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Ú V O D N Í

S L O V O

Ve druhém čísle Urgentní medicíny před třemi lety jsem si v úvodníku tak trochu libovala, že nemáme vládu a vlastně se nic něděje, vše běží dál a možná lépe, než s vládou. Letos na jaře jsme se
ocitli opět bez vlády, avšak v situaci poněkud jiné a před celou Evropou v nedbalkách. A navíc – opakovaný vtip vtipný moc není. Stále více lidí s údivem hledí na absurdní a přízemní tanečky, co nám
předvádí naše vlastní námi zvolená politická reprezentace – obtížně se to chápe, jestli vůbec. Politika
a její zorný úhel se tlačí tam, kam vůbec nepatří, do oblastí, které by měly zůstat odborné nebo
manažerské. Stále více lidí hlásá, že „je to stejné nebo horší než dřív“. A do toho se blíží dvacetileté výročí pádu totalitního režimu – co dobrého a co špatného jsme získali, zatímco vyrůstala první svobodná generace?
Získali jsme politiky, kteří se neumí domluvit, kteří zjevně postrádají vize, ale o to lépe „v tom umí
chodit“. Získali jsme svobodu médií, která nám denně předkládají balastní informace či skandály, které vydávají za investigativní žurnalistiku. Získali jsme plné regály a tlak na stále vyšší obrátky spotřeby
– kromě reklam a obchodníků nás do věčného nakupování tlačí i ekonomové pod rouškou ekonomického růstu. Výměnou za pracovní povinnost jsme získali mnoho nejistoty.
Nicméně máme, a to nezpochybnitelně, svobodu a demokracii.
Problém je, zda jsme všichni dorostli do té míry dospělosti, ve které chápeme a přijímáme její vlastnosti a dopady . Nejde jen o možnost volby (a i to mnozí neumějí), ale o to, že demokracie je především zodpovědnost a nesmírně zdlouhavá, nudná a tvrdá práce, pokud se řídíme jejími základní
principy. Ti, kdo ji zneužívají, tak činí lehce a s výsměchem ostatním, ti, kdo ji ctí, nemohou odpovědět
stejným prolomením zásad. Přesto ještě nikdo nevymyslel spravedlivější uspořádání společnosti. Každý
osvícený monarcha v určitém momentu moci přestane být osvícený.
V komentářích k politice někdy vnímám opět ono ONI, tak jak se říkávalo kdysi. Přesto můžeme
všichni, každý sám za sebe, volit. Volit postoje a přístupy k životu, volit to, co je pro každého z nás to
nejdůležitější. Vůbec nemusí jít o váhu oné milióntiny, kterou váží náš hlas za volební plentou, to je velké zjednodušení a pouhý symbol – daleko víc jde o aktivní zpracování běhu života obecně. Toto
aktivní zpracování bu; vede k řešení, nebo k vědomému přijetí nějaké situace – a i to je volba, po které nezůstává pocit zaskočení nějakým vzdáleným hybatelem osudu.
Tyto obecné úvahy, trochu vyvolané blížícím se výročím, nejsou tak vzdálené od medicíny, jak se
na první pohled zdají – promítají se do chování vůči pacientům, kolegům, podřízeným, nadřízeným.
Promítají se do našeho uspokojení nebo rozčarování, ovlivňují i to, co nám medicína dává a co my sami jsme schopni investovat.
Možná ještě jedna generace a pouš> bude za námi.

Za redakci
Jana Šeblová
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Kompetence zdravotnických záchranáøù v Èeské republice
Jaroslav Pekara

Urgentní pøíjem, klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Abstrakt
V souèasné dobì pøevládá názor, e stanovené kompetence zdravotnických záchranáøù jsou v Èeské republice nedostateèné a je nutné je
zvyovat. Pokusil jsem na tyto otázky hledat a najít odpovìdi. Prostøednictvím realizovaného dotazníkového etøení jsem se snail zmapovat
orientaèní informace této problematiky.
Klíèová slova: kompetence  zdravotnický záchranáø  zdravotnická záchranná sluba  lékaø
Abstract
Nowadays the opinion prevails that limited competences of paramedics are poor in the Czech Republic and that it is necessary to increase
them. I tried to find answers to these questions. Using a questionaire I tried to gather information mapping this problem.
Key words: competency  paramedic  Emergency Medical Service  Emergency Physician
Bude vdycky dobøe, kdy lidé neustrnou nad stávající realitou a budou cokoli nìkam hnát dopøedu, ale je tøeba zachovat jistou trpìlivost
a nezapomínat ani na ty, kteøí ten pokrok tak úplnì nechtìjí, nevnímají, bojí se ho anebo nejsou dobøe pøipraveni v takovém novém prostøedí
ít èi pracovat1

Úvod
Názor, zastávající navyování kompetencí zdravotnických záchranáøù v Èeské republice, obhajují pøedevím organizace sdruující zdravotnické záchranáøe2 a doèíst se o tomto postøehu
mùeme také prostøednictvím internetových3 diskuzí na serverech
zabývajících se problematikou nelékaøských zdravotnických pracovníkù v Èeské republice4. Je zøejmé, e velký vliv na skupiny
zdravotnických záchranáøù doadujících se vyích kompetencí
mají nepochybnì pravomoce kolegù v zahranièních zemích.
Cíl prùzkumu
Z výe uvedeného vyvstává otázka, zda se jedná pouze o pøedmìt diskuze a dosavadní kompetence zdravotnickým záchranáøùm postaèují, nebo je vskutku potøeba souèasné kompetence
zdravotnických záchranáøù upravit a stupòovat. Cílem empirického etøení bylo zmapovaní orientaèních informací o soudobém
pohledu samotných zdravotnických záchranáøù na problematiku
jejich pravomocí, a také zda se tyto názory shodují se stanoviskem
zamìstnancù jim profesnì nadøízených, tedy lékaøù ÚSZS ÈR.
Realizace prùzkumu
V období od listopadu 2008 do února 2009 bylo provedeno
dotazníkové etøení ve vech stávajících Územních støediscích
záchranné sluby Èeské republiky (ÚSZS ÈR). Pùvodním
zámìrem bylo získat alespoò deset vyplnìných dotazníkù z kadého ÚSZS ÈR, a to v zastoupení skupiny lékaøù a zdravotnických záchranáøù, celkem tedy 140 dotazníkù od kadé skupiny.
Tento zámìr byl naplnìn jen z èásti. Prezentovaná data vychází
z dotazníkù navrácených z osmi ÚSZS ÈR. V celkovém zastoupení tomu odpovídá 86 dotazníkù od zdravotnických záchranáøù, co pøedstavuje návratnost 61 % a ve skupinì lékaøù
zastoupením 46 dotazníkù, co odpovídá návratnosti 32 %.

