech
tìhotných en. Anatomická pøesnost tìchto studií mùe pøispìt
pøi vývoji nových bezpeènostních prvkù ve vozidlech.
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Jiný velký soubor zpracovala výzkumná skupina
z Michiganu (U.S.A.) Za standardizovaných podmínek bylo
podrobnì zkoumáno 87 pøípadù havárií tìhotných en, zdrojem informací byla databáze traumacentra a údaje od policie.
Práce byla zamìøena na zpùsob pøipoutání se, charakteristiky
havárie (kvantitativní informace) a efekt obojího na prùbìh
a výsledek gravidity (pøipoutané-nepøipoutané). Umonilo to
zlepit podklady pro práci zdravotníkù, zlepit informovanost
tìhotných a inenýrùm zlepit kvalitu zádrných systémù ve
vozidle.
Získali údaje o okolnostech havárie, nálezu na místì nehody,
mìøené policejní údaje deformace zevní i vnitøní karosérie vozidla, kontaktní místa v interiéru vraku, fotografie exteriéru
a interiéru vozidla a údaje o poranìních matky a plodu z lékaøské dokumentace. Urèili, zda byly pouity bezpeènostní pásy 
pomocí subjektivních údajù a objektivních fyzikálních stop,
jako jsou napø. stopy po pouití pásù na tìle. Závanost havárie (sílu nárazu) hodnotili podle objektivního mìøení s vyuitím
Winsmash crash-reconstruction programu, který vypoèítává
odhad rychlosti v okamiku nárazu nebo ekvivalentní hodnotu
bariérové rychlosti bìhem havárie [3].
Monosti prevence dopravních úrazù v tìhotenství
V Èeské republice trvale roste poèet automobilù i dopravních nehod (za posledních 5 let se intenzita silnièního
provozu zdvojnásobila). S tím neustále narùstá poèet
dopravních úrazù a zvyuje se i jejich závanost. Jsou jedním z nejoehavìjích problémù traumatologie ve vech vyspìlých státech.
S rozvojem motorizmu pøibývá tìhotných en-øidièek,
tìhotné-spolujezdkynì bìnì v automobilech cestují. Aktivní tìhotná souèasnosti se bude chtít angaovat také v typických
kadodenních aktivitách jako je øízení auta, co pøináí urèitá
rizika. Jsou to vak aktivity, které lze v dnení mobilní spoleènosti jen obtínì omezit. Proto nae doporuèení ohlednì prevence mohou mít jen limitovaný dopad.
Navíc  výhody bezpeènostních pásù jsou èasto vykompenzovány zmìnou chování  øidièi pøipoutaní se cítí bezpeènìji
a øídí rychleji nebo ménì opatrnì ne nepøipoutaní. To vede
k dopravním nehodám pøi vyí rychlosti a dùsledkem je více
úmrtí  osob pøipoutaných i nepøipoutaných, uvnitø i venku
(mimo vozidlo).
Mnoho en nemá ádné vìdomosti o správném pouití bezpeènostních pásù pøi jízdì. Podle jedné studie získané informace mìly z tìhotenské pøíruèky v 17%, ze zdravotních letákù
v 8%, od porodních asistentek v 6%, od pøátel ve 4%, z èasopisù ve 4%, ale od lékaøù, policie, z novin nebo médií (TV, rádio) je ménì ne 1%!!! [11]. Domníváme se, e dnení situace
není o mnoho lepí.
Výchova je základem pro zlepení stavu. Musí být zaøazena
do prenatální poradenské péèe a musí zahrnovat instrukci
o správném pouití bezpeènostních pásù, povzbuzování k jejich uívání a vyvracení mýtù o moném pokození plodu.
Informování pacientek o rizicích mùe zvýit jejich povìdomí o aktivitách, které je mohou ohrozit. Je nutné enám zdùrazòovat, e i zdánlivì malý náraz mùe vést ke ztrátì plodu
a proto kadá tìhotná musí být po jakémkoliv traumatu co nejdøíve lékaøsky vyetøena, bez ohledu na skuteènou závanost
nárazu (kolize). Informovaná pacientka témìø jistì v pøípadì
úrazu nemocnici vyhledá [2].
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Existují specifická doporuèení týkající se uití bezpeènostních pásù. Tìhotné by mìly dostat ústní i písemné instrukce.
Pouèené pacientky se signifikantnì èastìji poutají  a také se
poutají správnì.
Mnoho tìhotných en má jen zkreslené vìdomosti
o správném pouití bezpeènostních pásù, nebo mají z jejich
pouití obavy (mám strach, e uváznu v havarovaném vozidle, e pokodím své dítì). Fakt, e poranìní plodu lze
úèinnì pøedejít správným pouitím bezpeènostních pásù,
nebývá medii nebo registrujícími gynekology dostateènì
zdùrazòován [12].
Zdùvodnìní, která uvádìjí na dotaz, proè nemají pøi jízdì
upevnìné pásy, jsou nejèastìji: jedu jen na krátkou vzdálenost, je to nepohodlné, jedu opatrnì.
Projekt Chraòte sebe a své dítì, vdy se pøipoutejte
V roce 2003 jsme v Úrazové nemocnici v Brnì vytvoøili projekt Chraòte sebe a své dítì, vdy se pøipoutejte [13]. Navrhli
jsme a do bìné kadodenní praxe uvedli instruktivní samolepku vhodnou do Prùkazu pro tìhotné ve dvou variantách: pro
tìhotnou øidièku (obr.1) a pro tìhotnou spolucestující (obr.2).
Je toti nezbytné, aby ena pouila bezpeènostní pásy nejen
kdy sedí za volantem, ale i jako spolucestující vpøedu i cestující na zadních sedadlech! Jen tak lze zabránit tìkým poranìním, která u nepøipoutaných en vzniknou nárazem na èelní
sklo, volant, palubní desku nebo jiné pevné èásti karosérie vozidla, a zejména vymrtìním z havarovaného vozidla.
Dùsledkem pak mùe být ztráta ivota plodu, v horím pøípadì i ivota tìhotné eny.
Princip projektu je velmi jednoduchý. Pøi první návtìvì
v tìhotenské poradnì vysvìtlí gynekolog enì, mimo jiné,
i správné a bezpeèné uívání bezpeènostního pásu v pøípadì,
e bude úèastníkem silnièního provozu, a u jako øidièka
èi jako spolujezdkynì. Staèí 12 minutová instruktá
doprovázená jednoduchou písemnou instrukcí  do Prùkazu
pro tìhotné, kterou kadá ena obdrí ji na poèátku tìhotenství, bude vlepen obrázek znázoròující úèinné a bezpeèné
pøipoutání ve vozidle. Pásy toti chrání tìhotnou jen tehdy,
jsou-li upnuty správnì: spodní pás pod dìlohou, ramenní pás
pak musí být umístìn nad vrcholem tìhotné dìlohy, mezi prsy.
Upnutí musí být pohodlné, ani ne tìsné, ani pøíli volné.
Ramenní pás by nikdy nemìl sklouznout z ramene! Poutat by
se mìly jak tìhotné øidièky, tak i tìhotné spolucestující, a to na
pøedním i na zadním sedadle. I malý náraz mùe znamenat velké nebezpeèí pro budoucí matku i dítì. Bìhem dlouhých cest
by pásy mìly být periodicky poopraveny pro zvýení komfortu a znovunalezení jejich vhodné pozice.
Samolepka jednak pøipomíná tìhotné enì po celou dobu
gravidity vhodnost správného pouití pásù, jednak dokumentuje, e pacientka skuteènì v poradnì pouèena byla, co je cennou a nezpochybnitelnou souèásti zdravotnické dokumentace.
Instruktá je ádoucí opakovat i v dalím prùbìhu gravidity. Je
vhodné umístit rovnì instruktivní plakát v èekárnì tìhotenské
poradny  má to prokazatelný efekt: více en se pøipoutává,
poutají se správnì.
Zvìtená instrukce v podobì plakátku je vhodná nejen do
èekáren tìhotenských poraden, ale napø. i do Autokol a dalích
veøejných prostor, protoe povìdomí o úèinné ochranì tìhotných en v silnièním provozu má mít nejen ena samotná, ale
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i øidiè vozidla - budoucí otec nebo dalí èlenové rodiny, a obecnì i iroká veøejnost.
Vytvoøili jsme dvì varianty, které lze tìhotné enì na poèátku gravidity nabídnout:
l

není-li aktivní øidièkou, je vhodné ji pouèit, e i tak bude
chránìna pøed váným dopravním úrazem, pokud bude jako
spolucestující v automobilu pøipoutána, a to nejen na sedadle vedle øidièe, ale i vzadu (samolepka obr. è.2)

Obr. 1: Tìhotná-øidièka
l

pokud sama vozidlo øídí, pak je instruktivní tato samolepka:

Obr. 2: Tìhotná-spolucestující

Idea samolepky do Prùkazky pro tìhotné byla schválena
a podpoøena výborem Èeské gynekologické a porodnické spoleènosti. Kadá gynekologická ambulance má monost si objednat pro potøebu svých tìhotných dostateèné mnoství samolepek.
Od poèátku navrhujeme, aby námi vytvoøený obrázek správnì pøipoutané tìhotné byl uèinìn titìnou souèástí bìné tìhotenské legitimace, pouitelné celostátnì. To by umonilo pøímo oslovit  pøi zavedeném a fungujícím systému prenatální
péèe v tìhotenských poradnách v Èeské republice  skuteènì
kadou tìhotnou ji na poèátku gravidity  pøi vystavení
Prùkazu pro tìhotné.
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Obr. 3: Prùkaz pro tìhotné

Tato nae mylenka je celosvìtovì unikátní  námi navrhované
øeení pøesto stále èeká na podporu institucí zainteresovaných na
výchovì naí veøejnosti k bezpeènìjímu chování v silnièním provozu. Je to nevyuitá ance: èím døíve tuto srozumitelnou informaci vem tìhotným enám (ale i iroké veøejnosti) nabídneme,
tím rychleji a úèinnìji pøispìjeme ke zvýení bezpeènosti naich
en a jejich dìtí.
Souèasnì zvýíme i pravdìpodobnost, e budoucí i souèasné
matky povedou k pouívání bezpeènostních prvkù pøi jízdì automobilem také své dìti.
Závìr
bezpeènostní pásy chrání matku i plod pøed závaným poranìním,
jen tøíbodové pásy jsou povaovány za vhodné (s anebo bez airbagu),
musí být pouity správnì  spodní pás pod dìlohou, ramenní pás
umístìn mezi prsy, nad vrcholem tìhotné dìlohy,
pásy ne pøíli upnuté, ale co nejpohodlnìjí,
je nutná instruktá en v tìhotenských poradnách!,
je nutno podpoøit nae úsilí o zvýení bezpeènosti tìhotných en
v silnièním provozu (samolepka do Prùkazu pro tìhotné, plakáty do èekáren, výuka v Autokolách atd.) nejlépe tisknout instruktivní obrázek do Prùkazu pro tìhotné,
tìhotné eny, které v autì nepouívají bezpeènostní pásy, ohroují nejen sebe, ale také ivot svého dítìte,
pøipoutaná ena má tøikrát vyí anci, e pøi autonehodì pøeije ona i její plod,
vem tìhotným doporuèujeme pouívat bezpeènostní pásy a øídit
velmi opatrnì!
l

l

l

l
l
l

l

l
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Diagnostický a léèebný standard otravy oxidem uhelnatým
Michal Hájek

Centrum hyperbarické medicíny, Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení, Mìstská nemocnice Ostrava

I. Základní východiska
I. 1. Definice a epidemiologické údaje
oxid uhelnatý (dále CO) je bezbarvý, nedrádivý plyn bez zápachu, lehèí ne vzduch
k otravì dochází inhalací vzduchu obsahujícího toxickou
koncentraci CO
zaujímá 1. místo mezi náhodnými otravami v Evropì (roènì
5000 postiených ve Francii, 25 000 ve Velké Británii),
v USA (30 000-56 000 oetøených) se jedná èastìji o úmyslnou otravu a je dlouhodobì na jednom z prvních míst mezi
pøíèinami úmrtí (roènì 600-1000 náhodných a 3000-6000
úmyslných- sebevrad)
v ÈR incidence po prudkém poklesu v 80. a 90. letech v poslední dobì opìt mírnì stoupá, celkové mnoství pøípadù
roènì je odhadováno na 10001500
poèet oetøených osob se pohybuje dle jednotlivých okresù od
2 do 10/100 000 obyvatel za rok (nejèastìji Karlovy Vary,
Plzeò, Karviná, Praha, Liberec, Brno atd.), poèet hospitalizovaných osob je 200220 (z toho pøiblinì 50 na JIP), jako pøíèina smrti je otrava CO stanovena u 140-150 osob roènì
léèbu hyperbarickou oxygenoterapií (dále HBO) absolvovalo v letech 2001-2005 celkovì pouze 1-4,5% vech pacientù postiených otravou oxidem uhelnatým (prùmìrnì
2,5%) v závislosti na místì bydlitì (Plzeò a Ostrava - 13%,
Praha  2,9%), pacienti s trvalým bydlitìm v 72 okresech
ÈR k HBO nejsou indikováni vùbec
náhodné otravy jsou èastìjí v studených mìsících (listopadbøezen) a v místech se studenìjím klimatem
je prokázáno, e a 30% pøípadù je bìhem prvního vyetøení
chybnì diagnostikováno, tudí skuteèná incidence je vyí
ne uvádìná (nejèastìji je zamìnìna za chøipkové onemocnìní, depresi, otravu jídlem, gastroenteritidu, iktus, únavový
syndrom, migrénu nebo intoxikaci alkoholem)
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

plyny jsou primárnì netoxické) ve patnì ventilovaných
malých prostorách, kde pøi nedostatku kyslíku v okolním
vzduchu dochází k nedokonalému spalování uhlíku a produkci CO (koupelny s prùtokovým ohøívaèem vody, kabiny øidièe v kamiónech a automobilech)
výfukové plyny benzínových èi dieselových motorù automobilù
èi jiných strojù obsahují vysoké procento CO, pøièem v uzavøeném èi nedostateènì vìtraném prostoru mùe dojít k jeho toxickému pùsobení (garáe, výrobní haly, studny, sportovní haly)
CO je souèástí kadého kouøového plynu  k jeho hromadìní
mùe dojít u patnì odvìtraných ohni, krbù, komínù pøi nedokonalém odvodu spalin komínem (patná údrba kouøovodu)
vzniká pøi poárech uvnitø budov, pøítomnost dalích toxinù
z rùznorodých hoøících látek otravu dále modifikuje a komplikuje (fosgen, kyanidy, inhalaèní trauma dýchacích cest)
vzniká v prùmyslových provozech, u vysokých pecí pøi výrobì oceli, mùe se hromadit v nedokonale odvìtraných dùlních
provozech

I.3. Patofyziologie
vdechnutý CO pøestupuje pøes alveolární membránu a rozpoutí se v plazmì
velmi silnì se váe na tzv. hemoproteiny, pøièem blokuje jejich funkci  hemoglobin v krvi, myoglobin v srdeèním svalu a cytochromy dýchacích øetìzcù v mitochondriích
minimálnì se v organismu metabolizuje (ménì ne 1 procento)
vzniklý COHb blokuje vazebná místa hemoglobinu pro kyslík,
souèasnì posunuje disociaèní køivku hemoglobinu doleva, blokuje proces oxidativní fosforylace a sniuje srdeèní výdej
dochází tak k rozvoji tkáòové hypoxie kombinovaného pùvodu a následnému rozvoji patofyziologických mechanismù,
které mohou vyústit v tìké neurologické postiení a vést a
ke smrti postieného
u tìkých otrav po zahájení léèby kyslíkem a obnovení jeho dodávky do tkání dochází k rozvoji tzv. reoxygenaèního, neboli ischemicko-reperfuzního poranìní, který vede ke sputìní mnoha patofyziologických kaskád, aktivaci neutrofilù s adhezí
k endotelu kapilár a jeho následnému pokození
mùe dojít k porue rovnováhy excitaèních neurotransmiterù
se zvýenou pohotovostí ke køeèím, pokození myelinového
bazického proteinu (MBP) v neuronech, aktivaci autoagresívní imunitní reakce a sputìní neuronální apoptózy
obzvlátì toxický je CO vùèi tìhotným, resp. plodu-tìhotné
matky mají o 1015% nií hodnoty COHb ne plod díky sill

l

l
l

l

l

I. 2. Zdroje oxidu uhelnatého
v atmosféøe je CO bìnì obsaen v koncentraci nií ne
0,001% (neboli 10 ppm), pøièem ve venkovských oblastech
je koncentrace nií ne v mìstských aglomeracích
nìkteré podskupiny obyvatel mají vyí fyziologické hodnoty karbonylhemoglobinu (dále COHb) ne bìná populace
(mìstská populace bìnì 12% COHb, tìcí kuøáci i 10%)
vzniká jako vedlejí produkt nekompletního spalování uhlíkatých látek, v Evropì nejèastìji pøi hoøení rùzných spotøebièù na zemní plyn nebo propan-butan (oba uitkové
l

l

l
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nìjí afinitì fetálního Hb vùèi CO pøi o 3-4 kPa niím parciálním tlaku kyslíku v arteriální krvi plodu
disociaèní køivka fetálního hemoglobinu je posunuta silnì doleva
ji za fyziologických podmínek, pøi otravì CO dochází k jejímu
dalímu posunu a k sníenému uvolòování kyslíku ve tkáních