4

Výsledky etøení
etøení ukázalo, e stávající kompetence zdravotnických
záchranáøù v Èeské republice definované Vyhlákou
è. 424/2004 Sb., § 17 nejsou plnì vyuívány. 86 % dotazovaných zdravotnických záchranáøù své kompetence plnì nevyuívá, co dokládají v 71 % i dotazovaní lékaøi. S variantou,
zda by dotazovaní zdravotniètí záchranáøi souhlasili s navyováním stávajících kompetencí za pøedpokladu zvýené odpovìdnosti, souhlasí 82 % zdravotnických záchranáøù, takté
dotazovaní lékaøi vyjádøili souhlas v 73 %. Nìkteøí dotazovaní respondenti pøipojili vlastní názor na danou problematikou
v poslední otázce dotazníku, která k tomuto úèelu slouila.
Vìtina dotazovaných lékaøù se shoduje na tom, e mnoho
zdravotnických záchranáøù nejen, e o navyování kompetencí nestojí, ale mají problém i s tìmi stávajícími. Nemalá
èást veobecných sester, které kolí budoucí zdravotnické záchranáøe v rámci stáí v nìkolika fakultních nemocnicích
v Praze5, vidí velký problém pøedevím v systému výuky, která není kvalitní a komplexní v pøípravì pro výkon povolání
zdravotnického záchranáøe. Stejné stanovisko potvrzuje i vedoucí Vzdìlávacího centra Zdravotnické záchranné sluby
1. Paramedik.cz. Jak pouze neèekat na nové kompetence RZP. Dostupné
z: http://www.paramedik.cz/2006/07/23/jak-pouze-necekat-na-kompetence-rzp/. 17. 3. 2009.
2. Komora záchranáøù zdravotnických záchranných slueb Èeské republiky. Dostupné z: http://www.komorazachranaru.cz/. 16. 3. 2009.
3. Paramedik.cz. Kompetence RZP. Dostupné z:
http://www.paramedik.cz/?s =kompetence+rzp. 15. 3. 2009.
4. Diskusní fórum pro záchranáøe. Sestra versus záchranáø. Dostupné
z: http: //zachrana.patekolo.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=48&start=0.
15. 3. 2009.
5. Konzultace se veobecnými sestrami kolící zdravotnické záchranáøe
v rámci stáí jejich studia.
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hlavního mìsta Prahy. Na tuto skuteènost poukazují také nìkteré studie6.
Z odpovìdí dotazované skupiny vyplývá, e je snaha kompetence zdravotnických záchranáøù navyovat. Výsledek vak
neznamená, e skuteènì vichni zdravotniètí záchranáøi a lékaøi v Èeské republice navyování kompetencí vítají a dané
stupòování pravomocí se bude nejspí týkat jen urèitých specifických èinností, ne kompetencí jako komplexního celku. To
ostatnì dotvrzují odpovìdi otázky, kdy zdravotniètí záchranáøi
mìli vypsat èinnosti provádìné nad rámec stanovené vyhláky.
Dotazovaní nejèastìji uvádìli ve svých odpovìdích orotracheální intubaci, tedy výkon který v naich podmínkách pøednemocnièní neodkladné péèe smí provádìt pouze lékaø7. Fakt, e
získat pravomoc orotracheální intubace si pøeje vìtina zdravotnických záchranáøù, dokládá etøení v 79 % u dotazovaných
zdravotnických záchranáøù. U skupiny lékaøù u tento názor
není tak markantní, souhlasí jen 44 % dotazovaných.
Ve svìtì není vùbec pravidlem a samozøejmostí, e by byl
lékaø souèástí výjezdového týmu zdravotnické záchranné sluby. Napøíklad v anglosaských zemích jsou v posádkách záchranné sluby obvykle pouze tzv. paramedici, tedy nelékaøi
(srovnatelní s vysokokolsky vzdìlanými záchranáøi v Èeské
republice  absolventy bakaláøského nebo vyího odborného
studia).8 Domníval jsem se, e lékaøi ÚSZS ÈR budou hájit své
postavení a pøedpokládal jsem, e odmítají vytvoøení posádek
v tzv. paramedickém systému. Z etøení vyplývá, e 64 % dotazovaných lékaøù odmítá vytvoøení výjezdových skupin
Zdravotnické záchranné sluby v Èeské republice bez lékaøù.
Z dalích vybraných specifických kompetencí, o které zdravotniètí záchranáøi jeví zájem pøivlastnìní, patøí vystavení negativního reversu bez pøítomnosti lékaøe. Monost vystavení
negativního reversu bez pøítomnosti lékaøe vítá 78 % dotazovaných zdravotnických záchranáøù a 22 % zdravotnických
záchranáøù by tuto pravomoci ponechalo v pùvodním rozsahu
lékaøských kompetencí. Pro srovnání uvádím výsledek stejné
otázky u skupiny lékaøù, kdy 53 % dotazovaných by tuto kompetenci zdravotnickým záchranáøùm pøenechalo a 47 % má postavení k této kompetenci negativní.
V problematice pravomocí zdravotnických záchranáøù tak
nesmíme opomenout pøípadné zpùsoby a strukturu systematického navyování kompetencí. Dotazoval jsem se proto i na
eventuální vzdìlávací metodu, která by smìøovala k získání
vyích pravomocí. Z nabízených moností zdravotniètí záchranáøi preferují ve 43 % pomaturitní studium s dùrazem na
praktickou výuku, 37 % by volilo akreditované kurzy, 14 % semináøe a 6 % kombinaci vech tøí eventualit. Naproti tomu
skupina lékaøù ve 44 % preferuje akreditované kurzy pøed pomaturitním studiem s dùrazem na praktickou výuku (42 %). Ke
vzdìlávání kompetencí prostøednictvím semináøù se pøiklání
8 % lékaøù a 6 % souhlasí s kombinací uvedených moností.
Mnozí z dotazovaných vyzývají k prùbìnému vzdìlávání,
pøedevím v oblasti praktické výuky.
Diskuze
Urèitý výhledový zlom by patrnì mohl nastat koncem záøí
letoního roku, kdy absolvováním nového rámcovì vzdìlávacího programu pro zdravotnické záchranáøe bude monost získat vyí kompetence. Absolvováním daného vzdìlání bude
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pøipraven zdravotnický záchranáø v podmínkách èeské pøednemocnièní neodkladné péèe zpùsobilý provádìt napø. zajitìní
dýchacích cest dostupnými pomùckami vèetnì tracheální
intubace u pacientù starích 10 let, provádìt základy psychologické intervence, øídit záchranné a likvidaèní práce za mimoøádných situací ve spolupráci s velitelem zásahu, provádìt vysoce
specializovanou specifickou oetøovatelskou péèi o dospìlé i dìti zamìøenou na postiení jednotlivých orgánových systémù specifických pro urgentní medicínu i extrémní situace apod.9
Nicménì kadé nové èi vyí kompetence se budou ustaviènì odvíjet od znalostí a dovedností stávajících, tedy tìch osvojených. Takové znalosti jsou zakotveny pøedevím neustálým
opakováním, získanými zkuenostmi a praxí. Ve srovnání s tìmito principy uèení má kadý kurz èi rámcovì vzdìlávací program charakter pouze jednorázový.
Nejvíce potøebné, a tedy nejèastìji pouívané, kompetence
budou vdy zaèínat pøedevím u empatie, úcty k pacientùm,
profesionalitì a vzdìlanosti. Na tyto stavební kameny je tedy
nutné neustále a v první øadì pomýlet. Ve vech aspektech
vzdìlávání, uèení a pøijímaní nových informací, potøebných
pro zvyování profesionality zdravotnických záchranáøù mají
ústøední funkci pøedevím koly a instituce, které zdravotnické
záchranáøe na jejich budoucí profesi pøipravují. Tato pøíprava
vak v mnoha pøípadech pokulhává a výsledek je nìkdy více
ne smutný. Dalí otázkou je také pravidelné pøezkuování
a hodnocení znalostí a vìdomostí, které zdravotnický záchranáø znát musí, i kdy praxe nabízí monost si urèité techniky
a kompetence examinovat jen zøídka.
Závìr
I pøes snahu kompetence nadále zvyovat vyvstává otázka, v jaké kvalitì zvládají zdravotniètí záchranáøi své pravomoce souèasné. Pøi hlubím poznání se ukazuje, e souèasné kompetence
nejene nejsou plnì vyuity, ale i to, e ne vichni zdravotniètí záchranáøi je neumí ani v celé íøi aplikovat. Kompetence následnì
selhávají ve své kvalitì a z prosazení nových se stává problém,
který je nutné øeit od jeho poèátku, co zahrnuje nìkolik oblastí.
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Urgentní pøíjem  jediné vstupní místo nemocnice pro neobjednaného
pacienta. Pùjdeme nìkdy i u nás touto úspornou cestou?

Zkuenosti z estimìsíèního pracovního pobytu na urgentním pøíjmu universitní
nemocnice v Sydney v kontrastu s naí porevoluèní realitou
Jiøí Zika

Oddìlení urgentního pøíjmu dospìlých FN Motol

Na poèátku mého rozhodnutí vydat se na zkuenou za oceán
stálo nìkolik faktorù. Prvním byl neuvìøitelnì rychle utíkající
èas a nesplnìný pøíslib, e nejpozdìji do ètyøicátého roku vìku
musím odjet na zkuenou. Odjídìl jsem ve tøiaètyøiceti abych
zjistil, e to u opravdu není ideální vìk pro první zahranièní
pracovní zkuenost. Ale lépe nìkdy ne nikdy, jen èlovìk je
v mladím vìku bezstarostnìjí a ménì zodpovìdný. Dalím
faktorem bylo, e jsem byl ve své domovské nemocnici plánován na funkèní místo a uvìdomoval jsem si, e po esti letech
práce na urgentním pøíjmu vím hodnì o tom, co je patnì a jak
by se to dìlat nemìlo, ale vím velice málo o tom, jak systém
akutního pøíjmu a tøídìní pacientù na Emergency vypadá
v systému zdravotnictví, kde urgentní pøíjmy jsou ji dlouhé roky jeho neodmyslitelnou èástí a ádná nemocnice si neumí pøedstavit provoz bez takového oddìlení. Tehdy jsem si jetì naivnì
pøedstavoval, e nìco z nabytých zkueností bude mono uplatnit posléze pøi vedení a reorganizaci práce oddìlení doma. V neposlední míøe bylo urèitým nakopnutím vystoupení paní
docentky Drábkové na nìkteré konferenci, kde  jak je jejím pøíjemným zvykem  okoøenila svou odbornou pøednáku poznámkou jistého amerického lékaøe, e odbornost urgentní medicíny
sebou nese nejvìtí profesní svobodu a lze se bez obtíí v systému
angloamerického zdravotnictví uplatnit kdekoliv, kde urgentní
pøíjem je, co znamená prakticky v kterékoliv nemocnici USA,
Velké Británie, Irska, Austrálie a Nového Zélandu.