II. Diagnostika
II.1. Anamnéza
na monost otravy CO je pøedevím nutno myslet, a to pøedevím zdravotníky vech kategorií
dùleitá je kvalitní a dùkladná anamnéza, odebraná jak od nemocného, pokud je schopen, tak od svìdkù, záchranáøù èi
policie. Dùraz je nutno klást na pøítomnost bezvìdomí, køeèí,
komplikujících onemocnìní a stavù (tìhotenství) a na dosavadní
zpùsob léèby, zejména délku a zpùsob aplikace kyslíku

l

l

l

l

l

l

l

II.2. Klinický obraz
klinický obraz je nespecifický
v závislosti na koncentraci CO ve vdechované smìsi, délce
expozice alveolární ventilaci a tìlesné aktivitì dochází k rozvoji rùzných pøíznakù
obecnì má mírnìjí prùbìh krátká expozice vyí koncentraci CO ne dlouhodobá expozice nií koncentraci CO
obvyklé jsou zpoèátku mírnìjí pøíznaky jako: nevolnost,
zvracení, bolesti hlavy a/nebo na hrudi, závratì, palpitace, slabost, psychické pøíznaky jako je zvýená agitovanost
nebo naopak deprese
pøistupují neurologické pøíznaky, jako je pøedevím extrapyramidová a poté pyramidová symptomatologie
prohlubuje se porucha vìdomí od somnolence, sopor a po kóma
rozdìlení otrav na st. IIV. podle závanosti a klinických pøíznakù znázoròuje Ostravská klasifikace (Tab.è.1)
zámìrnì zde nejsou uvedeny pøíznaky v závislosti na
namìøených koncentracích COHb v nemocnici, co bývá v literatuøe oblíbené, nicménì bylo opakovanì prokázáno, e
hodnota COHb nemusí korelovat s klinickou tíí otravy
a pùvodní hodnotou COHb na místì nehody
podstatnì dùleitìjí pro následnou léèbu i prognózu je výsledný klinický obraz
l
l

l

l

l

L É K A Ø S K É

tìké komplikace akutního stádia otravy se rekrutují z oblasti kardiovaskulárního systému  arytmie, koronární ischemie,
akutní plicní edém, dále pøi výrazné rhabdomyolýze hrozí riziko akutního renálního selhání
nìkteré obìti otravy CO umírají nebo mají trvalé neurologické postiení
existuje vak dalí skupina zdánlivì vyléèených pacientù (dle
rùzných studií a 15-40%), u kterých dochází s odstupem dnù
a mìsícù (tzv. lucidní interval v trvání 3-240 dnù) od inzultu
k rozvoji pøíznakù, soubornì nazývaných jako pozdní neuropsychické postiení (synonymum pozdní neurologické postiení, následek nebo pozdní leukoencephalopatie  dále PNP)
klinickou presentací PNP je kognitivní dysfunkce, porucha
pamìti (nejèastìji krátkodobé), zmatenost, sníení intelektu, demence, parkinsonská symptomatologie
neexistují ádné klinické ani laboratorní markery tohoto postiení, nezávislým rizikovým faktorem je vyí vìk (nad 60
let) a pøítomnost bezvìdomí
odpovídajícím nálezem na CT, MRI èi PET jsou charakteristické hypodenzity v periventrikulární bílé hmotì, bazálních gangliích a corpus calosum
5075% postiených se neurologicky zlepuje èi zcela upravuje do normy bìhem jednoho roku od expozice

l

l

l
l

l

l

Stádium

Vìdomí Neurologický Vegetativní
poruchy
nález

I.

pøi vìdomí

II.

pøi vìdomí

Obìh

Dýchání

bolest hlavy,
nauzea,
zvracení

beze zmìn

beze zmìn

pozitivní
bolest hlavy,
extrapyramidové
nauzea,
a pyramidové
zvracení
pøíznaky

beze zmìn

beze zmìn

negativní

II.3. Laboratorní, paraklinická a konsiliární vyetøení
II.3.1. Stanovení COHb
ve výdechu  jednoduchá, levná, orientaèní metoda, udává se
v jednotkách ppm  50 ppm odpovídá 6% COHb, 80 ppm
hladinì 10% COHb
neinvazívní pulsní cooxymetrie  transportní pøístroj k jednoduchému a neinvazívnímu mìøení COHb v krvi
 kromì výe uvedeného zobrazuje plethysmografickou køivku a hodnotu saturace SpO2, tepovou frekvenci, nìkteré
moduly zobrazují takté hladinu methemoglobinu SpMet
 vhodná k pouití v pøednemocnièních podmínkách, v sanitním voze, na urgentním pøíjmu i v nemocnici, pøesnost mìøení 510%
v krvi  cooxymetrie (spektrofotometrie v 6 vlnových délkách)
 pøesná metoda, avak není dostupná ve vech nemocnicích
klasické mìøení pulsní oxymetrií (SpO2) není vhodné, protoe uívá svìtla ve 2 vlnových délkách a nedokáe rozliit COHb
od HbO2  pøináí falenì vysoké hodnoty SpO2
l

l

l

l

II.3.2. Ostatní
k nutným vyetøením patøí vyetøení krevních plynù
krevní obraz a kompletní biochemický screening vèetnì hodnoty glykémie a myoglobinu je vhodný z hlediska diferenciální diagnostiky, hodnota laktátu bývá nezøídka zvýena a je
spojována s dlouhou expozicí
toxikologický screening z moèi
vyetøení TnI a EKG mùe identifikovat pokození myokardu, ke kterému dochází a v 37% pøípadù závané otravy CO
tito pacienti mají témìø trojnásobnì vyí dlouhodobou kardiovaskulární mortalitu (38%) ve srovnání s pacienty bez pokození myokardu (15%)  významnými prediktory jsou vìk,
diabetes mellitus, hypertenze a ICHS
CT, MRI nebo SPECT mozku nepatøí mezi rutinní vyetøení s ohledem na oddálení definitivního zpùsobu léèby a jsou
indikovány zpravidla v pøípadech dlouhodobé poruchy vìdomí, pøi pøedpokladu mozkového otoku, vývoje PNP apod.
l
l

l
l

III.

IV.

pozitivní
somnolence extrapyramidové
a
pyramidové
sopor
pøíznaky

kóma

pozitivní
extrapyramidové
a pyramidové
pøíznaky

Tab. 1: Ostravská klasifikace
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zvracení

nelze

hypertenze hyperventilace
tachykardie
hypertenze
tachykardie hyperventilace
hypotenze, hypoventilace
bradykardie,
asystolie

l

l
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neurologické vyetøení je doporuèené vèetnì baterie neuropsychologických (napø. Carbon Monoxide Neuropsychological
Screening Battery  CONSB) k odhalení zvýeného rizika PNP,
nesmí vak vést k výraznému oddálení definitivní léèby
je doporuèené takté kontrolní neurologické vyetøení s odstupem po proputìní z nemocnice s cílem identifikovat rozvoj
PNP u pacientù, kteøí absolvovali léèbu normobarickou oxygenií

III. Léèba
III.1. Na místì nehody a bìhem transportu do nemocnice
okamité vytaení pacienta ze zamoøeného prostøedí
zahájení KPCR v pøípadì zástavy obìhu
kyslík maskou se zásobním vakem s vysokým prùtokem O2
(15 l/min) nebo orotracheální intubace a UPV s FiO2 1,0
v pøípadì poruchy vìdomí (GCS pod 8)
symptomatická orgánová podpora (tekutinová resuscitace,
inotropní podpora apod.) dle klinického stavu

l

l

l
l

l

l

l
l

l

III.2. Nemocnièní léèba
III.2.1. Kyslíková léèba
existuje velké mnoství retrospektivních, observaèních a historických studií, které prokazují efekt pouití HBO u otravy CO
s pozitivním efektem na sníení incidence PNP a mortality
celkovì bylo publikováno 6 randomizovaných a kontrolovaných
studií, srovnávajících funkèní neurologický výsledek (zejména incidenci PNP) mezi HBO a aplikací normobarického kyslíku
(dále NBO), z nich 4 prokázaly zlepení neurologického výsledku u pacientù s HBO, zatímco 2 studie nikoli
studie australských autorù z roku 1999, neprokazující efekt
HBO, byla kritizována pro mnohé metodologické nedostatky
(více ne 60% sebevrahù s kombinací otravy CO, alkoholu i jiných látek, aplikace kyslíku po dobu 3 dnù není klinicky obvyklá, interval od inzultu do zahájení HBO v prùmìru 9,3 hodiny,
1 mìsíèní follow-up u ménì ne 50 % pacientù apod.)
studie amerických autorù z roku 2002 prokázala význam
HBO oproti NBO ve smyslu sníení PNP v 6 týdnech
(46% vs. 25%), 6 i 12 mìsících  souèasnì byla hodnocena
jako kvalitnì zpracovaná studie po metodologické stránce,
follow-up v 6 mìsících 77% pacientù
post-hoc analýza prokázala prospìch u pacientù nad 50 let,
se ztrátou vìdomí bìhem expozice, s hladinou COHb nad
25% a s výraznou metabolickou acidózou
u ostatních pacientù byla HBO bez rozdílu vùèi NBO
na základì tìchto kontroverzních výsledkù není v závìrech
systémových metaanalýz HBO rutinnì favorizována pøed
NBO, zùstává vak vyèlenìna pro otravy CO se závanìjím prùbìhem
l

l

l

l

l

l
l

III.2.1.1. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)
HBO se rozumí aplikace 100 % kyslíku za podmínek vyího tlaku,
ne je tlak atmosférický (200 kPa a výe dle European Committee
for Hyperbaric Medicine  dále ECHM, 150 kPa a výe dle
Undersea and Hyperbaric Medicine Society  dále UHMS)
bìhem HBO dochází k následujícím dìjùm:
urychlení disociace COHb z 90 minut bìhem NBO na 22 minut bìhem HBO 300 kPa, urychlené nastolení dodávky O2 do
periferních tkání, likvidace tkáòové hypoxie
zejména vak dochází k utlumení prùbìhu ischemickoreperfuzního poranìní
l

l
l

l
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patofyziologický mechanismus pùsobení HBO je zde víceúrovòový  výchozím bodem je vak nadprodukce reaktivních
kyslíkových substancí (ROS), které stimulují endoteliální
syntetázu oxidu dusnatého (eNOS) se zvýenou produkcí
oxidu dusnatého (NO), jeho patøièná hladina mùe inhibovat
guanylátcyklázu a redukovat syntézu cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) a alterovat funkci adhesívních molekul
neutrofilù CD11a/18
zvýená produkce peroxynitritu, jen vzniká reakcí superoxidu a NO, vede k downregulaci adhezívních molekul endotelu typu ICAM-1 a P-Selektinu
dochází k zvýené produkci antioxidaèních enzymatických systémù jak pøímou cestou, tak èasnou aktivací proteinkinázy C (PKC)
dochází k sníení lipidové peroxidace
nadprodukce ROS a dosaený výsledný efekt je úmìrný
míøe dosaené hyperoxie ve tkáních

Doporuèení pro pouití HBO:
ECHM i UHMS doporuèuje pouít HBO u tìkého stupnì
otravy a vysokým rizikem PNP
Závìry VII. Evropské konsensuální konference v hyperbarické medicínì 2004 doporuèují aplikaci HBO u otravy
CO v tìchto pøípadech:
 ztráta vìdomí na místì nehody èi v nemocnici
 abnormální neurologický nález
 tìhotná ena
doporuèený léèebný reim: 250 kPa, O2 po 90 minut
pøi prùbìhu bez komplikací je obvykle aplikováno 1-3
HBO sezení
optimální je zahájit HBO do 6-ti hodin od expozice
obecnì platí, e není tøeba léèbu zahajovat po 24 hodinách od
expozice v pøípadì, e je pacient asymptomatický
ORL vyetøení je doporuèeno pøed zahájením HBO za pøedpokladu, e nedojde ke zdrení léèby (pro provedení
oboustranné paracentézy u pacientù v bezvìdomí není jednoznaèný konsensus)
l

l

l
l

l
l

l

III.2.1. 2. Normobarická oxygenoterapie
rozumí se jí aplikace 100% kyslíku za normálního atmosférického tlaku vzduchu (100 kPa)
je vyèlenìná pro lehèí pøípady s nevýraznou symptomatologií nebo subjektivními pøíznaky (odpovídá st. I.
Ostravské klasifikace)
aplikace kyslíku po dobu minimálnì 12-ti hodin systémem, kterým lze dosáhnout FiO2 blíící se 1,0 buï prùtokovým systémem (oblièejová maska s rezervoárem a vysokým prùtokem
kyslíku 15 l/min) nebo systémem bez zpìtného vdechování (tìsnící oblièejová maska, CPAP maska/CPAP helma, Rubenùv
ventil èi jeho modifikace) s nádechovou/výdechovou chlopní
v ádném pøípadì nelze uít bìnou masku s boèními otvory bez rezervního vaku
l

l

l

l

III.2.1.3. Isokapnická hyperoxická hyperventilace
metoda zaloená na hyperventilaci 100% kyslíku s pøímìsí CO2
pouitím jednoduchého dýchacího okruhu, èím je urychlena
eliminace CO 2-3 násobnì ve srovnání s NBO a souèasnì je vylouèen negativní vliv hypokapnie (posun disociaèní køivky doleva, vasokonstrikce se sníením mozkového prùtoku)
dosud aplikováno v experimentálních zvíøecích modelech,
l

l
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v humánních modelech na dobrovolnících, avak z etických
dùvodù pouze s lehkým stupnìm otravy (1012% COHb)
do budoucna by se mohla jevit alternativní metodou NBO zejména v pøednemocnièní péèi uitím pøenosného okruhu
nemùe nahradit HBO  stejnì jako NBO nedosahuje
stupnì hyperoxie nutné k redukci endoteliálního poranìní a redukce rizika PNP!

III.2.2. Symptomatická léèba
tekutinová resuscitace, inotropní podpora, forsá diurézy, antiedematózní terapie
orgánová podpora  podpùrná èi øízená plicní ventilace pøi pøetrvávající porue vìdomí, respiraèní nedostateènosti, mimotìlní eliminaèní metody pøi akutním ledvinném selhání apod.
l

l

IV. Algoritmus uití NBO a HBO pro otravu CO
(volnì podle O'Briena a Manakera, Carbon monoxide and
smoke inhalation. The Intensive Care Manual. Hanson,
Lanken, Manaker, W.B. Saunders, Philadelphia, 2001)

Tab. 2: Algoritmus uití NBO a HBO pro otravu CO
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Osobnos a rozhodovanie v situáciách záae:
mení sa význam autoregulácie osobnosti v priebehu
praxe u zdravotníckeho záchranára?
Erika JURIOVÁ
Katedra psychologických vied, UKF Nitre
Abstrakt
Vysoká regulaèná variabilnos (príznaèná nízkou úrovòou uvaovania o moných dôsledkoch prebiehajúcich aktivít) a emocionálna
variabilnos (emocionálny typ interakcií) sa ukazujú ako úèinné v situáciách zvládania záae a s òou spojeného rieenia decizijných
konfliktov adaptívnou formou a to najmä so zvyujúcou sa dåkou profesijnej praxe u sledovaného súboru zdravotníckych záchranárov.
Kognitívne odchýlky od úplne racionálneho správania, vplyvom vysokého presvedèenia o vlastnej úèinnosti, sa spájajú s hypervigilanciou
a prokrastináciou, ktoré sú v situáciách zvládania záae v práci zdravotníckych záchranárov rizikové.
K¾úèové slová: rozhodovanie, autoregulácia osobnosti, záa, zdravotnícky záchranár
Abstract
Results suggest that components of basal system of self-regulation and integration of personality: high regulation, but first of all emotional
variability are showed to be effective in situations of stress and related solution of decision conflicts by adaptive form mainly in connection
with increasing length of professional career in observed sample of medical rescuers. Cognitive deviations from totally rational behavior due
to high belief about self-efficacy are associated with hypervigilance and procrastination, which are dangerous in situation of coping with
stress in work of medical rescuers.
Key words: decision making, self-regulation, stress, medical rescuer

Bazálny systém autoregulácie a psychickej integrovanosti
osobnosti  predstavuje jednu z k¾úèových osobnostných truktúr. Ide o jednotu vrodených a osvojených stratégií, ktorými
sa jednotlivec v procese svojej reálnej ivotnej praxe dynamicky vyrovnáva s rôznymi variantmi situaèných komplexov.
Pod¾a autora uvedeného konceptu O. Mikíka (2004), od danej
osobnostnej truktúry závisí, ktoré ivotné podmienky, okolnosti, kontexty alebo nároky sú pre daného jednotlivca optimálne, a pre ktoré nie je dostatoène disponovaný, tzn. vedú
k urèitej kvalite, povahe a intenzite dezintegrácie jeho psychiky, vnútorných a vonkajích aktivít.
Rozhodovanie je intrapsychickým, ale zároveò je i multikauzálnym procesom, na ktorom sa podie¾ajú okrem osobnostných, motivaèných, emocionálnych faktorov i aspekty
situaèné. V práci zdravotníckeho záchranára sa súbene vyskytujú mnohé stresogénne faktory: saené klimatické, senzomotorické podmienky pri realizácii výkonu, èasový deficit,
tlak ohrozenia, tlak zodpovednosti a iné. Uvedené faktory
ovplyvòujú schopnos racionálne sa orientova, koncentrova
sa na realizáciu èinnosti, plne vyui vlastnú rozumovú kapacitu a schopnosti, èo sa odzrkad¾uje v týle a optimálnosti procesu rozhodovania. Podobne I. L. Janis a L. Mann (1977; in
Sarmány-Schuller, 2000) prostredníctvom teórie konfliktu
poukazujú na stres ako zdroj zlyhania pri dosahovaní kvalitných rozhodnutí v procese decizijného konfliktu.
O. Mikík (2004) poukazuje na viaceré charakteristiky
v profile osobnosti u osôb (profesionálnych vodièov) s tendenciou k rizikovosti v rozhodovaní v situáciách záae: 1) niia
autoregulácia osobnosti a vnútorná kontrola, súvisiaca so zníenou anticipáciou a zodpovednosou, s bezstarostnosou
a tendenciou spolieha sa na náhodu, 2) emocionálna vzruivos a instabilita, bezprostredné podliehanie emocionálnym
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úèinkom situaèného kontextu na psychiku, iregulovaná emocionalita, 3) zníená emocionálna adaptaèná variabilita, situaène
vyvolaná dezorientácia, strata sebadôvery a rozpad integrovaného prístupu k prekvapivému vývoju situácie (spojená aj
s naruením osvojených zruèností), tendencia zotrváva pri rigidných schémach odpoveïového správania.
Primárnym cie¾om prezentovaného výskumu bolo zisti
vzahy a prepojenie medzi vybranými osobnostnými charakteristikami  komponentmi bazálnej psychickej integrovanosti
osobnosti (kognitívna, emocionálna, regulaèná a adjustaèná variabilnos) a týlmi rozhodovania (vigilantné, hypervigilantné
správanie, presúvanie zodpovednosti a prokrastinácia) v kontexte záae vo vybranej skupine zdravotníckych záchranárov.
V druhej èasti analýzy sme sa zamerali na zistenie dynamiky
zmien vo výskyte identifikovaných relácií medzi sledovanými
osobnostnými komponentmi a týlmi rozhodovania v závislosti od dåky praxe na pozícii zdravotníckeho záchranára.
Metóda
Výskum sme realizovali na súbore 134 externých tudentov
V, tudijného odboru: Zdravotnícky záchranár. Vekové rozpätie respondentov: od 22 do 51 rokov (AM = 33.22; SD =
6.26). Dåka praxe v odbore (zdravotnícky záchranár): od 2 do
28 rokov (AM = 11.08; SD = 6.23). Zastúpenie muov (n = 74)
a ien (n = 60). Respondentom sme administrovali nasledujúce dotazníkové metodiky:
1. Dotazník SPARO (Mikík, 2004): postihuje a) základné
komponenty bazálnej psychickej integrovanosti, b) veobecné
faktory variability, c) ïalie osobnostné èrty, integrované do
súhrnnejích dimenzií. V prezentovanom výskume sme sa zamerali na základné komponenty bazálnej psychickej integrovanosti, ktorých opis uvádzame v tabu¾ke 3.
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- pól (invariabilita)

P R Á V O

+ pól (variabilita)

KOGNITÍVNA VARIABILNOS
týka sa kognitívnych funkcií, postihnutia a spracovávania komplexu situaèných premenných
je trendom k interakciám so stabilnejím prostredím, kognitívne
chudobným, resp. "nízkou priechodnosou" kognitívnej kapacity pre
dynamické vystihovanie a spracovávanie situaèných premenných

tendencie ku zmene, tiahnutie k vysokej kvalite, dynamike a premenlivosti intenzívnych vonkajích podnetov pri ich komplexnom
vystihovaní a spracovávaní

EMOCIONÁLNA VARIABILNOS
týka sa preívania interakcií s prostredím a situaèných zmien, zachytáva dynamiku emócií a ich dôsledky v oblasti kognitívnej a konatívnej
emocionálna stabilita, citová stálos, zníená emotivita, nízky
dynamizmus preívania

vysoká emocionálna vzruivos, sklon preíva situaèné napätie,
tenzie, citlivos na situaèné zmeny (emocionálny typ interakcií)

REGULAÈNÁ VARIABILNOS
týka sa regulujúcich funkcií konatívnej modality, kvality autoregulácie a ovládania aktivít
sústavné zaraïovanie budúceho moného efektu do rozhodovacích
procesov, do èinností a systémov správania (tzv. anticipaèná
regulácia správania)

je príznaèná nízkou úrovòou uvaovania o moných dôsledkoch
prebiehajúcich interakèných aktivít, resp. zníenými autoreguláciami
situaène úèelového správania

ADJUSTAÈNÁ VARIABILNOS
týka sa procesu adaptácie a vyrovnávania sa s novými skutoènosami, podmienkami, èinnosami a okolnosami ivota
adjustaèná rigidita, jednotlivec prejavuje tendenciu sa trvale pridàa
vlastným prístupom, èinností, schém správania (tzn. neprispôsoba
seba, ale sebe). Tendencia k maladaptabilite.

tendencia odpoveda na situaèné premenné prispôsobovacími aktivitami
(buï úèelovým vpravením sa, príp. na princípoch poddajnosti)

Tab. 1: Charakteristika komponentov bazálnej psychickej integrovanosti (pod¾a Mikík, 2004)

2. Melbournský dotazník rozhodovania, MDMQ (L. Manne et
al., 1997; slovenská verzia I. Sarmány Schuller). 22 polokový
dotazník identifikuje tyri týly rozhodovania: a) VIG  vigilantné správanie: starostlivé h¾adanie relevantných informácií,
asimilovanie informácií neskresleným spôsobom a starostlivé
zvaovanie vetkých alternatív pred rozhodnutím. Ide o adaptívnu, optimálnu formu rozhodovania, ktorá je spojená len s iernou hladinou stresu. b) HYP  hypervigilantné správanie:
v extrémnej polohe ide o unáhlený, anxiózny týl rozhodovania spojený s ve¾kým emoèným stresom. c) PZ  presúvanie
zodpovednosti pri rozhodovaní: ide o prenechávanie rozhodovania na iných a nepreberanie zodpovednosti, váhanie pri
rozhodovaní. d) PRO  prokrastinácia: vyhýbanie sa rozhodovaniu pokia¾ mono èo najdlhie, odkladanie rozhodnutia, tendencia k nerozhodovaniu.
Výsledky
Výskyt vzahov medzi osobnostnými premennými psychickej variabilnosti a rozhodovacími týlmi u zdravotníckych záchranárov
V prvom kroku sme bivariaènou analýzou zistili signifikantné, negatívne vzahy medzi emocionálnou a regulaènou variabilnosou vo vzahu k maladaptívnym týlom rozhodovania.
Vyia úroveò kognitívnej variabilnosti (r = .174) ako naznaèuje hodnota korelaèného koeficientu sa spája s uplatòovaním
hypervigilantného správania. Pri uplatòovaní adaptívnej formy
rozhodovania  vigilantného správania sme zistili pozitívny
vzah ku regulaènej variabilite (r = .174) (Tabu¾ka 2).
Výskyt vzahov medzi osobnostnými premennými psychickej variabilnosti a rozhodovacími týlmi u záchranárov s rôznou dåkou praxe
24

V druhom kroku analýzy sme participantov rozdelili do piatich skupín pod¾a dåky praxe (v 5 roèných intervaloch, vzh¾adom na nízke zastúpenie respondentov v poslednej skupine je
rozptyl 8 rokov) na pozícii zdravotníckeho záchranára.
Tabu¾ka 3 prezentuje preh¾ad signifikantných vzahov medzi
osobnostnými dimenziami a týlmi rozhodovania zistenými bivariaènou analýzou v jednotlivých skupinách.
U záchranárov s najkratou dåkou praxe (< 5 rokov) sa hypervigilantné rozhodovanie objavuje v prípade adjustaènej rigidity
(r = -.381; p < 0.05), ktorá sa prejavuje tendenciou trvale sa pridriava vlastných prístupov, èinností a schém správania.
V kategórii so 610 rokmi praxe sa zaèína objavova tendencia k hypervigilancii v spojení s emocionálnou invariabilitou (r = -.410; p < 0.05), ktorá sa prejavuje emocionálnou
stabilitou, presvedèením o vlastnej úèinnosti a zníenou emotivitou. Zároveò zisujeme u respondentov tejto skupiny uplatVigilancia

Hyper-vigilacia

Presúvanie Prokrastinácia
zodpovednosti

Kognitívna
variabilita

-.121

.174*

.116

.114

Emocionálna
variabilita

-.043

-.415**

-.284**

-.313**

Regulaèná
variabilita

.174*

-.177*

-.076

-.297**

Adjustaèná
variabilita

-.058

-.070

.036

-.030

*p < 0.05; **p < 0.01

Tab. 2: Korelácie medzi komponentmi bazálnej psychickej integrovanosti a týlmi
rozhodovania (n = 134); (Pearson´s r)
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Díka praxe v odbore zdravotnícky záchranár
K
O

< 5 rokov
n = 35

6-10
rokov
n = 37

E
M

(PZ)
r = .496**

R
E

(HYP)
r = -.410*

A
D

(HYP)
r = -.381*

11 - 15 rokov
n = 28

16 - 20
rokov
n = 24

(HYP)
(HYP)
r = -.537** (PPO) r = -.466* (PZ)
r = -.507** (PZ)
r = -.420*
r = -.461*

21 - 28
rokov
n = 10

(HYP)
p = -.664*

(HYP)
r = -.468* (PPO)
r = -.432*

Legenda: KO - kognitívna variabilita,
EM - emocionálna variabilita,
RE - regulaèná variabilita,
AD - adjustaèná variabilita,
VIG - vigilantcia,
HYP - hypervigilancia,
PZ - presúvanie zodpovednosti,
PRO - prokrastinácia

*p < 0.05; **p < 0.01

Tab. 3: Korelácie medzi premennými psychickej variabilnosti a rozhodovacími
týlmi u záchranárov s rôznou dåkou praxe; (Pearson´s r, Spearman's rho)

òovanie presúvania zodpovednosti pri vysokej kognitívnej
variabilnosti, ktorá sa spája s komplexným vystihovaním
a spracovávaním intenzívnych vonkajích podnetov.
Premenné psychickej variabilnosti najvýraznejie ovplyvòujú kvalitu rozhodovacieho procesu v skupine záchranárov
s dåkou praxe 1115 rokov. Zisujeme, e na výskyt sledovaných maladaptívnych foriem rozhodovania významne vplýva
emocionálna a regulaèná invariabilita (korelaèné koeficienty
uvádzame v tabu¾ke 3).
U záchranárov s dåkou praxe 1620 rokov sa stále objavuje vplyv emocionálnej invariability na výskyt hypervigilancie (r = -.466; p < 0.05) a presúvania zodpovednosti (r =
-.420; p < 0.05) v procese rozhodovania.
U záchranárov s najdlhou praxou (2128 rokov) zisujeme
výskyt hypervigilantného rozhodovania pri regulaènej invariabilite (? = -.664; p < 0.05) spojenej s anticipaènou reguláciou
správania.
Diskusia
Zistenia prezentujú aspekty vedúce k rizikovému rozhodovaniu v sledovanom súbore zdravotníckych záchranárov a poukazujú na významný vplyv emocionálnej invariability (EM-)
a regulaènej invariability (RE-) na uplatòovanie maladaptívnych týlov rozhodovania.
Je moné uvaova o súvislosti medzi emocionálnou, ako
i regulaènou variabilitou a adaptívnymi spôsobmi rieenia decizijných konfliktov. Pod¾a O. Mikíka (2004) protipólom
pokojného typu (EM-RE-) je vzruivý, spontánny typ
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(EM+RE+). Emocionálna variabilita (EM+) v uvedenom type predstavuje vysokú emocionálnu vzruivos, sklon preíva
situaèné napätie, tenzie, citlivos na situaèné zmeny (emocionálny typ interakcií) a regulaèná variabilita (RE+) je príznaèná nízkou úrovòou uvaovania o moných dôsledkoch prebiehajúcich interakèných aktivít, resp. zníenými autoreguláciami
situaène úèelového správania.
Hypotéza somatických markerov (Damasio, 2000), jedna zo
súèasných koncepcií rozhodovania, poukazuje na vplyv emócií
na samotný proces a výsledok rozhodovania za pecifických
podmienok, za akých realizujú svoju èinnos aj zdravotnícky
záchranári: v silnom èasovom tlaku, v situáciách komplikovaného rozhodovania vzh¾adom na prítomnos väèieho poètu
vzájomne si odporujúcich alternatív.
A. R. Damasio (2000) definuje somatické markery ako pecifický prípad pocitu vzniknutého na základe sekundárnych emócií,
ktoré sú uèením prepojené s predpokladanými následkami urèitých reakcií. Ak sa s urèitým následkom spája negatívny somatický marker, spoloène fungujú ako varovný signál a naopak, pozitívny marker pôsobí ako stimul. Efektívne rozhodovanie závisí
aj od charakteristík rozhodovacej úlohy. Proces rozhodovania sa
zdravotníckych záchranárov v priebehu zásahu je realizovaný èasto pod èasovým tlakom, kedy situácia tvorby rozhodnutia neumoòuje analytický systém rozhodovania spojený s logickým
a racionálnym posudzovaním a hodnotením jednotlivých alternatív pomocou analýzy úitkov. Nae zistenia podporujú, e citlivos na situaèné zmeny  emocionálny typ interakcií, významne
súvisí s uskutoènením optimálneho rozhodnutia, keïe vzh¾adom
na hypotézu somatických markerov emócie majú potenciál urých¾ova proces rozhodovania a pod¾a A. R. Damasio (2000) nie
sú prekákou racionálneho myslenia.
Súvislos medzi zisteným prepojením regulaènej invariability, v zmysle anticipaènej regulácie správania a uplatòovaním
maladaptívnych foriem rozhodovania, nachádzame v prístupe
z h¾adiska anticipaèných emócií v procese rozhodovania pod¾a
G. Loewenstein et al. (2001). T. D. Wilson et al. (1993) zistili,
e rozhodnutia sú menej kvalitné ak sú potlaèené afektívne
vstupy tým, e decidenti myslia systematicky na dôvody pre
a proti danej alternatívy rozhodnutia.
Analýza výskytu vzahov medzi osobnostnými premennými
psychickej variabilnosti a rozhodovacími týlmi u zdravotníckych záchranárov s rôznou dåkou praxe preukázala, e prepojenie medzi emocionálnou invariabilitou, regulaènou invariabilitou a výskytom maladaptívnych foriem rozhodovania sa
najvýraznejie objavuje u záchranárov s 1015 roènou praxou
(t.j. s predpokladanou najrelevantnejou praxou na pozícii záchranára). Uvedený vplyv emocionálnej invariability na výskyt hypervigilantného týlu rozhodovania, ako ukazujú nae
zistenia nastupuje u v období 610 rokov praxe a ustupuje
v období 1620 rokov praxe.
O. Mikík (2003) poukazuje na proces utvárania a rozvíjania
osobnosti, ktorý sa realizuje výluène v konfrontácii s nárokmi