6

Pøípravy na plánovanou práci zahrnovaly zejména jazykovou
prùpravu, protoe je rozdíl pouívat angliètinu jako turista k bìnému dorozumìní a jiná vìc je komunikovat a øeit pacienta odbornì s kolegy po telefonu (enormní objem práce byl provádìn
telefonicky!), psát dokumentaci, vyplòovat ádanky a komunikovat s pøíbuznými.
Dalím krokem bylo najít si nemocnici, kde by bylo vhodné
volné místo. Zde mi hodnì pomohla náhoda, kdy jeden z kolegù
z Motola, kterého jsem ádal o reference, pracoval pøed asi deseti
lety v nemocnici v Sydney a udroval dosud kontakt s jedním
tamním kolegou. Oslovil jej, ten pøedal mé reference a ivotopis
vedoucímu lékaøi Emergency Department a poèátek dohody byl
na svìtì. Formality byly pro mì pøekvapivì jednoduché a vzhledem k tomu, jak exotickou zemí z pohledu medicínského vzdìlání a praxe pro Australany nutnì musíme být, mì pøekvapilo, e
kolegynì, která si ji o mìsíce døíve zaèala zaøizovat práci ve
Velké Británii, èekala na vyøízení formalit jetì v dobì, kdy já u
v Sydney pracoval. e by jeden z dùkazù evropské unijní byrokracie? Poslal jsem svùj ivotopis a dvì reference, na základì toho pøily potou k vyplnìní rùzné listiny, hlavnì bezúhonnost a e
jsem nebyl nikdy vyetøován pro násilí a sexuální zneuívání en
a dìtí. Kvitoval jsem, jakou péèi australská vláda vìnuje imigraèní politice. Má asi dvacet typù víz vèetnì speciálního víza pro lékaøe k doèasnému výkonu práce. Chrání své obèany dokonale
i napøíklad tím, e jsem musel mít RTG plic k vylouèení TBC
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a vyetøení muselo být provedeno na jimi urèeném pracoviti
(v Praze jsou dvì) u konkrétního, australskou vládou nasmlouvaného lékaøe, který stvrzoval svým razítkem a podpisem, e snímek
je opravdu mùj a e je v poøádku. Stejné to bylo s odbìry krve na
serologii loutenek a HIV. Toto jsem jako byrokracii opravdu
nevnímal, cítil jsem za tím zájem vlády na ochranì vlastních obyvatel. Pak u jen telefonický pohovor (po mobilu!) a dostal jsem
nabídku na místo Emergency Medicine Registrar.
Angloamerický systém má postgraduální systém vzdìlávání
nejvíce podobný naemu bývalému dvoustupòovému systému
atestací. V Británii a zemích Commonwealthu mladý lékaø po
promoci stoupá systémem rezidentských míst kadý rok (4  5 dle
konkrétní zemì) a k první zkouce, kdy se stane tzv. registrarem
ve vybraném oboru. Registrar u pracuje samostatnì, má pod sebou mladí kolegy, rezidenty, a pracuje pro specialistu (Consultant
nebo Specialist  dle zemí), co je titul, který se získá dalí zkoukou cca 5  6 let po té první (Registar) a tím je specializace v daném oboru zavrena. Nepøipomíná to a nápadnì ná bývalý, nyní
zakázaný dvoustupòový systém? Jene rezidenti tam mají na
první 3 roky prùpravy rozepsané povinné obory (vìtinu základních medicinských oborù), ve kterých skuteènì pracují (nikoliv
stáují) pod vedením registrara a specialisty rùznì dlouho, dle daného oboru. Povinný mají také estimìsíèní pobyt na Emergency
Department. Vichni lékaøi tedy bìhem své pøípravy musí odpracovat pùl roku na tomto oddìlení. Moná i proto mají vechny
urgentní pøíjmy  jako nejrunìjí místo nemocnice  trvalý nedostatek lékaøù, protoe lékaøi mají monost poznat nároènost
práce tam. Pro mì to byla výhoda, protoe bez trvalého nedostatku lékaøù bych nemohl tak bezproblémovì a rychle získat práci.
I zde stát chrání v prvé øadì pracovní pøíleitosti pro své obèany a teprve, není-li místo obsazeno domácími, dojde na cizince.
Mladí lékaøi v rámci zemí Commonwealthu ale mohou absolvovat pøísluný rok rezidentské pøípravy kdekoliv, kde najdou volné
místo pøísluného stupnì své pøípravy, cestují tedy podle toho, jakou zemi chtìjí navtívit, Britové napø. za sluneèným poèasím do
Austrálie. Po pùl roce nebo roce pokraèují jinde. Pro nemocnici to
znamená, e kadý rok nastupují desítky mladých lékaøù na zaèátek nového pracovního roku (v Austrálii polovina ledna, konec
jejich prázdnin) na vìtinu oddìlení v nemocnici. Lékaøi  specialisté jsou tam jedinými nositeli odbornosti a kontinuity svého
oboru v nemocnici, a ti, kteøí léta kadoroènì kolí a vychovávají
mladé kolegy s nadìjí, e nìkterý z nich se rozhodne i po zkouce zùstat natrvalo. Fakt, e se 80% lékaøského personálu v naich
velkých nemocnicích kadoroènì vymìní, a pøednostové (primáøi) neustále pracují s mladými novými kolegy, mi pøijde nepøedstavitelný.
Odpovídalo tomu také zakolení nás nových, které nebylo formální, ale také nebylo ponecháno na bedrech nejbliímu nadøízenému tj. primáøi, aby prokolil novì pøijatého od bezpeènosti
práce pøes poární pøedpisy po výpoèetní techniku a ve dalí, jak
je to u nás bìné. A v Sydney jsem musel zjistit, na co vechno
zamìstnává nemocnice nezdravotnický personál, který není ukryt
v kanceláøích, ale skuteènì pracuje pro nemocnici  a to i pro zdravotníky nemocnice. kolení z hygieny a infekce a epidemiologie
vèetnì strategie ATB léèby atd. provádìl tým oddìlení mikrobiologie a infekce, zakolení na výpoèetní technice v uèebnách
výpoèetního støediska provedli tak, e i já, anglicky ne dokonale
vybavený prostý poèítaèový uivatel, jsem byl schopen zvládnout
jejich nemocnièní výpoèetní systém apod. Kadý nabízel kdyko-
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liv individuální konzultaci pro jednotlivce, který mìl pocit, e potøebuje nìco znovu vysvìtlit (vyuil jsem).
Paní na osobním oddìlení která kadoroènì umísuje a pøijímá nìkolik desítek nových lékaøù (v mém roce asi 80!), aby je za
pùl roku a rok opìt propoutìla, byla neúøednicky milá, laskavá,
a témìø maminkovsky starostlivá, aby vichni byli vybaveni, zaopatøeni, obstaráni. Pochopil jsem tam také, e kadý  zdravotník
i nezdravotník  má pøesnì stanovené a definované náplnì práce,
kompetence, odpovìdnost, a tyto prostì provádí. ádné èekání na
nìkoho z dovolené  do té doby se to nemùe rozhodnout nebo
udìlat, ádné to musíte jinam a kdy opravdu jste museli jinam, tak vás a k pøíslunému zamìstnanci dovedli, a øekli, co je
potøeba. Pro mì, který byl ve svých 43 na prvou zahranièní pracovní zkuenost opravdu pøestárlý, to bylo hodnì, hodnì nápomocné prostøedí.
Po veobecném seznámení s nemocnicí, které trvalo dva celé
pracovní dny, jsem tedy nastoupil na Emergency Department
(E.D.) of Concord Repatriation General Hospital. Nemocnice patøí
mezi pøední vyuèující a doporuèující pracovitì University
Sydney. Má mnoho specialisovaných oborù národní i mezinárodní povìsti, zejména kolorektální a laparoskopické chirurgie,
gastroenterologie, ortopedie, geriatrie a rehabilitaèní medicíny
(tradice od druhé svìtové války, kdy byla nemocnice postavena jako 113. veobecná australská nemocnice tehdy pro léèení, rehabilitaci a resocializaci poranìných bìhem války), onkologické
centrum, oddìlení respiraèní mediciny a spánkových studií, molekulární biologie a genetiky, a má vedoucí postavení ve strukturách
Státního popáleninového centra.
Zajímavá pro mì byla struktura lùek a hlavnì pomìr lùek
JIP a urgentního pøíjmu. Celkový poèet lùek (nemocnice pøijímala pouze dospìlé pacienty) byl 460, na to bylo 12 lùek
Intensive Care Unit (ICU)  obdoba naeho ARO, 30 lùek na
E.D. (= 1 lùko E.D. na zhruba 15 lùek nemocnice). ádné oborové JIP. Zato byly dva velké bloky geriatrie, která se vùbec nepodobala naí bìné LDN, ale byla plnohodnotným odborným
oddìlením pro akutní pøíjmy, ze kterého se bìnì propoutìl
domù plnì doléèený a zrehabilitovaný pacient, sociálnì zabezpeèený. Kriteriem pro pøijetí tam nebyl jen vìk, ale spíe polymorbidita, kde zhorení jedné nemoci indukuje celkové zhorení stavu,
alteraci vìdomí, nesobìstaènost apod.
E.D. byl rozdìlen na dvì lùkové stanice  akutní a subakutní
(observaèní), kadá se 14 lùky, z nich dvì izolaèní v samostatných uzavíratelných boxech se 2 lùky resuscitaèními, dále samostatný oèní a ORL sálek, chirurgický sálek, sádrovna, vlastní RTG
a administrativní èást, kde 24 hodin ve dvou 12 hodinových smìnách obstarávali vechno, co nebylo pøímo medicínské. A po
týdnech práce jsem si uvìdomil, e mým jediným papírováním je
vypsání chorobopisu pøípadnì propoutìcích zpráv (ruènì!!)
a preskribce ádanek na vyetøení (elektronicky). Zato jsem vùbec
netuil, kde se odehrávají vìci jako úètování pojiovnì, starost
o pacientova osobní data, druh pojistky èi zda je vùbec pojitìn,
vystavování dluních úpisù apod. na co jsme zde zvyklí a jsme nuceni toto ve bìnì vypisovat. Nedìlaly to ovem ani sestry! Na to
jsou pøíli vzácné. Prostì jde o administrativu, tak to dìlají administrativní pracovníci.
Organizace a princip práce byl logický a snadno pochopitelný.
Kadý pacient, který nebyl objednán k plánovanému pøijetí na
lùko (elektivní výkony), plánovanému vyetøení, pøevazu nebo
kontrole, mìl do nemocnice jediný vstup  pøes Emergency
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Department. První kontakt s pracovitìm mìl pacient na pracoviti tøídící sestry. Tato mìla samostatnou vyetøovnu s lùkem,
tonometrem, teplomìrem, EKG a vybavením na odbìry biologického materiálu. Úroveò diagnostiky a odhadu naléhavosti byla
vynikající, jen ojedinìle se stalo, e sestra kategorii nadhodnotila
(bolest na hrudi), ale nikdy za celou dobu nepodhodnotila (tyto
pøípady, pokud se staly, se øeily na semináøích).
Tøídìní pacientù bylo do 5 skupin. Do první tøídy patøili pacienti se selhávajícími vitálními funkcemi, li pøímo na resuscitaèní pokoj, v naprosté vìtinì pøiváeni vozem Ambulance
Service a pøedem avizováni, tedy ji personálem oèekáváni.
V kategorii 2. byli u i pacienti, kteøí pøili sami a museli být vidìni starím lékaøem (registrar, event. starí rezident nebo specialista) do 15 minut. 3. tøída musela být vyetøena do 1 hodiny,
4. do 3 hodin a kategorii 5 dostali pacienti, kteøí byli tøídící sestrou vyhodnoceni jako minimální problém, který nemusí být lékaøem vidìn ten den a bez nebezpeèí mùe odejít bez vyetøení.
Toto se také vzhledem k èekacím dobám (tato kategorie èeká na
vyetøení bìnì 3 hodiny, ale také déle ne 6!) stávalo. Nezail
jsem ani jednou stínosti nebo neomalené chování pacienta, který byl takové dobì èekání. Porovnejte s nìkterými naimi pacienty. Opakovanì si s kolegy øíkáme, e ne nai lékaøi, ale
pacienti by mìli jezdit na zkuenou do zahranièí, aby si zaèali
váit zdravotnictví, kterého se jim dostává zde.
Èasy od kategorie 3 se ne vdy dodrely pro vytíenost lùek
a personálu, ale kategorie 2 byla kontrolována a muselo se dokazovat, e nelo èasový limit dodret.
Být lékaøem urgentní medicíny znamená umìt se postarat o akutní
stavy vech oborù. A to doslova. Nelo v noci volat oèaøe na
vyjmutí zaseknutého tìlíska z rohovky, uaøe k propíchnutí purulentní otitis media, ortopeda k vykloubenému rameni. I z prostého
dùvodu, e tito nebyli v nemocnici pøítomni. Na nìco jsem byl
vcelku pøipraven a velice jsem zúroèil to, e jsem se od poèátku
své praxe proel hlavnì internou (diagnostika), zástupy na obvodech (veobecné drobnìjí problémy), perfektnì vybavenou oetøovnou bìhem roèní vojenské sluby (velká praxe z drobné
chirurgie a ORL), na nìco jsem pøipraven nebyl (gynekologické
vyetøování na lùku E.D. v civilu a kravatì bez asistence sestry).
Zjitìní, e i na E.D. se pracuje v civilním obleèení, pro pány
to byla nejménì koile s vázankou, kalhoty s puky a pevné spoleèenské boty, bylo pro mì témìø okem. Jistì, na krvavé zákroky
bylo mono si brát empíry. Jene lékaøi bìnì (vlastnì vìtinou)
zavádìjí i.v. kanyly a dìlají odbìry krve u vech svých pacientù,