1 Príklady poloiek kály EM = emocionálna variabilnos (Dotazník SPARO, Mikík, 2004): Obvykle si zaènem dôverova a po dlhej a tvrdej príprave. Dos
èasto by som potreboval viacej sebadôvery. Chýba mi sebaistota. Obdivujem tých, ktorí dokáu prejavi sebaovládanie v neoèakávaných situáciách, pretoe ja
sám obvykle strácam rozvahu. Niekedy zisujem, e moje znalosti nie sú mi príli platné, pretoe ich nedokáem dos rýchle vyui. Pri zodpovednejej práci
mávam silný pocit napätia. Èím plním zodpovednejiu úlohu, tým aie sa sám rozhodujem, ako postupova. Na + póle vystupuje vysoká emocionálna vzruivos, na  póle emocionálna stabilita.
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konkrétnych podmienok a okolností ivotnej praxe jednotlivca. V aktívnom kontakte s podmienkami  ivotnými, èi pracovnými, èlovek permanentne riei rozpor medzi tým, èo u
interiorizoval a novými poiadavkami na obsahy a procesy vnútorných a vonkajích aktivít.
Sledovaný výber respondentov sa ukazuje ako pecifický práve
v oblasti realizácie rozhodovacích procesov. Dlhodobé úspené
zvládanie pracovných úloh zdravotníckeho záchranára (s 1015
roènou praxou) realizovaných èasto v saených podmienkach,
s výskytom èasového deficitu a tlaku ohrozenia môe vies k zníenej sebareflexii s tendenciou k nadmernej sebadôvere1.
Uvedené faktory  zníená sebareflexia, nadmerná sebadôvera, ovplyvòujú schopnos racionálne sa orientova,
koncentrova sa na realizáciu èinnosti, plne vyui vlastnú
rozumovú kapacitu a schopnosti, èo sa odzrkad¾uje v týle
a optimálnosti procesu rozhodovania a to v zmysle tendencie
k rizikovosti v rozhodovaní.
Nadmerná sebadôvera vedie v procese rozhodovania k iracionálnemu presvedèeniu, e poznanie decidenta je lepie ako
v skutoènosti a e jeho predpovede budú ve¾mi presné.
G. Belsky a T. Gilovich (1999) hovoria o nadmernej sebadôvere ako o pasci vlastného ega. Ilúzia poznania a kontroly
(resp. riadenia) je významným psychologickým faktorom podnecujúcim nadmernú sebadôveru. Ilúzia kontroly sa u zdravotníckych záchranárov vzahuje na preceòovanie moci vlastného
konania, e majú vplyv a kontrolu nad výsledkom èasto nekontrolovate¾nej udalosti, ako i k viere, e vedia viac ako iní.
P. E. Hodgkinson, M. Stewart (1998) v knihe Coping with
Catastrophe. uvádzajú: Vedúci pracovníci nesmú by ve¾mi úzkostní, ani ve¾mi ovládajúci. Nesmú sa sta obeou nákazlivého
presvedèenia, e ich vlastný osobný názor na to, ako by sa mala
práca robi, je daný od Boha.. Inflácia ega, presvedèenie o ve¾kej
vlastnej moci, naplòuje èloveka sebadôverou a vplýva na rozhodnos. Sebadôvera tohto druhu vak môe by slepá a rozhodnos
môe vychádza z chybného odhadu síl (Batecká, 2005).
Kritické myslenie má za následok schopnos rozoznáva
omylnos vlastných názorov, pravdepodobnos predsudku
v týchto názoroch a nebezpeèenstvo nerovnakého zvaovania
dôkazov pod¾a osobných preferencií (Nickerson, 1987).
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Na záver by sme chceli vyzdvihnú, e nae zistenie podporujú opodstatnenos a význam zaradenia schopnosti kritického
myslenia, schopnosti rozpozna hranice svojich moností
a schopnos sebareflexie do inventáru kompetencií krízového
pracovníka, ale i zdravotníckeho záchranára.
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Abstrakt
CISM (Critical Incident Stress Management) tvoøí ucelený systém preventivních a intervenèních technik, jejich cílem je udrení, pøípadnì
obnovení psychické rovnováhy profesionálù po nároèných zásazích. Význam má jak preventivní pøíprava, tak i zajitìní krizové intervence
v indikovaných pøípadech. Základní prvky tohoto systému tvoøí sí vykolených pracovníkù  peerù, spolupráce s odborníky na duevní
zdraví, kteøí znají dobøe problematiku dané profese. Nutné je zajistit i koordinaci a rozhodnutí o indikaci a typu intervence v pøípadì výskytu
mimoøádné události.
Klíèová slova: CISM (Critical Incident Stress Management)  prevence  psychologické intervence

26

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

E T I K A



P S Y C H O L O G I E



P R Á V O

Abstract
CISM (Critical Incident Stress Management) is a wide system of preventive and intervention techniques to maintain psychological balance
of professionals after diffucult actions. Both prevention and preparedness and crisis intervention in indicated cases are important. Basic
elements of the system are: network of trained peers, co-operation with mental health professionals, who know the problematics of
concerned profession, coordination and decisions of the type and timing of intervention after mass casualties and organization of the whole
action.
Key words: CISM (Critical Incident Stress Management)  prevention  psychological interventions

Úvod
Práce v oblasti urgentní medicíny je jak samotnými pracovníky, tak veøejností vnímána jako nároèná a stresující. Je charakterizována mimo jiné opakovanými expozicemi kritickým
událostem, které u nìkterých jedincù mohou vyústit v psychologickou morbiditu v souvislosti se zamìstnáním (rozvoj akutní stresové reakce nebo dokonce posttraumatické stresové
poruchy), a zamìstnanci jsou vystaveni té øadì chronických
stresorù. Z tìch bývají jako nejzávanìjí uvádìny nedostatek
sociální podpory a sociálních vazeb v práci, jak v horizontální
tak vertikální úrovni, a nedostateèná informovanost a selhávající komunikace v organizaci. Negativnì pùsobí i nepravidelnost
pracovního reimu, nárazovost práce s minimální moností
plánování a ovlivnìní, vysoká zodpovìdnost, vysoké nároky
na schopnost rozhodování, minimální autonomie pracovního
procesu, nutnost potlaèení emocí v zájmu zvládnutí pracovních
povinností na místì zásahu, absence pozitivní zpìtné vazby.
U nìkterých záchranáøù hraje roli podle lokálních podmínek
i vysoký podíl pøesèasové práce. Práce v nepøetritém provozu
ovlivòuje nejen pracovní výkon a spánkový vzorec, ale má negativní dopady i na rodinný a sociální ivot.
Studie o psychologické zátìi pracovníkù záchranných slueb
Vìtina publikovaných studií se zabývala dopady akutního stresu pøi mimoøádných událostech, se kterými jsou vak
i profesionálové konfrontováni velmi zøídka. Pro záchranné
sluby jsou typické jiné druhy kritických událostí, které se
navíc vyskytují èastìji: zranìní bìhem výkonu sluby nebo
smrt kolegy, vlastní ohroení, sebevrada kolegy, závané
a hromadné dopravní nehody, traumatická smrt dítìte, události s velkým zájmem médií. Pùsobení chronických stresorù a kumulativní stres spolu s výe uvedenými charakteristikami práce mùe vést k projevùm syndromu vyhoøení.
Klíèovým vnìjím faktorem syndromu vyhoøení je komplex
chronických nezvládaných stresorù, nenaplnìných (pøedevím profesních) oèekávání a nefunkèní systém sociálních
vazeb. Klíèovým vnitøním faktorem je osobnost jedince
a jeho zvládací (coping) mechanismy, tedy zpùsoby, jak
vìdomì èi nevìdomì daný èlovìk odbourává stres.
Osobnostní charakteristiky záchranáøù jsou podle výsledkù
studií následující: potøeba øídit, ochota podstoupit vysoké
riziko, vysoká potøeba stimulace a okamitého ocenìní, vysoká odolnost vùèi zátìi, orientace na èinnost, neschopnost
øíkat ne. Mnoho výe uvedených vlastností odpovídá osobnosti typu A, více ohroené nejen vznikem syndromu vyhoøení, ale i psychosomatickými dopady stresu.
Studie Zátì a stres pracovníkù záchranných slueb probíhala od roku 2003 do roku 2006 ve spolupráci Územního
støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje a Státního
zdravotního ústavu.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

Cílem bylo:
 identifikovat míru expozice pøeddefinovaným kritickým
událostem, se kterými se záchranáøi mohou setkat
 zjistit jejich pohled na to, co povaují za stresor
 jakou vidí monost ovlivnìní tìchto negativních faktorù
 co povaují za pozitivní rysy své profese
 zjistit, jaké techniky pracovníci pouívají ke zvládání stresu
(pozitivní i negativní)
 zjistit míru výskytu syndromu vyhoøení  screeningový
dotazník
 ve druhé fázi (2004-2006) zavést podpùrné psychologické
programy
 ve tøetí fázi (2006-2007) zjistit míru syndromu vyhoøení po
zavedení psychologických technik
 ovìøit spokojenost/nespokojenost s tìmito technikami
Metoda
První a tøetí èást studie byla dotazníková, ve druhé byly zavádìny preventivní techniky a psychologické podpùrné sluby
a intervence vèetnì CISM. Pro zjitìní míry syndromu vyhoøení byl pouit stejný screeningový dotazník, v první èásti byl
dotazník doplnìn o otevøené dotazy na stresory, monosti zlepení, techniky vyrovnávání se stresem, a v poslední èásti dotazy na míru expozice pøeddefinovaným kritickým událostem.
Dotazník byl distribuován na záchranné sluby podle adresáøe
(v roce 2003 na okresní, v roce 2005 na krajské) a vyplòovaly
ho vechny kategorie zdravotnických pracovníkù: lékaøi, støední zdravotnický personál (SZP a DZZ), pracovníci operaèních
støedisek a øidièi-záchranáøi. V roce 2005 byl dotazník doplnìn
o dotaz na absolvování nìkteré z preventivních/intervenèních
technik (preventivní pøednáka, nácvik komunikaèních technik, psychologická konzultace v souvislosti s profesním
stresem, strukturovaný pohovor, CISM  debriefing nebo defusing) a v kladném pøípadì jejich hodnocení.
V roce 2003 bylo shromádìno 290 dotazníkù z 350 (návratnost 82,9%), o dva roky pozdìji 655 ze 750 (návratnost
85,8%), zpracováno bylo 286 a 597 dotazníkù.
Skóry syndromu vyhoøení byly porovnány u souborù z let
2003 a 2005, ve druhém období jetì skupina s absolvovanou
nejménì jednou psychologickou podpùrnou technikou a bez
jakékoliv intervence. Základní srovnání bylo provedeno metodou analýzy variance (ANOVA), test vlivu jednotlivých sledovaných faktorù na výi skóru syndromu vyhoøení byl proveden
pomocí modifikované metody ANOVA, tj. obecného lineárního modelu (GLM  General Linear Model), zpracování softwarem SPSS, verze 12.
Data týkající se expozice kritickým událostem byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky v programu Excel. Pøi hodnocení rizika vlastního ohroení (napadení, nehoda sanitního vozidla)
byli do vyhodnocení zahrnuti pouze èlenové výjezdových skupin.
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2003

2005

Èetnost

Prùmìrný
skór

Èetnost

Dispeèerky

51

1,57

87

2,54

Lékaøi

43

1,42

52

1,08

SZP

151

1,40

259

1,08

Øidièi

41

1,15

199

1,20

Prùmìrný
skór

Tab. 1: Syndrom vyhoøení  prùmìrné skóry jednotlivých profesních skupin

Promìnná

Statistická významnost (p)

Pohlaví

0,842 n.s.

Vìk

0,164 n.s.

Délka praxe

0,002 **

Rodinný stav

0,995 n.s.

Pracovní pozice
Soubor (2003, 2005)

0,000 **
0,697 n.s.

n.s. ... statisticky nevýznamný vliv
** ... p < 0,01, statisticky vysoce významný vliv
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Pøi pouití metody Obecného lineárního modelu (GLM) byly
brány v úvahu vekeré sledované faktory, které mohou mít vliv
na výi skóru syndromu vyhoøení. Výsledky tak byly
adjustovány vzhledem k pohlaví, vìku, délce praxe, rodinnému
stavu, pracovní pozici a k roku, kdy byl výzkum proveden.
Regresní koeficienty B uvádìjí rozdíly vlivu jednotlivých kategorií daných promìnných v porovnání s kategorií, která byla v analýze brána jako nejrizikovìjí v rámci dané promìnné (enské
pohlaví, stav vdovec/vdova, pozice lékaø, soubor 2005). Byl nalezen statisticky vysoce významný vliv délky praxe a pracovní
pozice, nebyl nalezen významný vliv pohlaví, stavu (svobodný,
enatý, rozvedený, vdovec/vdova). Pøi vzájemném porovnání
pracovních pozic (párové porovnání pøi adjustaci na vechny
dalí promìnné) liila se práce dispeèerky statisticky významnì
vyím skórem vyhoøení od ostatních pozic (viz tabulka è. 2)
Pro zjitìní vlivu jakéhokoliv druhu intervence na výi skóru syndromu vyhoøení byl metodou GLM zpracován pouze
soubor z roku 2005 (v roce 2003 nebyla tato otázka zjiována, nebo intervenèní techniky byly zavádìny a od roku
2004). Ke vem promìnným byla tedy pøidána do zpracování
otázka absolvované intervence (ano/ne). Ani zde nebyl zjitìn
statisticky významný vliv (p= 0,771).
Ze studie vyplývá, e v rámci vyetøeného souboru respondentù hrozí riziko rozvoje syndromu vyhoøení zejména pøi delí dobì praxe na záchranné slubì. Z profesních skupin jsou
nejohroenìjí skupinou pracovníci operaèních støedisek (dispeèeøi/dispeèerky).