Obr. 1: Vchod  tøídìní
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take to by znamenalo empír nosit celou smìnu. Dalím pøekvapením bylo, jak mìly sestry zcela samostatnou oetøovatelskou
práci øízenou svou vlastní hierarchií, mimo kompetenci a nadøazenost lékaøské profese. Spolupráce sestry s lékaøem byla jaksi
jiná, mì zprvu pøipadalo, e minimální, v podstatì jen aplikace lékù, infusí a plnìní ordinací lékaøe. Pøitom a po nìkolika týdnech
mi dolo, e sestry jsou tìmi, které profesionálnì a pøehlednì dokumentovanì sledovaly pacienty, signalizovaly zmìnu stavu,
vyplòovaly výborné pøedtitìné skórovací listy u pacientù s poruchou vìdomí, neurologickým deficitem, deliriantních, s poruchami vitálních funkcí atd. Stejné observaèní systémy byly
uplatòovány na standartních oddìleních, vèetnì tzv. stanovení rizika pro moný vznik zástavy vitálních funkcí a nutnosti zahájit
KPR. Toto ve mi postupnì objasnilo jak je moné mít tak minimální poèet intenzivních lùek v pomìru k celkové lùkové kapacitì nemocnice. E.D. k tomu pøispíval zásadní mìrou. Pacient byl
pøekládán z E.D. na definitivní lùko oddìlení a po úplné stabilizaci stavu, která nevyadovala ne pokraèování v zapoèaté léèbì,
bez nutnosti monitorace, s plánem léèby a algoritmem vyetøení
a odbìrù a do následujícího pracovního dne. Takto byl pacient
odreferován telefonicky pøíslunému registra nebo specialist daného boru a jím bylo akceptováno, e bude pøijat pod jeho jménem. Pouze pacienti v kategorii I.  tzn. se selhání základních
vitálních funkcí, které se nepodaøilo léèbou na E.D. zaléèit, byli po
dohodì s lékaøem ICU pøijati tam, ovem bylo-li volné lùko.
Vìtinou trávili v plné péèi nìkolik hodin na resuscitaèním boxu
E.D. Nejdelí pobyt pacienta na E.D. za dobu mého pùsobení byl
38 hodin, èekal na uvolnìní lùka na oddìlení za plné léèebné,
oetøovatelské péèe, stravy, koupele atd. Smìny na E.D. byly 10,5
hodinové, noèní byla 9 hodinová. 3 smìny se v dobì nejvìtího
návalu pacientù (odpolední hodiny po skonèení øádné pracovní
doby terénních ordinací) pøekrývaly. Ranní smìna byla 818.30,
pøi dostatku lékaøù pøicházel dalí v 10 a konèil v 22.30, odpolední smìna zaèínala ve 14 hod., trvala do 0.30 a noèní zaèínala ve
23.30 a byla do 8.30. V odpoledních hodinách mezi 14  18 se na
E.D. vyskytovalo najednou také 810 lékaøù.
V 18, 24 a 8 hod. bylo pøedávání pacientù. Toto probíhalo u tabule, kde se pacienti referovali za pøítomnosti specialisty urgentní
mediciny (v pùlnoci jen registara), struènì anamnesa, nynìjí
obtíe, diagnosa, léèba, diagnostika, plán a hlavnì, je-li u pacient
akceptován nìkterým ze specialistù nemocnice k pøíjmu pod jeho jménem. Mladí lékaø mìl vyetøit a vyøeit za smìnu 68 pacientù. Starí, který dìlal ty nejtìí pacienty a dozoroval mladé,
oetøil 56 pacientù za smìnu. Pøipomínám, pokud se to zdá málo, e pacient byl lékaøem E.D. kompletnì pøijat do nemocnice, od
odpoledních hodin i s kompletním plánem a objednáním vyetøení
na následující den, vyplnìním ádanek na nì atd. a byl i dlouhé
hodiny lékaøem E.D. léèen a kontrolován. Pro mì nejnároènìjí
èástí bylo nabídnutí pacienta specialistovi v oboru k pøijetí na jeho oddìlení. Toto probíhalo v mimo pracovní dobì pouze po telefonu, v pracovní dobì pøiel jeho registrar nebo specialista osobnì
si pacienta pøevzít a vyetøit na E.D. Telefonické pøijetí znamenalo detailní reference vèetnì anamnesy, výsledkù, tak, aby mohla
být ovìøena lékaøem E.D. uvádìná diagnóza. Pak byl konzultován
léèebný a vyetøovací plán. Nejobtínìji se udával pacient geriatrùm, jednak proto, e nemìli své registrary, referovalo se tedy
rovnou specialistovi, a muselo se preciznì definovat, proè se pacientùv stav zhoril, kdy byl naposled ve svém obvyklém stavu
a jak tento vypadá. ádné nae obvyklé zhorení celkového sta-
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vu nebo dekompenzace
mozkové AS se jako pøíjmová diagnoza nedalo
napsat.
Po pracovní dobì (která
ovem pro registrary jednotlivých oborù konèila
kolem 18. hodiny, se zaèátkem kolem 8.30 ráno) bylo
ve slubì na 460 lùek pøítomno v nemocnici 5 lékaøù vedených 1 registrarem
(tvoøili také resuscitaèní
tým, který se sebìhl na
svolání pagerem k resuscitaci, a to i na E.D.  kde od
pùlnoci do 8.30 byli pouze
Obr. 2: Pracovna triage sestry
2 lékaøi!), dále byl ve
slubì 1 anesteziolog, 1 veobecný chirurg (tito spolu s registrarem E.D. tvoøili trauma tým pro pøíjem tìkého traumatu po pracovní dobì). RTG snímky si lékaøi hodnotí sami, CT a ultrazvuk
po pracovní dobì k dispozici jen na vyádání (lékaø on call musel pøijet, provést vyetøení), indikace musela být tedy jednoznaènì zdùvodnìna jako neodloitelná. Pravda, nutno zde øíci,
e nemocnice nebyla úrazovým centrem ve svém spádu
a F.A.S.T. ultrazvuk se provádìl na E.D. Obecnì jsem zjistil
zásadní rozdíl v tom, kolik neodkladných vyetøení super-specialistou nepøetritì dostupným je v naich nemocnicích provádìno a kolik by jich ve skuteènosti mohlo poèkat. Je postupem
non lege artis, je-li zlomenina femuru v 16 hod. odpoledne øádnì reponovaná, znehybnìná, analgeticky zajitìná, pacient laènící a internì je pøipravován na operaci, definitivnì na sále øeena
a následující den ráno jako první v operaèním programu? Musí
kadá kolika mít hned UZ bøicha? Pochybuji, e by australské
odborné spoleènosti byly tak nesvìdomité a o pacienty se nestarající, e by tolerovaly utrpení a zhorování stavu pacientù neodbornou péèí lékaøù na E.D. On toti hlavní dùvod bude úplnì
jinde, lékaø po atestaci v normálnì nastaveném systému nemusí
a ani nechce trávit stovky hodin roènì pøesèasovou prací, aby se
dostal k prùmìrné mzdì. A specialista si u vùbec neumí pøedstavit, e bude trávit noci v nemocnici jen tak pro jistotou. Je
doma, obèas on call a nìkolikrát do roka, je-li odbornost neodkladnì potøeba po pracovní dobì nebo v noci (hrudní chirurg,
srdeèní katetrizátor apod.), tak prostì na zavolání lékaøe E.D.
pøijede. Pøed tím s ním ovem odbornou diskuzí po telefonu zjistí, zda jde o stav, který musí být øeen ihned a dává pokyny, co
do jeho pøíjezdu zaøídit. Tento systém umoòuje extrémní redukci poètu lékaøù ve slubì. Vyaduje ovem také daleko vìtí
kompetence oetøovatelského personálu, a iroký zábìr medicíny provádìné lékaøi samostatnì na E.D. Pro kadého lékaøe
v postgraduální pøípravì má tak E.D. zásadní význam i proto, e
názornì ukazuje, jaké základní znalosti veobecné medicíny má
lékaø jakéhokoliv oboru mít, aby si pak jako chirurg v noci nevolal internistu na statim konzilium proto, e pacient má na
EKG jednu extrasystolu nebo glykemii 14,5 mmol/l nebo aby
kvùli tamponádì jedné epistaxe musel být celou noc v nemocnici lékaø ORL. Lékaø urgentní medicíny je tak váeným a plnohodnotným kolegou, který smìnným nepøetritým provozem
a péèí o akutní stavy umoòuje klinikovi neruený výkon jeho
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bìné denní práce, vizity,
operativu, výuku.
Vzájemné pøedávání
zkueností, bez nadøazeného postoje, s odbornou
mezioborovou diskuzí nad
pøípady, hodnocení RTG,
provádìní invazivních výkonù specialisty pøímo na
E.D, to ve pøispívá k nepøetritému zvyování teoretických i praktických
vìdomostí lékaøù, kteøí se
pro obor urgentní medicíny, jako pro svùj definitivní a koneèný rozhodli.
Pøekvapením pro mì také Obr. 3: Plakát
bylo, kolik praktických lékaøù (General Practitioner) chodilo slouit noèní smìny na E.D.
v pozici starího lékaøe (z tìch dvou, kteøí byli v noci pøítomni).
S omluvou výjimeèným, kteøí by to zvládli, si toto, pozorujíce
úroveò ambulantní praxe v praských pomìrech, neumím
opravdu ani ve snu pøedstavit.
Nepøíjemný pocit jsem mìl jako ne-pediatr vlastnì jen z toho,
e se na E.D. vyetøovaly a oetøovaly i dìti a to veho stáøí. Pøi
dnením objemu medicíny povauji samostatnou pediatrii jako
obor peèující o kadé jen trochu více nemocné dítì jako nutnost.
Cítil jsem toti i od specialistù oboru urgentní medicíny, kteøí nebyli pùvodnì v tomto oboru od koly vychováni, tzn. e nemìli
jinak pøedepsanou roèní praxi na dìtském E.D., e také nemìli radost, kdy byli pøivolání k pomoci mladím kolegou k oetøení napø. dusícího se dvoumìsíèního kojence.
Po uvìdomìní si vech výe uvedených poznatkù, rozdílù
v pre- i postgraduální pøípravì, v ekonomice (závislost ekonomiky oddìlení naich nemocnic na tzv. TISS bodech vede
k trvalé obsazenosti jakéhokoliv poètu a stálému nedostatku JIP lùek apod.), postavení lékaøe ve spoleènosti a jeho
(nutný) zájem na pøivýdìlku za noèní sluby a mnoho dalích
si uvìdomuji, e souèasné snahy o racionalizaci a reformu
souèasného stavu èeského zdravotnictví jsou mimo duchovní
schopnosti a vùli odpovìdných ministerstev i medií a celé populace a e nae èekání na lepí èasy je nemístnou naivitou.
Po tzv. revoluci u je 20 let!!
Kromì novì osvojených dovedností a nenahraditelného pocitu, e jsem to zvládl, zùstaly ve mnì tedy zejména vzpomínky na
nádhernou zemi s pøevahou normálních lidí, pøekrásnou pøírodou
a moøem a trvalý neklid v dui zabývající se podstatì tým pøemítáním:  zase odjet? ...a na jak dlouho? natrvalo ? na kadého pùl roku a druhou pùli si dìlat, co by se mi líbilo ? Jak dlouho lze tomuto lákání odolávat?