Tab. 2: Zjitìná statistická významnost vlivu jednotlivých promìnných
na výi skóru syndromu vyhoøení

Výsledky
Syndrom vyhoøení
V obou letech byly prùmìrné skóry pod hranicí pøíznakù
syndromu vyhoøení. Prùmìrné skóry celkové i v jednotlivých
profesních skupinách byly s výjimkou dispeèerek operaèních
støedisek ve druhé èásti studie pod hranicí rizika (viz tabulka
è.6). Bez pøíznakù syndromu vyhoøení bylo 82,8 % (v roce
2003) a 81,4% (v roce 2005) souboru, s poèínajícím syndromem vyhoøení 15,5 % (2003) a 15,4% (2005) a rozvíjející nebo ji plnì vyvinutý vykazovalo 1,7% (2003) a 3,2 % (2005),
tedy celkovì z hlediska jednotlivých fází syndromu vyhoøení
rozloení témìø totoné (viz graf è. 1 a graf è. 2).
Pøi porovnání skórù syndromu vyhoøení souborù z roku
2003 a z roku 2005 v jednotlivých profesních skupinách metodou analýzy variance byl nalezen statisticky významný rozdíl u støedních zdravotnických pracovníkù (0,030), u nich
dolo ke sníení skóru vyhoøení, a vysoce významný rozdíl
u dispeèerek (0,002), kdy dolo ke zvýení celkového skóru.
Soubor z roku 2005 byl pak jetì rozdìlen na skupinu bez intervence (225 osob) a s jakoukoliv intervencí (372 osob), celkovì ani v jednotlivých profesních skupinách nebyl zjitìn
ádný statisticky významný rozdíl ve skóru vyhoøení. Byla
vak zjitìna vysoká spokojenost respondentù s jednotlivými
metodami, nejvyí u absolvování preventivních pøednáek
a u nácviku komunikaèních technik (shodnì v 92% pozitivní
hodnocení). Pozitivnì hodnoceny byly i ostatní intervence
(techniky CISM v 83%, strukturovaný pohovor v 81% a psychologická individuální konzultace v souvislosti s psychologickým stresem v 79%).
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Graf 1: Syndrom vyhoøení  soubor z roku 2003

Graf 2: Syndrom vyhoøení  soubor z roku 2005
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Expozice pøeddefinovaným kritickým událostem
Byla nalezena vysoká expozice pøeddefinovaným indikátorùm. U tìch, které jsou spojeny pøímo s vlastní prací (resuscitace nebo úmrtí dítìte, hromadné dopravní nehody, oetøování
popáleninového traumatu) je expozice èeského souboru srovnatelná se zahranièními (James, 1998). Byla nalezena vysoká
expozice riziku vlastního ohroení (u èlenù výjezdových týmù), alespoò jednu z forem uvedlo 71% souboru. Nejèastìji
byla jmenována dopravní nehoda sanitního vozidla (u lékaøù
má tuto zkuenost 49%) a napadení pacientem nebo nìkým
z jeho okolí (u lékaøù opìt nejvyí z profesních skupin, 74%,
u øidièù záchranáøù 70%) .
V Èeské republice je tedy vysoké riziko vlastního fyzického ohroení bìhem výkonu sluby  toto riziko se samozøejmì týká pouze výjezdových týmù záchranné sluby
(grafy è. 3 a 4).
Stresory a pozitivní aspekty spojené s prací na záchranné slubì
Volné odpovìdi byly kategorizovány do trsù jak u uvádìných pozitiv, tak u negativ. Respondenti (v první fázi studie
 celkem 290 osob) mohli uvést i více poloek. Jednoznaènì se
shodli na nejzávanìjím stresoru stejnì jako na nejvíce pozitivním aspektu profese. Mezi stresory bylo na prvním místì
úmrtí nebo neúspìná kardiopulmonální resuscitace dítìte
(30,7% celkovì). Respondenti uvádìli mezi zátìovými faktory i nìkteré charakteristické rysy práce na záchranné slubì:
pøesèasová práce, práce v noci a nepravidelnost ivotního reimu (13,1 %), vysoká zodpovìdnost a nutnost rychlého rozhodování v èasové tísni (11,0 %), èekání na výjezd (7,9%).
Samotný charakter práce na operaèním støedisku, nedostateènou komunikaci s volajícími, nemonost dostateèného vyhodnocení výzvy a málo posádek k dispozici pro výjezdy uvedlo
28 osob, pøièem v souboru bylo 51 dispeèerù/dispeèerek.
54,9% vech pracovníkù operaèních støedisek tedy hodnotí
práci, kterou vykonávají, jako významný stresor.
Monosti zlepení negativních aspektù práce na záchranné
slubì uvedlo 82 osob (28% celkovì, z 236 respondentù, kteøí
nìjaký stresor uvedli, to bylo 34,8%). Nespornì pøíznivé je
zjitìní, e na prvním místì v moném zlepení situace bylo
jmenováno sebevzdìlávání a práce na sobì, dále zvýení spoleèenského a finanèního ocenìní práce, na tøetím místì byla
jmenována legislativní a organizaèní opatøení, vèetnì dosud
chybìjícího zákona o záchranné slubì, její èinnost je na rozdíl od dalích základních sloek Integrovaného záchranného
systému upravena pouze vyhlákou.

Graf 3: Nehoda sanitního vozu bìhem výkonu sluby podle profesí
(v procentech)
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Mezi pozitivními aspekty profese byla na prvním místì nejèastìji jmenována vlastní náplò èinnosti  tedy pomoc lidem
a záchrana ivota (136 osob, 46,9%). Zajímavé je, e na ètvrtém místì se objevuje poloka související s flexibilitou volného èasu díky smìnnosti: 38 osob toto uvedlo mezi stresory
a shodný poèet respondentù tuté poloku oceòuje jako jedno
z pozitiv práce na záchranné slubì. I u nìkterých dalích poloek je z hlediska celého souboru ambivalentní vnímání: vztahy na pracoviti jsou ve 38 pøípadech uvádìny jako stresor,
avak kolektiv na pracoviti a komunikace s lidmi jsou naopak
uvádìny v 80 pøípadech jako pozitivní faktor. Tyto poloky
jsou tedy zjevnì vázané na jednotlivé organizace a atmosféru
na konkrétních pracovitích a v moném zlepení je významná
úloha managementu konkrétních záchranných slueb.
Dokonce i spoleèenské i finanèní ocenìní záchranáøù se objevuje jak v negativním hodnocení, tak i ve jmenovaných pozitivech.
Rozborem dotazù na techniky vyrovnávání se stresem bylo
zjitìno, e mimopracovní záliby má 56%, a sportu se pravidelnì (ve frekvenci minimálnì 2 x týdnì) vìnuje dokonce 74%
zamìstnancù, nejvìtí oblibu mají sportovní aktivity spojené
s pobytem v pøírodì (jízda na kole, turistika, lyování, vysokohorská turistika). Na druhé stranì pøi odpovìdích na kontraproduktivní techniky odbourávání stresu pøiznalo pøíleitostné
poití alkoholu 76% respondentù, pravidelné kouøení 33%
a uívání nìjaké jiné psychoaktivní látky (marihuana) uvedlo 1% respondentù.
Zkuenosti se zavádìním systému psychologické prevence
a intervenèních technik
Ve druhé fázi studie Zátì a stres pracovníkù záchranných
slueb v ÈR z let 2003-2006 jsme v ÚSZS Støedoèeského kraje zaèali s budováním systému psychologické podpory zamìstnancù.
Zásadní dùleitost má prevence a organizaèní opatøení.
K prevenci patøí informovanost o podstatì pùsobení stresu
a jeho zvládání, proto byly v rámci Krajského vzdìlávacího
a výcvikového støediska opakovanì zaøazovány vzdìlávací
moduly s touto tématikou (názvy modulù: Psychologická rizika akutních oborù, Psychosociální urgence, Agresivní pacient,
Krizová komunikace po telefonu, Komunikace pro operátorky). Pozornost byla vìnována zejména pracovníkùm zdravotnických operaèních støedisek, u nich byla na základì výe
uvedené studie prokázána vysoká míra psychické zátìe a vý-

Graf 4: Napadení bìhem výkonu sluby podle profesí (v procentech)
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skytu syndromu vyhoøení ve srovnání s ostatními profesními
skupinami. Logickým pokraèováním modulù pro operátorky
byl grant 155+  Rozíøená telefonická asistence na tísòové
lince, který byl pøímo zamìøen na rozíøení profesních dovedností a na pochopení psychologických souvislostí vèetnì vnitøních faktorù.
Mezi organizaèní opatøení se øadí atmosféra v organizaci, vztahy na pracoviti, jasné vymezení pracovních rolí
a zodpovìdnosti, otázky bezpeènosti práce, podpora zvyování kvalifikace a profesního rùstu zamìstnancù, pozitivní
zpìtná vazba.
Do systému vzdìlávání v oblasti péèe o sebe a o zamìstnance je nezbytné zahrnout i management. Úloha managementu je
v systémovì pojatém rozvoji psychologické prevence a intervence zásadní, nebo ovlivòuje mnoho z faktorù, které míru
stresu ovlivòují pozitivnì nebo negativnì:
 pracovní podmínky v nejobecnìjím slova smyslu:
o pracovní prostøedí s pøihlédnutím k zásadám ergonomiky
o dodrování zásad bezpeènosti práce ke sníení eliminovatelných rizik
o podpora rekondièních programù
o sníení zátìe pøesèasových hodin spolu se zajitìním
adekvátního finanèního pøíjmu (zdravotníci se velmi èasto
nechtìjí vzdát pøesèasové práce, nebo jim zajiuje nadstandardní pøíjem);
 jasná organizaèní struktura organizace a jednoznaèné vymezení kompetencí, zajitìní otevøené výmìny informací
v organizaci, umonìní demokratické diskuze mezi vedením a zamìstnanci, ale i mezi zamìstnanci na stejné
úrovni, kultivace vztahù na pracovitích;
 podpora kontinuálního vzdìlávání a profesního rùstu zamìstnancù, podpora pøi zvyování kvalifikace (terciární
vzdìlávání u nelékaøských profesí a zaøazení do specializaèní pøípravy u lékaøù), podpora zahranièních stáí a výmìny
zkueností (monosti dokolování se ukazují být významným stabilizaèním prvkem).
Pøesto je péèe o duevní rovnováhu a psychické zdraví
osobní zodpovìdností jednotlivce  organizace mùe pouze vytváøet rámec slueb a nabídku. Dá se pøedpokládat, e
informovaný zamìstnanec pøi výskytu pøíznakù vyhledá
nìjakou formu pomoci vèas. Dùleité je uvìdomit si, e
vulnerabilní je kadý, kadý má pouze odlinou míru
odolnosti a jiné individuální spoutìèe, které mohou vycházet i z traumatických záitkù v minulosti.
Od roku 2006 jsme zaèali i s rozvojem programù krizové intervence (debriefing, defusing) po nároèných zásazích. Pouíváme nejrozíøenìjí Mitchellùv model CISM
(Critical Incident Stres Management). Od roku 2004 bylo
v nìkolika certifikovaných kurzech, které byly pozdìji
(v letech 2006 a 2007) organizovány a hrazeny MZ ÈR vykoleno celkem 60 dobrovolníkù ze vech záchranáøských
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profesí, asi polovinu tvoøili zdravotníci, kteøí by v pøípadì
dalího zájmu mohli tvoøit základ sítì pro CISM. Sí peerù na dobrovolnické bázi je nezbytným pøedpokladem rozvoje programu, nebo jejich úloha je velmi významná.
Dalím dùleitým pøedpokladem je spolupráce s odborníky na duevní zdraví  mùe to být psycholog, psychiatr,
ale i pedagog nebo sociální pracovník, podstatný je formalizovaný výcvik v technikách krizové intervence a znalost
prostøedí a specifik profese, které se urèitá sluba poskytuje. Pøedpoklad, e kadý psycholog nebo psychiatr umí
poskytnout krizovou intervenci je stejnì mylný, jako teze,
e kadý zdravotník umí poskytovat první pomoc.
Formálnì je nárok nebo povinnost na absolvování psychologické intervence zamìstnancù ÚSZS SK zakotven ve dvou
dokumentech: v Metodice èinnosti první posádky na místì
mimoøádné události, která je souèástí traumatologického
plánu a ponechává rozhodnutí o provedení intervence na
koordinátorovi, s tím, e v tomto pøípadì je její absolvování
povinné, a dále v Kolektivní smlouvì (od roku 2007), v èlánku V, bod 16  v oddíle péèe o zamìstnance, kde je deklarován nárok zamìstnance na intervenci. Ta je v obou pøípadech
a se souhlasem koordinátora hrazena jako výkon práce.
Základní podmínkou je zajitìní informovanosti pøísluných vedoucích pracovníkù o tom, e dolo ke kritické
události. Dále je nutné rozhodnout o indikaci, typu a timingu intervence, vèas zorganizovat intervenující tým na
základì existující databáze psychologù a peerù s výcvikem, a v neposlední øadì i logistické zajitìní celé akce
(svolání úèastníkù dle jejich èasových moností a moností intervenujícího týmu vèetnì peerù, zajitìní místnosti,
zajitìní obèerstvení atd.). Nutné je i zpìtné vyhodnocování úèinnosti tìchto programù. Zatím byl proveden debriefing mezi lety 2006 a 2008 v pìti pøípadech, z toho
dvakrát po mimoøádné události a tøikrát po dopravní nehodì sanitního vozidla. V dalím pøípadì se nai zamìstnaci
v roli peerù úèastnili debriefingu v jiné ZZS, také po nehodì sanitního vozu. V nìkolika pøípadech nebyla krizová
intervence poskytnuta a byla odmítnuta pøímými úèastníky
(ve dvou pøípadech pøi napadení/zranìní zasahujícího èlena posádky a jednou po konzultaci s vedoucím lékaøem zásahu, kdy hrozivì vyhlíející dopravní nehoda vlaku mìla
minimální dopady na zdraví cestujících).
Nabízíme i monost individuálních konzultací pøi zátìových situacích, spojených s profesní zátìí. Od roku
2007 nabízíme i monost supervizních setkání pro pracovníky ve stejné úrovni podnikové hierarchie. Supervize je
zprostøedkování nezatíeného náhledu na èinnost, kterou
èlovìk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního rùstu nebo s cílem potvrzení kvality této èinnosti. Ze supervizích setkání zamìstnancù vyplynuly
nìkteré konkrétní poadavky smìrem k vedení. Od roku
2008 do roku 2009 se konala tøi supervizní setkání vrcholového managementu (na úrovni námìstkù øeditele), tato
zkuenost je pravdìpodobnì v ZZS v ÈR ojedinìlá.
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Závìr
V moderní spoleènosti je úkolem záchranné sluby nejen
poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe pøi akutním
ohroení zdraví nebo ivota, ale i pøipravenost na mimoøádné události a katastrofy pøírodní i zpùsobené èlovìkem.
Výchova i výcvik odborníkù trvá léta, a je proto v zájmu celé spoleènosti, aby takto kvalifikovaní zamìstnanci byli
schopni vykonávat svoji profesi co nejdéle. Vyznaným posunem je zaøazení povinnosti poskytování intervencí zamìstnancùm záchranných slueb v navrhovaném zákonì
o zdravotnických záchranných slubách v rámci krizové pøipravenosti (a ji bude osud zákona jakýkoliv). Pøi MZ ÈR
vznikla v roce 2009 pracovní skupina pøi Odboru krizové
pøipravenosti pro budování systému krizové intervence s cílem vytvoøit metodické postupy této èinnosti.
Nìkteré dalí záchranné sluby poskytují podpùrné psychologické sluby pro zamìstnance jiným zpùsobem a hledání optimálního modelu vèetnì vyhodnocení efektivity
a ceny by mìlo být jedním z úkolù pracovní skupiny pøi
MZ. V Moravskoslezském kraji pracuje klinický psycholog a nabízí irokou kálu zpùsobù péèe o zamìstnance
tamní ZZS, nìkdy také poskytuje krizovou intervenci zasaeným osobám (po dopravních nehodách, zejména hromadných). Spolupracuje s psychologem HZS se vzájemnou
zastupitelností.
Na Záchranné slubì hl.m. Prahy probìhl pilotní projekt
MZ Poskytování psychosociální intervenèní sluby zamìstnancùm ZZS HMP psychosociální intervenèní skupinou a tato skupina pracuje i po skonèení projektu.
Do budoucna by bylo vzhledem k specifickým rizikùm
vhodné zamìøit se na vytvoøení intervenèního programu
pro operátory/operátorky vzhledem k odlinému charakteru
práce a vysoké míøe psychologické zátìe. Tyto programy
by mìly zahrnovat prevenci tak, jak je uvedena výe, kurzy komunikace pro operátorky, nabídku kurzù kontinuálního dokolování, vìtí vzájemnou propojenost výjezdových týmù a pracovníkù operaèních støedisek napøíklad povinnými
stáemi na druhém typu pracovitì. Na základì støedoèeských zkueností vznikly v rámci grantu EU 155+ tøi
moduly pro operátorky  kromì odborného (Medicínský
a koordinaèní rozmìr práce operaèního støediska) i psychologický (Psychologický a etický rozmìr práce operaèního
støediska) a psychosociální (Prostupnost záchranné sluby
s psychosociálními slubami). Vechny tøi moduly nabízíme v rámci kontinuálního dokolování operátorù/
operátorek.
Vzhledem k vysokému riziku vlastního ohroení bìhem výkonu sluby, které bylo ve studii Zátì a stres zjitìno, by
bylo vhodné vytvoøit specifické intervenèní programy pro napadené pracovníky, pochopitelnì se zajitìním informovanosti
koordinátora CISM o tìchto událostech.
Kadopádnì by se psychologická péèe o vlastní zamìstnance mìla stát nedílnou souèástí práce na záchranné slubì
i na urgentních pøíjmech a management jednotlivých
organizací by mìl podporovat její zavádìní.
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Problematika domácího násilí v kontextu urgentní medicíny
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Intervenèní centrum pro osoby ohroené domácím násilím  Rakovník