MUDr. Jiøí Zika
OUPD FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: jiri.zika@fnmotol.cz
Pøíspìvek doel do redakce 14. záøí 2009
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Resuscitace bez dýchání  èas na zmìnu!
Ondøej Franìk

Záchranná sluba hl. m. Prahy

Abstrakt
Èlánek poskytuje pøehled souèasných poznatkù na téma neodkladné resuscitace bez dýchání z plic do plic respektive bez øízené ventilace.
Podle souèasného stavu vìdeckých poznatkù poskytuje resuscitace bez dýchání z plic do plic nebo øízeného dýchání pacientùm se spatøenou
náhlou zástavou obìhu vyí nadìji na kvalitní pøeití této pøíhody.
Klíèová slova: náhlá zástava obìhu  neodkladná resuscitace  dýchání z plic do plic  øízená ventilace
Abstract
Review of current knowledge on cardiac-only resuscitation. According to current level of knowledge, cardiac-only CPR is superior to
standard CPR for patients with witnessed cardiac arrest presumed to be of cardiac origin.
Key words: cardiac arrest  cardiopulmonary resuscitation  cardiac-only resuscitation  cardiocerebral resuscitation  rescue breaths
 controlled ventilation

Neodkladná resuscitace je jedním ze základních èlánkù øetìzce pøeití a její kvalitní provádìní má zásadní význam pro
osud pacientù stiených náhlou zástavou obìhu (NZO).
Od edesátých let minulého století máme k dispozici
algoritmy základní neodkladné resuscitace, zaloené na klasickém Safarovì A-B-C, reprezentující Airways  Breathing  Curculation, neboli  volnì vyloeno  zajitìní
dýchacích cest, dýchání z plic do plic a zajitìní náhrady
obìhu krve.
Je nutné uvést, e od poèátku nebyla tato metodika zaloena na výsledcích klinických studií, ale vznikla na základì dílèích výsledkù prokazujících, e jak dýcháním z plic
do plic, tak kompresemi hrudníku lze do vìtí èi mení míry nahradit pøíslunou ivotní funkci. Pøípadné støídání obou
dominantních výkonù v rùzných pomìrech vycházelo vdy
pouze z empirie, animálních studií a matematických
modelù.
Bohuel pøes vekeré úsilí byla nadìje pacientù stiených NZO i ve druhé polovinì dvacátého století extrémnì
nízká a pohybovala se v øádu jednotek procent. Hlavním
dùvodem bylo bezesporu to, e øetìzec pøeití byl v celé
historii lidstva orientovaný spíe na traumatické pøíèiny
závaných poruch ivotních funkcí, tj. zejména tonutí, intoxikaci zplodinami hoøení, závané krvácení apod., a medicína se pøíli nedokázala vypoøádat s nejèastìjí pøíèinou
NZO  akutním infarktem myokardu (AIM), a zpoèátku ani
s jeho nejèastìjí smrtelnou komplikací, jí byla a je komorová fibrilace (FiK). V této souvislosti není bez zajímavosti, e ploné nasazení defibrilátorù do vozidel záchranné sluby bylo napø. ve Velké Británii dokonèeno a
poèátkem devadesátých let (!).
Hlavním pøelomem, zásadnì mìnícím osud pacientù stiených NZO, se tedy staly nové metody léèby kardiologic-
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kých onemocnìní, poèínaje moderními trombolytiky, pøes
irokou dostupnost kardiochirurgických výkonù a po rutinní zavedení perkutánní koronární intervence (PCI). Teprve
tyto metody, dramaticky sniující mortalitu pacientù s AIM,
umonily vytvoøit dostateènì velké soubory pacientù úspìnì resuscitovaných v pøednemocnièní péèi a zkoumat na
nich vliv jednotlivých resuscitaèních postupù.
Sluí se ovem poznamenat, e tento pokrok se dotknul
pouze pacientù s NZO kardiálního pùvodu. Bohuel, pacienti se zástavou obìhu vznikající na podkladì globální hypoxie, exsanguinace èi z jiné systémové pøíèiny, mají
nadále prognózu velmi nepøíznivou.
Pacienti stiení NZO kardiálního pùvodu tvoøí v souèasnosti  podle rùzných pramenù  cca 80  90% vech dospìlých
resuscitovaných v pøednemocnièní péèi. U pøeváné èásti
z nich dolo k NZO na podkladì FiK. Ta, jakkoliv maligní,
ovem sama o sobì pøedstavuje nejvýznamnìjí prediktor
úspìného pøeití NZO (ve srovnání s elektromechanickou
disociací èi s úplným zánikem elektrické aktivity srdce).
Není proto divu, e se koncem minulého století zamìøila pozornost studií právì na tuto skupinu pacientù.
V posledních dvaceti byla na téma neodkladné resuscitace kardiakù publikována øada studií. Byly zkoumány nové
léky i nové pomùcky, ale ádná ze studií nepøinesla zásadní zvrat do úspìnosti neodkladné resuscitace, resp. nemìla významný vliv na dlouhodobé pøeívání pacientù
stiených NZO.
V posledních pìti letech vak byly publikované klinické
práce, které zamìøily svoji pozornost ne na nové pomùcky
èi léky, ale na optimalizaci náhrady fyziologických funkcí.
Logika vìci byla vcelku jednoduchá a mezi odbornou veøejností se o ní diskutuje ji øadu let: je zøejmé, e v dobì kardiální zástavy se organizmus nenachází ve stavu globální
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hypoxie, ale pouze se velmi rychle vyvíjí hypoxie tkáòová v tìch orgánech, kde je spotøeba kyslíku extrémní (tj. zejména v mozku, a pozdìji v myokardu). Ke globální hypoxii
dochází a podìji, pøièem vazebná kapacita hemo- a myoglobinu v tìle pøedstavuje normální klidovou spotøebu nejménì cca 68 minut. Souèasnì je známo, e dýchání
pøeruovaným pøetlakem má jednoznaènì negativní hemodynamické dùsledky, spoèívající zejména ve zhorení ilního návratu a plnìní síní, a tudí ve zhorení prùtoku jak
koronárními cévami, tak mozkem (Aufdehride 2004, 2008)
Navíc dýchání z plic do plic znamená pro øadu potenciálních zachráncù etickou bariéru, kterou nejsou ochotni pøekroèit, a striktní poadavek na dýchání z plic do plic mùe
být dùvodem, proè potenciální zachránce nakonec nejen
nedýchá, ale neposkytne vùbec ádnou pomoc.
Logickým dùsledkem uvìdomìní si tìchto skuteèností je
snaha maximálnì omezit dýchání z plic do plic ve prospìch
kompresí hrudníku. To je výhodné nejen kvùli prostému
zvýení jejich poètu za jednotku èasu, ale také proto, e
vynechání dýchání umoní eliminovat pøeruení masáe,
bìhem kterých dochází k zásadnímu poklesu tlaku v cévním
øeèiti (Andreka, 2006).
Prvotní studie na zvíøatech probìhly v arizonském Savar
Heart Center a byly publikovány jetì v devadesátých letech.
Na jejich základì americká kardiologická spoleènost (AHA)
vydala stanovisko, podle nìho je provedení studií na téma
omezení èi vynechání dýchání v rámci resuscitace nejenom
eticky pøípustné, ale i potøebné. Od té doby do konce roku
2008 bylo publikováno osm humánních studií prokazujících,
e veobecná úspìnost resuscitace bez dýchání není horí,
ne resuscitace tradièním pomìrem 15:2.
Dostupné výsledky vzal na vìdomí i konsensuální
kongres o resuscitaci (ILCOR), který se konal v Dallasu
v lednu 2005 v rámci pøíprav Gudelines 2005 (GL2005),
v nich se také objevuje monost provádìt resuscitaci bez
masáe tehdy, pokud dýchání není z jakéhokoliv dùvodu
moné provádìt, a také v rámci telefonicky asistované neodkladné resuscitace.
Po vydání nových Guidelines v listopadu 2005 zájem
o tento problém nakrátko usnul, ale byl znovu  a velmi
dùraznì  probuzen publikací studie SOS-Kanto v Lancetu
v roce 2007 (Nagano, 2007). Japontí autoøi zde ve velké
studii s nìkolika tisíci pacientù jednoznaènì prokázali, e
laická resuscitace s úplným vynecháním dýchání z plic do
plic významným zpùsobem zvyuje nadìji tìch pacientù stiených NZO, kde lze pøedpokládat kardiální pùvod zástavy
a byl zachycen kolaps postieného.
Na základì tìchto a dalích publikací vydala AHA doporuèení, zásadnì mìnící svá doporuèení pro resuscitaci laiky1).
Podle nìj by pacienti, u kterých dolo k náhlému a neèekanému kolapsu, mìli být svìdky pøíhody resuscitováni pouze
masáí, a dýchání by mìlo být provádìno jen tehdy pokud je
k nìmu jasný dùvod a na místì je osoba schopná a ochotná
dýchání provádìt. Výsledky Kelluma a spol. potvrdila v roce
2009 dalí velkou studií Busko a spol.
V roce 2006 a 2008 vychází dalí studie, tentokrát nikoliv na téma resuscitace laiky, ale profesionály. I zde se jeví
resuscitace bez aktivní ventilace pøinejmením v úvodu výhodnìjí. Autoøi Kellum a spol. jednoznaènì prokázali vý-
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znamnì (více ne 2x!) lepí výsledky pøeití pacientù stiených spatøenou NZO kardiálního pùvodu tehdy, pokud byli
postiení posádkou záchranky první ètyøi resuscitaèní koleèka (2 minuty resuscitace + kontrola rytmu + podání adrenalinu + pøípadná defibrilace) pouze masírováni, pøièem
kyslík byl podáván pasivnì maskou. To, e je pasivní insuflace kyslíku v této fázi resuscitace výhodnìjí, ne umìlé
dýchání pøeruovaným pøetlakem, bylo pøitom prokázáno
jak na zvíøecím modelu (Hayes 2007), tak v klinické studii
(Bobrow 2009, v tisku).
Proti výsledkùm studií stojí samozøejmì i nìkteré legitimní námitky.
Tou nejvýznamnìjí z nich je to, e vechny studie srovnávaly resuscitaci bez dýchání se starými Guidelines
2000, které doporuèovaly zastaralý resuscitaèní pomìr 15:2
spolu s jinou defibrilaèní strategií.
V posledních letech byly ovem publikovány jak studie
(Olasveengen, Norsko), tak výsledky registrù (Becker,
Nichol), které neprokázaly významné rozdíly mezi pøeíváním resuscitovaných pacientù pøed a po zavedení
Guidelines 2005, èím je tato námitka do znaèné míry eliminovaná.
Dalí námitkou je to, e resuscitovat bez dýchání jde jen
relativnì krátce  zásoby kyslíku v tìle se vyèerpávají,
roste naopak hladina kyslièníku uhlièitého se vemi metabolickými dùsledky. To je jistì závaný argument a vede
k tomu, e i v progresivních protokolech je po nìjaké dobì resuscitace pøípustná intubace a øízená ventilace. Na
druhou stranu ale dochází ke znovuobjevení fenoménu
lapavých dechù  tento fenomén je v dobì tísòového volání pøítomný a u 50% pacientù s NZO (Clark 1992, Bobrow
2008) a pokud se podaøí zástavu vèas odhalit a zaèít kvalitnì resuscitovat, existuje reálná monost udrení lapavých
dechù po celou dobu neodkladné resuscitace, èasto i desítky minut, dokumentovaná øadou publikovaných kasuistik
(napø. i v tomto èísle UM, Franìk). V takové situaci je pochopitelnì jakékoliv dalí dechové úsilí zachráncù zcela
zbyteèné a situace je z obìhového hlediska prakticky
ideální. I na tuto skuteènost navazuje u zmiòovaná mylenka pouití pouze pasivní insuflace kyslíku maskou,
úspìnì v praxi pouitá v protokolu arizonských studíí
(Kellum 2006, 2008, Bobrow 2009).
Je pravda, e celý koncept resuscitace bez dýchání je zamìøen na pacienty s kardiální zástavou a spatøeným kolapsem a nepamatuje na ty, u nich k zástavì dolo z dùvodu
globální hypoxie (napø. tonoucí, obìti nehod, èasto dìti, intoxikovaní apod.). Zde hraje klíèovou roli odbornost zdravotníka, a u v podobì záchranáøe, nebo dispeèera tísòové
linky. Je nutné akceptovat, e neexistuje jediná, univerzální
metodika resuscitace, a metodiku resuscitace èi telefonické
resuscitace je tady tøeba pøizpùsobit okolnostem zástavy.
To samozøejmì klade vìtí nároky i na výuku laické resuscitace. Tu bude pravdìpodobnì nutné rozdìlit do nìkolika úrovní, pøièem základní úroveò bude zamìøena na
nejèastìjí pøíhody  tj. kardiální zástavy, a a pokroèilejí
stupnì budou zamìøeny na pomoc pøi speciálních okolnostech zástavy, jako napø. ji zmiòované tonutí.
Bez zajímavosti není ani to, e vìtina lidí, kteøí nejsou
rozhodnuti resuscitovat, pokud by se stali svìdky NZO,
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uvádí jako hlavní obavu nikoliv fyzický kontakt s postieným pøi dýchání z úst do úst, ale obavu z toho, e postienému nesprávným postupem ublíí. I to mùe být pravda,
ale na druhou stranu nejde o data z reálných situací, ale pouze o teoretickou úvahu co by kdyby. V reálných situacích
tváøí v tváø pacientùm nejrùznìjího vìku, tìlesné konstituce a èi sociálních skupin napø. dispeèeøi tísòových linek naráejí daleko èastìji právì na obavy etické a hygienické.
Jak u to bývá, vznikal tento èlánek delí dobu a na konci titulku mìl pùvodnì otazník. Po znovuzváení vech dostupných informací jsem jej zmìnil za vykøièník. Dnes
máme k dispozici jednoznaèná data o tom, e støídání
kompresí hrudníku s ventilací pøeruovaným pøetlakem
je u pacienta stieného náhlou, neèekanou a spatøenou
NZO kardiálního pùvodu pøinejmením v první fázi resuscitace kontraproduktivní. Výhodnìjí je buï náhradu dýchání zcela vynechat (laici), nebo podávat kyslík
pasivnì  napø. ventimaskou (záchranné sloky).
Je zøejmé, e toto zjitìní není v souladu s GL2005. V této souvislosti je ovem nutné mít na pamìti, e pravidelný,
pìtiletý cyklus vydávání resuscitaèních Guidelines je výhodný pøedevím z hlediska organizaènì-praktického. Daní
za to je ale nevyhnutelné zastarávání, které  dùslednì vzato  zaèíná jetì pøed tím, ne jsou nová GL vùbec vydána.
Resuscitaèní vìda se v posledních letech bouølivì rozvíjí,
nové poznatky pøibývají doslova kadým dnem. Doporuèené postupy, jakkoliv jsou z obecného pohledu uiteèné,
nemohou být nedotknutelným dogmatem, a pøednost musí
z principu mít nové poznatky, respektující zásady medicíny
zaloené na dùkazech. Celosvìtová guidelines navíc musí být chtì nechtì u pøi svém vzniku zatíena øadou
kompromisù, vycházejících z rùzných vlivù nejen medicínských, ale i historických, kulturních a ekonomických.
Náhlá zástava obìhu je stav, který vyaduje ne standardní, ale maximální nasazení vech, kteøí se podílejí na
záchranì pacienta. Pokud máme v ruce data, která dávají
jednoznaèný návod k tomu, jak zvìtit nadìji postiených,
bylo by neodpustitelnou chybou tato data ignorovat.
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Dva pøípady neobvykle dlouhé laické resuscitace
bez dýchání z plic do plic s úspìným výsledkem
Ondøej Franìk