Úvod
Problematika domácího násilí patøí do náplnì oboru, je uvádìna
ve vech zahranièních uèebnicích a je i v náplni evropského vzdìlávacího programu. Se vzrùstajícím poètem tzv. psychosociálních urgencí je potøeba roziøovat vzdìlávání zdravotnických profesionálù
i v tìchto oblastech. ÚSZS SK byla partnerskou organizací v grantu
Daphne II PRO TRAIN, který byl zamìøen právì na vytvoøení vzdìlávacího modulu pro zdravotníky a multiprofesionální týmy.
Multifaktoriální a mezioborové rysy problematiky domácího
násilí si vynucují i iroce mezioborový pøístup, správná reakce zdravotníkù vak mùe být klíèová v øeení chronické situace a je dùleitá zejména v nezávanìjích pøípadech  pøi ohroení zdraví
a ivota, tehdy, kdy je aktivována zdravotnická záchranná sluba
nebo kdy se obì ocitne na urgentním pøíjmu èi úrazové ambulanci.
Domácí násilí z pohledu lidských práv
Pohled na domácí násilí jako na èistì soukromou záleitost ji
patøí minulosti, i kdy se s tímto pojetím v individuálních pøípadech
jistì setkáváme jetì dnes. Za urèitý mezník v pojetí enských práv
se oznaèuje úmluva CEDAW (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women) z roku 1979 pøijatá
na pùdì Spojených národù. Je platná od roku 1981 a do souèasnosti k ní pøistoupilo 182 zemí. Právì zde se prvnì prosazuje pohled na
násilí vùèi enám z úhlu poruování lidských práv. V roce 1982 byl
ustanoven Výbor pro eliminaci diskriminace en, co je expertní orgán Spojených národù, sleduje stav odstraòování diskriminace
v signatáøských zemích úmluvy. Dalí rezoluce o eliminaci násilí
vùèi enám vznikla v roce 1992 (Declaration on the Elimination of
Violence gainst Women), a zde je násilí ji definováno v celé íøi 
nejen fyzické, ale i sexuální a psychologické, zahrnuje i omezování
svobody v soukromé i veøejné sféøe. Jsou zmínìny i takové oblasti,
jako jsou zvyky, tradice a rituály, které vykazují rysy násilí (napø.
enská obøízka) a pochopitelnì prostituce a vechny formy obchodu se enami.
Definice, formy a dopady domácího násilí
V britské pøíruèce pro zdravotníky je domácí násilí definováno
jako jakýkoliv èin nebo ohroující chování, násilí, nebo zneuívání (psychologické, fyzické, sexuální, finanèní a emocionální) mezi

Obr. 1: Foto z pilotního kurzu
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dospìlými osobami, kteøí jsou nebo byli intimními partnery nebo
èleny rodiny, bez ohledu na jejich pohlaví nebo sexuální orientaci.
Nevyluèuje to tedy pøípady mezigeneraèního násilí (dìti vs. rodièe
nebo prarodièe), mezi rozvedenými manely èi bývalými partnery,
násilí vùèi muùm nebo v homosexuálních párech obojího pohlaví.
Èasto se za domácí násilí povaují pouze fyzické nebo sexuální
útoky, které jsou jeho nejzávanìjí a z pohledu zdravotníkù nejviditelnìjí souèástí. Psychologické a emocionální násilí, poniování
a omezování vak mají neménì závané a chronické dopady.
Agresor vìtinou vyuívá kombinace více zpùsobù násilného chování. U obìti je dlouhodobì porueno sebehodnocení a náhled nenormality situace, zpravidla má projevy posttraumatické stresové
reakce, psychosomatických onemocnìní, depresí èi maladaptivních
forem chování vèetnì abúzu psychoaktivních látek.
Domácí násilí má dopady na celou rodinu a pøedevím na dìti.
Uvádí se, e dìti èelí ètyøem formám domácího násilí: èasto jsou
poèaty znásilnìním (vynucená tìhotenství), bìhem tìhotenství se
jednak typicky zvyuje poèet a intenzita útokù ze strany agresora
a prenatální péèe bývá nastávající matkou zanedbávána, bìhem dìtství a dospívání jsou vystaveny násilí spolu s týraným partnerem
a jsou v roli spoluobìtí, a vyrùstají v atmosféøe násilí a poniování.
Trpí dlouhodobou deprivací v základních potøebách bezpeèí a zajitìní. Dle výzkumù (Klotz, 2000; Heynen, 2003) trpí 50-70% dìtí, které byly svìdky domácího násilí, pøíznaky posttraumatické
stresové poruchy, mívají poruchy spánku a koncentrace, jsou zvýenì drádivé, mívají problémy ve kole, poruchy pøíjmu potravy,
dochází u nich k sebepokozování, abúzu alkoholu a drog.
Dlouhodobá expozice situaci domácího násilí signifikantnì ovlivòuje zpùsob øeení problémù a zvládání konfliktù. Dìti z tìchto
rodin pak v dospìlosti buï pøebírají roli agresora nebo roli obìti
a cyklus násilného chování pak pøenáejí do dalí generace. Násilí
vùèi dìtem samotným pak má buï aktivní formu (ubliování, kruté zacházení, citové týrání, poniování) nebo formu pasivní (nedostateèné uspokojování ivotních potøeb, vèetnì psychologických,
emoèních a stimulace vývoje).
Dynamika vztahu v situaci domácího násilí
Domácí násilí není ojedinìlý, by násilný incident. Jde
o dlouhodobý vzorec chování, jeho cílem je získání a udrení
moci a pøevahy nad jinou osobou a zneuívání této moci. Odehrává
se v kontextu úzkých rodinných a/nebo sociálních vazeb, mimo veøejný prostor a tím i mimo veøejnou kontrolu.
Základní znaky domácího násilí jsou:
 opakování a dlouhodobost  je to násilí na pokraèování
 eskalace  stupòuje se, mùe být nejen èastìjí, ale i krutìjí
(vyjádøeno sloganem: Nejprve jde o lidskou dùstojnost, pak
o zdraví a nakonec o ivot.)
 je vdy jasné a nezpochybnitelné rozdìlení rolí na osobu ohroenou a násilnou (italská domácnost èi vzájemné napadání tedy
domácím násilím nejsou)
 neveøejnost.
Stupòování intenzity násilí a eskalace jsou charakteristické.
Zaèíná omezováním a sociální izolací budoucí obìti, pokraèuje
poniováním a zesmìòováním, které minimalizují sebevìdomí
a sebeúctu. V prvopoèátku se omezování a sociální izolace dají zamìnit za projevy lásky a pozornosti, postupnì se formulace mìní
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z proseb v rozkazy. Èasto bývá pøítomna chorobná árlivost.
Rizikovým faktorem eskalace je alkoholová nebo drogová závislost., ale i nìkteré situace  období tìhotenství a mateøská dovolená,
zdravotní handicap, ztráta zamìstnání nebo zmìna sociálního statusu napøíklad pøi odchodu do dùchodu. Strategie pøeití obìti je
pøizpùsobení se, obìti cestou ústupkù eliminují potencionálnì konfliktní situace. Velmi charakteristické je popírání vánosti incidentù
a disimulace, obì ve svém vyprávìní vdy minimalizuje, trpí studem za to, co se doma dìje a má pocit viny za celou situaci, za to,
e nedokáe chránit dìti nebo e hledá pomoc pozdì.
Charakteristické jsou té zmìny dynamiky v chování agresora. Po
období, kdy se stupòuje napìtí, dochází k násilnému incidentu po
v podstatì náhodném spoutìèi, který je záminkou. Incidentem se
vybije napìtí a dochází k fázi usmiøování. Pak nastává dalí fáze rùstu napìtí, dalímu incidentu a celý cyklus se opakuje stále dokola.
Souèasná legislativní úprava a øeení problematiky domácího násilí
Od 1. ledna 2007 platí zákon è. 135/2006 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v oblasti ochrany pøed domácím násilím. V souvislosti
s tímto zákonem byly novelizovány i zákony è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, zákon è. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon è. 283
/1991, o Policii ÈR, zákon è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách.
Zavádí se pojem vykázání, PÈR je oprávnìna rozhodnout o vykázání násilné osoby ze spoleèného obydlí a o zákazu vstupu do nìj,
mùe tedy postupovat jako správní orgán podle správního øádu.
Nejde vak jen o samotnou monost vykázání  øeení musí být
podmínìno existencí celého systému opatøení. Základními pilíøi nového zákona jsou:
 Policie ÈR (zásah a vykázání  viz výe)
 intervenèní centra (následná pomoc ohroeným osobám)
 justice (obèanskoprávní øeení, iniciativa ohroené osoby, pøedbìné opatøení, øízení ve vìci samé).
Pøed nabytím platnosti zákona probíhalo vzdìlávání policistù tak,
aby byla zajitìna schopnost identifikace a správné reakce pøi øeení pøípadù domácího násilí. Intervenèní centra pøípady vykázání
evidují a vyhodnocují. V roce 2007 bylo v ÈR evidováno 862 rozhodnutí o vykázání nebo o zákazu vstupu na základì zákona
135/2006 sb., v 58 pøípadech (v 7%) lo o opakované vykázání nebo zákaz vstupu. Ohroeno násilím bylo v tìchto evidovaných
pøípadech 892 dospìlých osob, z toho 34 (3,8%) muù, a 941 dìtí.
Nejvíce pøípadù  213 v roce 2007  bylo dokumentováno v moravskoslezském kraji.
Zdravotní dopady násilí
Domácí násilí má mnohé zdravotní dopady, které nejsou na první pohled zjevné, nebo se skrývají za jinými diagnózami a obtíemi.
V prevalenèních studiích jsou podle rùzných kritérií udávána rùzná
èísla. Rozpìtí se pohybuje od 37% do 54% en, léèených nebo
oetøených bìhem ivota v souvislost s domácím násilím (Abbot,
Johnson et al., 1995, Dearwater, Coben et al., 1998,) roèní prevalence v pohotovostních slubách v USA v roce 1998 byla 11,4%,
vyhledání oetøení po akutním zranìní se odhaduje na 2  4%.
Zranìní jsou vak jen mení èástí zdravotních dopadù, nejvìtí podíl pøipadá na psychosomatické a psychologické dopady násilí, naduívání analgetik, sedativ, antiepresiv a tranvilizérù, symptomy
mají tendenci k chronicfikaci. U obìtí sniuje pracovní kapacitu
i kvalitu ivota, má významné dopady na dìti, i pokud nejsou pøímému násilí vystaveny.
Vìtinou je obìtí ena a agresorem mu, opaèná situace, kdy je
obìtí mu, se vykytuje asi ve 3% a dle evidence má v ÈR stoupající tendenci. Bývá detekováno i v mezigeneraèních svazcích (dìti
nebo vnuci versus staøí rodièe/prarodièe) i v homosexuálních párech
obojího pohlaví.
Diagnostika je velmi obtíná, nebo obìti jednak následky zakrývají, jednak si abnormalitu situace èasto neuvìdomují, jak ji byURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009
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lo uvedeno v obecných charakteristikách. Pokud se na zdravotníky
obracejí, pak s nejrùznìjími symptomy, zdravotní dopady mají navíc velkou individuální variabilitu. Na druhé stranì bývají eny
v kontaktu se zdravotnickými slubami bìhem ivota relativnì èasto  v rámci rutinní a preventivní péèe, v dobì gravidity, bìhem
tìhotenství a porodu, v rámci péèe o dìti, pozdìji o seniory  zde
vude je velký prostor pro pøípadnou diagnostiku. Ta vak bývá velmi obtíná, domácí násilí zùstává jako pozadí nejrùznìjích pøíznakù èasto nerozpoznáno, a to i v psychiatrické dokumentaci. Otázkou
k diskuzi je zaøazení rutinních screeningových otázek na jeho výskyt.
Zdravotníci nejrùznìjích profesí by mìli znát typické markery domácího násilí, tzv. rudé vlajky:
 èasté návtìvy lékaøe s vágními symptomy
 zranìní, která neodpovídají udávanému mechanismu vzniku
 poranìní v rùzném stadiu hojení
 minimalizace významu zranìní, snaí se zranìní zakrýt
 zranìní na bøie a na prsou
 setrvalé provázení dominantním partnerem na vechna vyetøení,
i kdy to není nutné, partner hovoøí za partnerku, odmítá opustit
vyetøovnu
 opakované sebevraedné pokusy
 opakované spontánní aborty, pøedèasné porody
 opakované sexuálnì pøenosné infekce a opakované infekce
moèových cest
 zanedbávání prenatální péèe
 deprese, úzkost, sebepokozování, psychosomatické poruchy
 nespolupráce v léèbì, èasté zmekání domluvené návtìvy/
kontroly
 odchody z nemocnice na reverz.
Zdravotní dopady násilí podle jednotlivých oborù
Mezi fyzickými poranìními dominují podle mechanismu údery
a bodné rány, charakteristické jsou také drobné popáleniny. Poranìní
jsou mnohoèetné lokalizace a s odlinou dobou vzniku, v rùzných
stádiích hojení. Nacházíme kontuze, otevøené rány, popáleniny, poøezání, fraktury a hematomy, zlomeniny nosních kùstek, èelistí, zubù, poranìní uního bubínku, hlavy, krku, zad, bøicha a prsou.
Typická jsou poranìní v lokalizacích obvykle skrytých odìvem.
Velmi èasté jsou psychosomatické poruchy, a zde je pøi odbìru
anamnézy vhodné porovnat anamnézu èistì medicínskou s èasovou
osou ivotních událostí. K typickým psychosomatickým nemocem
patøí chronické bolestivé syndromy (hlavy, zad, íje, bøicha), poruchy gastrointestinálního traktu, drádivý traèník, poruchy pøíjmu
potravy, dýchací obtíe vèetnì psychicky podmínìných astmatických záchvatù, chronické uroinfekce, z kardiologických obtíí pak
hlavnì dysrytmie.
Mezi pestrou kálu psychologických a psychiatrických obtíí
patøí úzkostné poruchy, panické ataky, poruchy spánku, deprese,
suicidální mylenky i opakované pokusy, projevy akutní stresové
reakce vlivem psychologického traumatu (agitovanost, konverzní
reakce, apatie, iracionální chování, popøení, zmatenost, výpadky pamìti, depersonalizace, disociace), chronické vyústìní do posttraumatické stresové poruchy, která je u obìtí diagnostikována èasto.
Strategie zvládání chronického stresu mohou vyústit v rizikové chování  abúzus psychoaktivních látek (alkohol, kouøení, drogy, trankvilizéry, sedativa, hypnotika), jejich abúzus je typický cyklický
v závislosti na cyklu násilí. Mezi dalí konteraproduktivní vzorce
chování patøí sebepokozování nebo sexuálnì rizikové chování (typické u dospívajících).
Domácí násilí má dopady i v oblasti gynekologie a reprodukce.
Gynekologické problémy jsou èastým dùsledkem sexuálního násilí, které je jednou z forem násilí ve vztahu obecnì. Opakované moèové a sexuálnì pøenosné infekce ji byly opakovanì zmínìny,
objevuje se chronická abdominální nebo pánevní bolest. Pøi vyet33
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øení bývají známky poranìní genitálu, koneèníku, moèového ústrojí, vnitøní strany stehen nebo prsou, známky po kousání. Obì mívá
bolestivou defekaci nebo moèení, vaginismus, vaginální nebo rektální krvácení, poruchy menstruaèního cyklu. Èastá jsou nechtìná
tìhotenství, udávaná jako gravidita z donucení, krvácení v prvním
a tøetím trimestru, spontánní aborty a vyí riziko pøedèasného
porodu. V závaných pøípadech domácího násilí se nacházejí i poranìní plodu vèetnì fraktur, plody se rodí s nízkou porodní hmotností. Jedním z mýtù je iluze o ochranì tìhotných en  naopak
tìhotenství bývá velmi rizikovým obdobím z hlediska vzniku nebo
eskalace domácího násilí, studie z USA a Kanady udávají zkuenosti s násilím v graviditì od 0,9% do 20,1% pøi testování screeningovými metodami, ve vyspìlých státech je riziko násilného
chování v tìhotenství vyí ne riziko diabetu nebo toxoplazmózy.
Na druhé stranì je ance na detekci v prùbìhu prenatální péèe.
Z výe uvedených pestrých projevù, spjatých s domácím násilím
jakoto vyvolávající pøíèinou, vychází i iroký seznam jednotlivých
lékaøských oborù, ve kterých se mùeme s obìtí domácího násilí
setkat: s diagnostikou mùe být konfrontován praktický lékaø, internista, neurolog, pediatr, gynekolog, chirurg, urolog, traumatolog,
uní-nosní-krèní lékaø, oftalmolog, stomatolog a stomatochirurg,
psycholog, psychiatr, urgentní lékaø, a v pøípadì fatálních následkù
soudní lékaø. Je tedy zjevné, e vzhledem k monému kontaktu
obìtí s celou kálou medicínských specializací by mìlo povìdomí
o problému být iroce rozíøené. Role zdravotníkù v moné identifikaci obìtí je nezastupitelná a je nutno vnímat domácí násilí jako
zdravotní problém, zasahující konkrétního jednotlivce a jeho rodinu, ale i jako problém z hlediska veøejného zdravotnictví, co si ádá systémová øeení.
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lace násilí, pokud se prozradí (agresor obvykle zakazuje hovoøit
o tom, co se dìje doma). Mívá pocit izolace, pocit, e se situací se
musí vypoøádat sám/a, má dlouhodobì ponièenou sebedùvìru a sebehodnocení. V souvislosti s reakcí zdravotníkù se èasto hovoøí
o sekundární traumatizaci nevhodnou komunikací a chováním.
Pøi èastìjí práci s obìmi domácího násilí je tøeba pamatovat i na
zdravotníky a jiné profesionály  mùe u nich docházet nejprve
k nadmìrnì ochranitelskému chování k obìtem, které se mùe
zlomit v apatii, ztrátu motivace, ztrátu profesionální perspektivy a k projevùm syndromu vyhoøení.

Obìti domácího násilí v systému zdravotní péèe
Bariéry poskytování adekvátní péèe leí jak na stranì poskytovatelù, tak na stranì obìtí. U zdravotníkù je velmi èastý nedostatek
znalostí, jak s obìmi zacházet, urèitý strach z otevøení Pandoøiny
skøíòky, který se pojí i s neznalostí systému navazujících sociálních a jiných podpùrných slueb. Nejsou rozíøené znalosti o pøíèinách, následcích a dynamice násilí, k tématu se vztahují mnohé
mylenkové stereotypy, mýty a dezinformace. V organizacích
neexistují standardizované postupy. Zdravotníci si nejsou jisti ani
právními otázkami, vèetnì povinné mlèenlivosti, neusnadòuje jim
to ani ambivalentní chování obìtí s èastou tendencí mìnit postoje
a chránit agresora. Významnou bariérou je i nedostatek èasu na rozhovor a soukromí pøi vyetøení, dále podcenìní závanosti, opìt i díky bagatelizaci symptomù obìtí samotnou.
Obì sama má pøed zdravotníky pocit studu a dominuje pocit viny,
e si za násilí mùe sama, dále obava z následkù, pokud zùstane
s násilným partnerem v jednom prostoru/vztahu, má obavy z eska-

Komunikace, dokumentace, mezioborová spolupráce
v rámci zdravotnictví
Znalost charakteristik domácího násilí tak, jak byly uvedeny výe,
je pro adekvátní komunikaci s obìtí zásadní. Neménì dùleitá je vak
i orientace v legislativì, vèetnì medicínsko-právních aspektù (povinná mlèenlivost, vedení zdravotnické dokumentace, oznamovací povinnost apod.). Potøebná je i znalost sítì moných dalích organizací
vèetnì neziskových a orientace v rolích jednotlivých subjektù.
Pøi vlastním vyetøení se doporuèuje klidné, empatické
jednání, vysvìtlení nezbytnosti vyetøení, ádost o svolení
s vyetøením a peèlivá dokumentace. Ideální jsou speciální formuláøe charakteru tìlesných map, kam se systematicky zaznamenají vechny stopy úrazù vèetnì fáze jejich hojení. Pro
trestní øízení by bylo ideální zajistit (s písemným souhlasem
pacienta/tky) fotodokumentaci s uvedením èasu pøímo na
snímku, i u detailù se doporuèuje vyfotografovat celé tìlo pro
pøípadnou identifikaci u soudu. Je dùleité i zaznamenat vlastní slova pacientky a také rozpory mezi udávaným mechanismem úrazu a pøedpokládaným mechanismem jeho vzniku tak,
jak pøedpokládá oetøující lékaø/ka. Souèástí lékaøské zprávy je
i popis ostatních symptomù  úzkost, neklid, tenze, roztìkanost. Peèlivá dokumentace je dùleitá i v pøípadì, e obì
nepodává trestní oznámení ihned, k rozhodnutí mùe dojít pozdìji a starí vyetøení mue být dùkazem opakovaných útokù.
Vyetøení by mìlo probíhat v soukromí a bez pøítomnosti agresora, lékaø/ka by mìl/a naslouchat a hlavnì se vyvarovat odsuzování. Je nutné provést analýzu rizika a nenaléhat na okamité øeení
situace, obì sama musí dojít k rozhodnutí po zváení rizik. Pøi pokusu o odchod z násilného svazku hrozí vdy eskalace útokù. Obì
by si mìla pøipravit bezpeènostní plán, který je reálný, od oetøujících zdravotníkù by mìla být uèinìna nabídka odpovídající dalí
léèby èi pomoci, napø. kontakt na azylové domy, specializované telefonní linky pro pomoc obìtem domácího násilí apod., doporuèení
konzultace s právníkem.
Prioritou je ochrana ohroené osoby a jejích dìtí, zdravotníci
by nemìli pøispìt ke zhorení situace.

Obr. 2: Tìlesná mapa  Vìstník MZ

Obr 3: Tìlesná mapa  Vìstník MZ
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Projekt PRO TRAIN a multiprofesionální spolupráce
V roce 2007 byl zahájen projekt PRO TRAIN, jeho cílem
bylo jednak zmapovat souèasnou evropskou situaci v oblasti
vzdìlávání zejména zdravotníkù, pøípadnì mezioborové vzdìlávání, a na základì analýzy stávající situace navrhnout vzdìlávací program, který by byl univerzálnì pouitelný v rámci
Evropy. Projektu se úèastnilo 7 zemí (Nìmecko, Rakousko,
Maïarsko, Itálie, Francie, Finsko a Èeská republika), ÚSZS
Støedoèeského kraje bylo jednou z partnerských organizací.
Mapování situace probíhalo i v dalích zemích (na Slovensku,
ve Slovinsku, v pobaltských republikách) prostøednictvím jednotlivých úèastníkù.
Dílèí úkoly v rámci projektu byly:
(1) vyvinout kritéria dobré praxe pro multiprofesionální výcvik a výcvikový program/výcvik lektorù;
(2) zmapovat výukové podklady pro poskytovatele zdravotní péèe;
(3) zrevidovat a analyzovat stávající materiály, identifikovat
ty, které splòují kritéria dobré praxe;
(4) vyvinutí nových smìrnic pro multiprofesionální výcvik,
s dùrazem na moduly pro zdravotnický sektor, do navrhovaných modulù zaèlenit kulturnì citlivé a socioekonomické faktory;
(5) pilotní ovìøení programu v existujících sítích 7 zemích EU
a jeho vyhodnocení (evaluaèní dotazníky také ve vech jazykových mutacích), doplnìní podle návrhù z vyhodnocení;
(6) revize, peer review a rozíøení programu pro pøijetí zejména v tìch zemích, kde dosud nejsou výcvikové koncepty
a materiály k dispozici.
Na nìkolika pracovních schùzkách vznikl pomìrnì obsáhlý
výcvikový program, který zahrnuje pìt modulù pro mezioborové kolení, zde byla obsahem hlavnì teorie domácího násilí
a jeho obecné rysy, dynamika, zásady komunikace a øeení
z hlediska právního a psychologického. Zdravotnická èást má
ètyøi moduly, které se týkají zdravotních dopadù domácího násilím, diagnostiky, která bývá skryta za prvoplánovými diag-
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nózami, medicínsko-právní problematiky (dokumentace, mlèenlivost versus oznamovací povinnost, lékaøská dokumentace
apod.). Celý vzdìlávací program je k dispozici na webových
stránkách projektu http://www.pro-train.uni-osnabrueck.de/index.php/TrainingProgram/Healthcare a na CD jednak v angliètinì a dále v jazykových mutacích vech zúèastnìných zemí.
Vechny moduly obsahují kromì teoretické výkladové èásti
i mnoství praktických pomùcek ve formì cvièení, prezentací
a námìtù pro lektory. Právní a medicínsko-právní témata musí
být pochopitelnì vykládána legislativními odborníky dané zemì.
V praxi byl výcvikový program ovìøen ve vech zemích
dvoudenním semináøem s totoným programem (viz pøíloha),
pøed kurzem a po obou èástech kurzu vyplnili úèastníci dotazníky, které byly následnì centrálnì vyhodnoceny. V ÈR probìhl pilotní kurz 30. 9. 2008  1. 10. 2008, s velmi dobrým
hodnocením ze strany jak úèastníkù, tak lektorù. Aktivní úèast
formou cvièení, diskuzí, rozborù a hraní rolí úèastníci nejen
pøijali, ale hodnotili jako velmi podnìtnou pro pochopení tématu. Jako jeden z nejvìtích pøínosù oceòovali právì lepí pochopení role ostatních profesionálù  a právì to mùe být
v praxi rozhodující pro dobrou systémovou odpovìï.
Na základì zkueností z pilotního kurzu jsme se rozhodli
semináø zaøazovat do náplnì Krajského kolicího a výcvikového støediska i nadále.
Literatura:
1. Èírtková L, Vitouová P: Pomoc obìtem (a svìdkùm) trestných
èinù. Praha, Grada Publishing a.s., 2007.
2. Vìstník MZ, èástka 6. Metodický pokyn Ministerstva
zdravotnictví pro postup lékaøù pøi poskytování zdravotní péèe
osobám ohroeným domácím násilím.
3. Vodáèková D et al: Krizová intervence. Praha, Portál, 2002.
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ÚZSZ Støedoèeského kraje
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Program semináøe
1. den  multiprofesionální týmy

9  9.30:

Úvod, seznámení, pøedstavení (30 minut)

12.15

pøestávka na obìd

9.30  10.15

Definice, formy a dopady domácího násilí
 jaká jsou lidská práva?
Úvod: definice, formy, prevalence a dopady násilí proti enám  výsledky mezinárodních a národních studií
 prezentace 20 min . + 10 min. diskuze (30 minut)
gender-based násilí z pohledu poruování lidských
práv  krátká verze cvièení o lidských právech
 v meních skupinách (15 min.)
Dopady na dìti jako na svìdky domácího násilí  prezentace, diskuze (15 minut)

13.15  14.45

Jaké jsou potøeby en v násilných svazcích?
Poadavky kladené na jednotlivé profese  komunikaèní dovednosti a posouzení rizika (prezentace,
cvièení), standardy citlivé komunikace
 (celkem 90 minut)

14.45

pøestávka

10.30  10.45

pøestávka

10.45  12.15

Proè eny zùstávají v nevyhovujících svazcích
Dynamika v násilném svazku a bariéry v oputìní
násilného partnera (celkem 90 minut)
1. èást: praktická èást  film + s výkladem lektora
2. èást: Pøíbìh Glorie  s doplnìním lektora

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

15.00  16.30 Multiprofesionální spolupráce
Role jednotlivých rolí v intervenci  panel jednotlivých profesí  diskuze v celé skupinì (60 minut)
Doporuèení pro multiprofesionální spolupráci
(15 minut)
Legislativa v pøísluné zemi  zákonné normy
a pøedpisy, týkající se DN (15 minut)
16.30  17.00 Vyhodnocení, zpìtná vazba, ukonèení semináøe
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Program semináøe
2. den  zdravotníci
9  9.30:
9.30  10.30

10.30
11.00  11.45

11.45  12.45

Úvod, seznámení, pøedstavení (30 minut)
Definice, formy a dopady domácího násilí  oblast
zdravotnictví
úvod: definice, formy, prevalence a dopady násilí proti enám  výsledky mezinárodních a národních studií
prevalence ve zdravotnických zaøízeních  prezentace
20 min . + 10 min. diskuze (30 minut)
cvièení  jaké vechny zdravotnické profese mohou
pøijít do styku s obìtí domácího násilí (brainstorming)? (15 min.)
Národní a mezinárodní studie týkající se zdravotních
dopadù násilí  prevalence, rudé vlajky atd.  výklad
(15 min.)
pøestávka
Zdravotní dopady násilí  nefatální dùsledky (somatické, psychosomatické, na fertilitu, psychologické,
psychosociální) , fatální (zabití, vrada, sebevrada,
mnohoèetné poranìní)  45 minut
eny  obìti domácího násilí v systému zdravotní péèe
2  3 kazusitiky "nejhorí pøípad na oddìlení urgentního pøíjmu"
Jak mluvit o násilí  cvièení vycházející z kazuistiky 
lékaøské vyetøení obìti DN + diskuze úèastníkù

12.45 13.00

a 14.00
14.00  15.00

15.00  15.30
15.30  16,30

16.30  17.00

eny jako obìti domácího násilí v denní praxi ve zdravotnictví a lékaøské praxi  úèastníci na základì
pøedchozího cvièení definují pøíklady dobré praxe
v komunikaci a pøístupu k obìtem  shrnutí s pomocí
lektora (celkem 60 minut)
Klíèová role zdravotníkù  výklad o komunikaèních
dovednostech a o ancích zdravotníkù identifikovat
obìti a zajistit adekvátní odpovìï (15 minut)
Pøestávka na obìd
Jak vést lékaøskou dokumentaci  cvièení: lektor
a druhý lektor hrají pacienta a lékaøe  lékaø se snaí
získat od eny co nejvíce informací, délka maximálnì
10 minut. Poté úèastníci sami vyplní dokumentaci 
následuje diskuze o úskalích a monostech správnì
vedené dokumentace (60 minut)
pøestávka
mezioborová spolupráce v rámci zdravotnictví (60 minut)
pøíklady dobré praxe z nemocnic/zdravotnických slueb
Spolupráce a vytváøení sítí
intervence  projekty, programy pro nemocnice (ukázka programu pro obìti ve zdravotnickém zaøízení)
Vyhodnocení, zpìtná vazba, ukonèení semináøe

Pøílohy: program pilotního kurzu 1. a 2. den

Karpaty Rescue 2009  Záchranári medzi nebom a zemou
Michal Drgoò, Mikulá Gábri, Roman Kotúèek, Hana Tureèková
OZ Záchrana 2005

Za neve¾kej priazne poèasia sa v dòoch 19.  20. 3. 2009 uskutoènil u tretí roèník kongresu a súae RZP Karpaty Rescue pod
názvom Záchranári medzi nebom a zemou. Vzhladom na velký záujem o úèas si myslíme, e toto podujatie si u získalo svoje pevné
miesto v záchranárskom kalendári a teíme sa, e sme spolu s vami
zaloili úspenú tradíciu. Prvou èasou podujatia bol kongres urgentnej medicíny so zahraniènou úèasou pod patronátom Kliniky
UM a MK Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Tretí roèník súae sa zameral na tematiku diferenciálnej diagnostiky (a diagnostiky vôbec). Súa prebiehala v dvoch denných
a jednej noènej etape a posádky poèas súae preli úctihodných
26,6 km cez sneh i blato.
Na Karpaty Rescue u tradiène ponúkame posádkam úlohy, ktoré sú v praxi skôr doménou lekára, s vyuitím plných lekárskych
kompetencií tak, aby si na neèisto mohli vyskúa záludnosti diagnostiky a lieèby komplikovanejích stavov.
Mnohí záchranári vedia, èo vetko by mali u pacienta vyetri,
ale nie je im úplne zrejmé, akú hodnotu má daná informácia a k akému rozhodnutiu by malo vykonané vyetrenie pomôc. Tých, ktorí
dokázali kvalitne odobra anamnézu a poui klasické primárne
ABC a sekundárne od hlavy po päty, nebolo ve¾a. Je trochu alarmujúce, e k meraniu základných vitálnych funkcií pristúpili niektoré posádky a v posledných minútach úlohy. Zdá sa, e by bolo na
zváenie da väèí dôraz na tandardné postupy a trochu menej
priestoru na improvizáciu.
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Snaili sme sa tie poloi väèí dôraz na vzájomnú spoluprácu èlenov posádky, správanie sa k pacientovi a celkový umelecký dojem, kde máme urèite ve¾ké rezervy. Iba minimum posádok
pouèilo pacienta, èo s ním budú robi a preèo, boli dokonca aj takí, èo bez predchádzajúceho vysvetlenia chceli robi vaginálne
vyetrenie u 17-roèného dievèaa. Celkove pôsobili niektoré posádky skôr ako náhodné stretnutie individualít, ne spolupracujúci tím, aj keï aj v tomto smere mnohí výrazne zabodovali.
Rozhodne nae profesionálne vystupovanie vyaduje ete ve¾a
tréningu  to povaujeme za dôleitý výstup z tejto súae.
V prvej etape dostali posádky na vetkých troch úlohách
rovnaké zadanie  mladá ena skolabovala. Pri podobných
akostiach mali diagnostikova na jednotlivých úlohách raz
anafylaktický ok, potom extrauterinnú graviditu s krvácaním
a napokon paroxyzmálnu supraventrikulárnu tachykardiu, ktorá
imitovala hyperventilaèný syndróm. Najväèím prekvapením
boli pomerne zlé výsledky pri rieení anafylaktického oku.
Adrenalín ako liek prvej vo¾by je uvádzaný v tandardných
postupoch pre resuscitáciu (ILCOR 2005) a napriek tomu, e
rozhodcovia uznali akúko¾vek cestu podania, mala figurantka
pomerne vysokú úmrtnos.
Na pouitie jednoduchého a bezpeèného Valsalvovho manévra
pri supraventrikulárnej tachykardii si tie spomenula asi len tretina
posádok, väèina sa radej uchýlila k farmakoterapii, ktorá vak nie
vdy bola dobre dávkovaná.
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Traumatologickú problematiku si záchranári zopakovali v dvoch
úlohách  pri zráke dvoch lyiarov s penetrujúcim poranením brunej dutiny a tupou traumou hrudníka a pri poranení viacerých osôb
pri výbuchu, ktoré vychádzalo zo skutoènej udalosti. Ocenili sme,
e väèina záchranárov myslí na analgetickú lieèbu pacientov, ale
dávkovanie je pre mnohých len v oblasti hádania. Ve¾mi málo posádok pouilo ketamín, ktorý by pri traume mal by analgetikom
prvej vo¾by vzh¾adom na dobrú terapeutickú írku a hemodynamickú stabilitu pacienta.
Pri blast syndróme sme sa opä presvedèili, e koordinácia èlenov tímu nie je vdy optimálna. Urèite mali dos práce s oetrovaním dvoch pacientov s blast syndrómom, ale napriek tomu, e tretí
pacient, ktorý krvácal z oboch uí a opakovane sa pýtal èo sa stalo
a tackavou chôdzou vráal do èlenov posádky, niektorí ho úspene
odignorovali a do konca. Priorita obhliadky miesta neastia a triedenia pacientov pri väèom výskyte zranených bola aj pri prítomnosti tyroch postihnutých (aj keï jeden z nich bol bez zranení) pre
niektoré posádky prive¾mi tvrdým oriekom.
Posledná úloha sa zaoberala diferenciálnou diagnostikou kàèov
u mladej pacientky, ktorá sa síce lieèila dlhodobo na epilepsiu, ale
v treom trimestri gravidity mala pri gestóze záchvat kàèov. Tu sa
záchranári s diagnostikou vyrovnali ve¾mi dobre. Oriekom vak
bol otec pacientky, ktorý somnolentný sedel pri stole a nenápadne
krvácal do mozgu pri subarachnoidálnom krvácaní. Väèina posádok ho od dverí odhadla na opilca, napriek tomu e jeho manelka
opakovane udávala, e toho dòa niè nepil a je nejaký divný,
a vôbec mu nevenovali pozornos. Dokonca niektoré posádky sa
skôr informovali na zdravotný stav prítomného psíka (patriaceho
naej figurantke), ako na stav somnolentného otca. Mono je pochopite¾né, e po mnohých transportoch pacientov v bezvedomí,
ktorí len nezvládli cestou domov z pohostinstva sme trochu menej
priate¾skí k týmto pacientom, ale neznamená to, e kadého od dverí zakatu¾kujeme. Tento postup nás prekvapil o to viac, e na
súai je u väèinou oèakávaný nejaký chyták a práve tu pod
bdelým poh¾adom rozhodcu by sme predpokladali vzorové chovanie k pacientom. Ako to potom vyzerá pri skutoènom výjazde,
urèite stojí za zamyslenie.
Noèná etapa okrem fyzickej previerky priniesla klasickú kardiopulmonálnu resuscitáciu pri sekundárnom transporte pacienta
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Obr. 1: Foto ze soutìe (J. Mach)

s akútnym infarktom myokardu do kardiocentra. Pri pozorovanej
zástave srdca pod obrazom bezpulzovej komorovej tachykardie
bola prioritou defibrilácia, ktorú ve¾ká väèina posádok zvládla
úspene. Napriek tomu nie je pravdepodobne ete vetkým jasný
rozdiel medzi organizovaným rytmom na EKG a funkèným krvným obehom, teda prítomnosou hmatného pulzu.
Pokia¾ sme v predchádzajúcich odsekoch poukázali najmä na
chyby a omyly tak najmä preto, aby sme sa z nich nieèo nauèili.
Väèina posádok sa s ve¾mi nároènými úlohami vysporiadala výborne, okrem skúsených záchranárov na nás ve¾mi zapôsobil výkon
niektorých tudentských posádok, ktoré nedostatok praktických
skúseností vyváili výbornými teoretickými vedomosami.
Pochvala patrí vetkým, ktorí sa k nám prili nieèo nauèi a overi
si svoje schopnosti. Súa je hra, take dúfame, e vetci úèastníci
sa dobre bavili a odnáajú si nielen nové skúsenosti, ale aj dobrý pocit zo stretnutia s kolegami a priate¾mi.
MUDr. Hana Tureèková
Miletièova 82
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tureckova@chello.sk
Bliie informácie a kontakt: www.zachrana2005.sk

Zlatý záchranáøský køí pro rok 2008
Jan Mach
V Rothmayerovì sále Praského hradu byla 19. bøezna 2009
pøedána ocenìní Zlatý záchranáøský køí za rok 2008. Zátitu
nad projektem pøevzal prezident ÈR Václav Klaus, který spoleènì s osobnostmi èeské politiky a zástupci sloek integrovaného záchranného systému pøedával ceny.
V esti kategoriích bylo jedno sto nominací. Celý projekt je
vyhlaován èasopisem RESCUE REPORT za vydatné podpory médií od roku 1999. Posláním je ocenit konkrétní osoby za
jejich èiny a seznámit veøejnost s mimoøádnými poèiny v záchranáøství, a u laickém nebo profesionálním. Jak øekl ve
svém projevu i prezident Václav Klaus, ocenìní jdou lidem
pøíkladem, inspirují je, a poukazovat na jejich nasazení a odhodlání pomoci není nikdy dostatek. Pro obor samotný má jakékoliv veøejné uznání velký význam, v denní praxi se s ním
záchranáøi pøíli èasto nesetkávají.
Mezi ètrnácti ocenìnými dominovali aktéøi záchranných prací po tragickém eleznièním netìstí ve StuURGENTNÍ MEDICÍNA 1/2009

dénce. Záchranáøi z Moravskoslezského kraje museli v roce 2008 zvládnout hned dvì hromadné dopravní nehody,

Obr. 1: Tým z Moravskoslezského kraje (foto autor)
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Obr. 2: MUDr. Jana eblová pøebírá ocenìní (foto autor)

cenu by si zaslouili za obì. Nespornì i jejich profesionální pøístup sníil moné poèty obìtí nehody ve Studénce
na minimum.
V kategorii laikù upoutal pøítomné desetiletý Jindøich Zýma,
který zachoval chladnou hlavu pøi havárii vozidla, ve kterém
jel se svou rodinou. Pøivolal pomoc a poskytl pøíbuzným první
pomoc. Sám pan prezident mu vìnoval zaslouenou mimoøádnou pozornost.
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Významné bylo ocenìní v kategorii Vyjímeèný pøínos pro
záchranáøství, který jako jediná obdrela MUDr. Jana eblová, Ph.D., éfredaktorka tohoto èasopisu. Její nepøehlédnutelné
pùsobení v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof má
mnoho podob. MUDr. Jana eblová stále jetì jezdí jako výjezdová lékaøka ve voze støedoèeské záchranné sluby a slouí
i na letecké záchranné slubì ZZS hl. m. Prahy. Je pøedsedkyní výboru odborné lékaøské spoleènosti, podílí se na øadì výzkumných projektù, pøednáí, publikuje v ÈR i v zahranièí. Je
zakladatelkou, tvùrcem a duí tohoto periodika. Uvìdomuje si
íøi celého oboru i v kontextu Evropy a takto se jej snaí prosazovat. Tato intezivní, kontinuální, dlouhodobá a nìkdy jistì
unavující èinnost je skuteèným pøínosem pro obor urgentní
medicíny. Z rùzných vyjádøení MUDr. eblové je zøejmé, e
tato èinnost jí pøináí osobní uspokojení a obèas i radost.
Pøejme jí i nám, a tento stav trvá i nadále. Z tohoto
Výjímeèného pøínosu pro záchranáøství profitují pacienti
i záchranáøi.
Ing. Jan Mach, CSc.
odpovìdný redaktor èasopisu UM
MEDIPRAX CB
mach@mediprax.cz

ÈESKÁ LÉKAØSKÁ SPOLEÈNOST J. E. PURKYNÌ
SPOLEÈNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
Zaøazení oboru Urgentní medicína mezi základní obory
Stanovisko Výboru spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP
ze dne 21. 1. 2009
Výbor ÈLS-JEP, spoleènosti urgentní medicíny a medicíny
katastrof, v minulém roce opakovanì a na rùzných úrovních
jednal ohlednì zaøazení oboru urgentní medicíny v systému
specializaèního vzdìlávání.
Postoj výboru byl jednotný a poadovali jsme zachování
obou v základních specializacích, mimo jiné i pro monost
regulace pøílivu absolventù do oboru a kvùli zajitìní postgraduální pøípravy alespoò zèásti financemi, vázanými na
rezidenèní místa.
Souèasnì platný pìtiletý vzdìlávací program oboru je plnì
kompatibilní s evropskými poadavky, klinickou základnou
výuky jsou v tomto pojetí urgentní pøíjmy. Decentralizací postgraduálního vzdìlávání by navíc mohl vzniknout tlak na vìtí
rozíøení pracovi tohoto typu. Navrhovali jsme navázání na
základní kmen klinických oborù interny, anesteziologie a resuscitace, chirurgie nebo praktické lékaøství pro dospìlé.
Jsme pøesvìdèeni, e varianta certifikovaného kurzu v minimální délce dvou let vzhledem k poadovanému obsahu nepovede ke zvýení poètu lékaøù ani v pøednemocnièní péèi
a doba do dosaení kvalifikace bude spíe pøekákou jejich
zájmu. I z hlediska personálního zajitìní zdravotnické záchranné sluby povaujeme tuto variantu za krok zpìt nejménì o 10 a 15 let.
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Argumenty pro zachování urgentní medicíny mezi základními obory, opakovanì pøedkládané Výborem:
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) lékaø se specializovanou zpùsobilostí v urgentní medicínì
musí mít iroké diferenciálnì  diagnostické znalosti a musí být schopen øeit v prvním kontaktu vekeré akutní stavy
napøíè medicínskými specializacemi, zajiuje péèi o pacienty s nediferencovanými symptomy  pøi redukci lékaøù
oboru urgentní medicíny by zcela jistì dolo k rozpadu péèe o pacienty v nejdùleitìjí fázi z hlediska prognózy
a minimalizace následkù;
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 zdravotnic-
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ká bezpeènostní rizika je jednou z priorit bezpeènostní politiky státu a patøí mezi významné závazky Èeské republiky jako èlenského státu EU a NATO;
5) výuka medicíny katastrof je v èeských podmínkách souèástí pouze a právì jenom oboru urgentní medicína;
6) pøípadný pokles poètu lékaøù v PNP a vìtí zajitìní pøednemocnièní neodkladné péèe nelékaøským personálem (co
se dá ve velmi dohledné dobì oèekávat) nezbytnì vyaduje existující sí urgentních pøíjmù s lékaøi urgentní medicíny, nebo nelze zajistit návaznost a kvalitu neodkladné
péèe konziliárním zpùsobem.
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Se stávajícím zaøazením oboru urgentní medicíny zásadnì
nesouhlasíme. Nicménì oproti pùvodním návrhùm zùstal obor
zachován, by v nástavbové verzi, a i takto je jeho uznání moné i v dalích státech EU, pokud bude zachován objem
poadovaných znalostí a dovedností a ovìøení znalostí bude
atestaèní zkoukou.
Za výbor Odborné spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
ÈLS JEP
MUDr. Jana eblová, Ph.D., pøedsedkynì výboru OS

Od 14. do 17. záøí 2009 se ve Valencii ve panìlsku koná ji 5. støedomoøský kongres urgentní medicíny.
Blií informace na www.emcongress.org/2009/ nebo na stránkách www.urgmed.cz.
Odborná spoleènost UM a MK ÈLS JEP je spolupoøádající organizací kongresu.

MEDICÍNA KATASTROF 2009
V mìsíci èervnu se Zlínský kraj stává místem tradièního setkání odborníkù a zástupcù vech sloek IZS, jako jsou hasièi, policie, záchranná sluba, zástupcù státních institucí jako jsou Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra, armáda, krajské úøady, veterinární
sluba, hygienické stanice, nemocnice atd. a to proto, e se zde koná mezinárodní konference Medicína katastrof. Letoní ji XII. roèník se uskuteèní ve dnech 15.  17. 6. 2009 v hotelu Adamantino v Luhaèovicích a po loòském roèníku, který se konal na Slovensku,
se konference pro letoní rok opìt vrací na území Zlínského kraje
Vichni úèastníci si zde mohou vymìnit své zkuenosti týkající se rùzných problematik jako je napø. krizová pøipravenosti IZS, krizová pøipravenost Èeské a Slovenské republiky, øeení úloh jednotlivých sloek IZS pøi výskytu vysoce nebezpeèné nákazy a zaèlenìní tìchto úloh do
pandemických plánù zemì a dalí aktuální témata související s tím, e obì zemì jsou pevným èlánkem evropského spoleèenství.
Konference je svým charakterem zcela ojedinìlá, nebo její úèastníci si chtìjí navzájem nejen ujasnit monosti, kompetence, zodpovìdnosti, ale hlavnì zpùsoby øeení jednotlivých krizových situací. Cílem konference je toti nejen nebezpeèí definovat, ale hlavnì
pøedstavit monosti øeení a také stanovit slabá místa, která dosud pøi øeení máme.
Letoní roèník se koná pod zátitou Ministerstva zdravotnictví Èeské i Slovenské republiky, WHO ÈR a SR a také pod zátitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Miáka. Odbornou garanci zajiuje Asociace krizových manaerù ve zdravotnictví
a Spoleènost pro radiobiologii a krizové plánování ÈLS JEP.

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