Záchranná sluba hl. m. Prahy

Abstrakt
V pøíspìvku jsou uvedeny dvì kazuistiky mimonemocnièní zástavy v Praze, kdy byla laiky poskytována resuscitace bez dýchání (CCR) více ne
20 minut (pøesnì 22 a 26 minut). Instrukce k provádìní dostávali laici od operátorky zdravotnického operaèního støediska. Oba pacienti pøeili
s pøíznivým neurologickým výsledkem. Bìhem obou resuscitací bylo celou dobu pøítomno lapavé dýchání (gasping). U jednoho z pacientù byla
po pøijetí do nemocnice zjitìna HIV pozitivita. CCR je spolu s pøítomností gaspingu pravdìpodobnì bezpeèná a úèinná metoda nejen
u krátkodobých srdeèních zástav. Úloha operátora v rozpoznání srdeèní zástavy a optimalizaci poskytované pomoci je zcela zásadní.
Klíèová slova: mimonemocnièní zástava obìhu  kardiocerebrální resuscitace  gasping  operátor/ka
Abstract
Those case-reports presents two cases of out-of-hospital cardiac arrest in Prague, where compression-only resuscitation (CCR) was provided by
laypersons for more than 20 minutes (22 and 26 minutes respectively). The laypersons were instructed to do so by emergency medical dispatcher.
Both patients survived with favorable neurological outcome. The gasping was present during both resuscitations. One of the patients was found
to be HIV-positive on screening after hospital admission. CCR in conjunction with gasping seems to be safe and effective not only for shortlasting cardiac arrests. The role of emergency dispatcher in recognition of cardiac arrest and optimalization of the help is crucial.
Key words: out-of-hospital cardiac arrest  cardiocerebral resuscitation  gasping  medical dispatcher

Cíl sdìlení
Tento èlánek prezentuje dva pøípady dobøe zdokumentované
protrahované náhlé zástavy obìhu (22 a 26 minut) v hlavním
mìstì Praze, bìhem kterých byli postiení laicky resuscitováni
bez dýchání z plic do plic a následná resuscitace byla úspìná
vèetnì normálního neurologického stavu. Podstatný podíl na
dobrém výsledku mìla aktivní práce zdravotnického operaèního
støediska, projevující se jak podporou rozpoznání zástavy a inicializací resuscitace, tak pouitím vhodné metodiky resuscitace.
Kazuistika 1
Prvním pacientem byl mu, stáøí 63 let, anamnesticky kardiak po akutním infarktu myokardu (AIM), hypertonik.
Podle záznamu kamerového systému v metru pacient v 18:03
zkolaboval na málo frekventované koneèné stanici metra, kdy
nastupoval do soupravy pøipravené k odjezdu. V soupravì  ji
v bezvìdomí  odjel do dalí stanice, kdy byl spolucestujícími vynesen na nástupitì, uloen do stabilizované polohy a byla volána
linka 112. Odtud byl hovor s malým prodlením smìrován na ZOS
ZZS HMP. První kontakt s operátorkou byl zaznamenán v 18:07,
volající popisují mue, který pøed nìkolika minutami zkolaboval,
je promodralý, èas od èasu se nadechne. Svìdci pøíhody jej aktivnì uloili do stabilizované polohy. Dispeèerka stav vyhodnotila
jako náhlou zástavu obìhu, vysílá dvì posádky záchranné sluby
(RV a RZP) a zahajuje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR). Po celou dobu laické resuscitace pøetrvávají
izolované lapavé nádechy. Po nìkolika minutách pøebírá resuscitaci náhodnì procházející lékaø-anesteziolog, který pokraèuje
v nepøímé masái, rovnì bez dýchání z plic do plic.
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První výjezdová skupina (RLP) zastavuje na místì události
v 18:18. Z dùvodu ztíeného a dlouhého pøístupu na nástupitì je u pacienta v 18:21. Na monitoru je jemnovlnná komorová fibrilace, druhým defibrilaèním výbojem je v 18:25
dosaeno verze na úèinný sinusový rytmus, tj. defibrilaèní èas
byl 22 minut od pøíhody. Pacient je pøeveden na øízenou ventilaci, zaèíná interferovat, je nutná sedace a relaxace. Pro èetné
extrasystoly je podán amiodaron. Na EKG poøízeném s odstupem zhruba deseti minut pøetrvávají známky akutní ischemie
s Pardeeho vlnami. V 19:00 je pacient pøedáván na oddìlení
centrálního pøíjmu jedné z fakultních nemocnic s pracovní diagnózou akutního infarktu s maligní arytmií. Pøímo z pøíjmového oddìlení je pacient dopraven na angiolinku, je provedena
PCI a po výkonu je pacient pøedán na anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení. Pacient nebyl chlazen.
Po 24 hodinách je zde vysazeno tlumení a pacient se budí do
plného vìdomí, bez jakýchkoliv neurologických následkù.
Pamatuje si, e el do metra, cítil se divnì, ale na zbytek pøíhody má úplnou amnézii.
Kasuistika 2
Rovnì v druhém pøípadì lo o mue, tentokrát ve vìku 44 let,
v anamnéze závaná ischemické choroba srdeèní (ICHS), 2x AIM.
Bìhem firemního veèírku spojeného s motokárovými závody postiený zkolaboval. Bezprostøednì po kolapsu volají
svìdci linku 155, první kontakt s operátorkou je ve 21:56.
Lokalizaci a posléze i pøíjezd posádek záchranné sluby komplikuje sloitý popis místa události, závoditì motokár se nachází v èásteènì oputìném prùmyslovém areálu na periferii
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mìsta a nikdo z pøítomných nezná pøesnou pøístupovou trasu.
Podle popisu svìdkù postiený nereaguje, nedýchá, svìdci popisují promodralou barvu. Ihned je zahájena TANR. Po nìkolika
desítkách sekund popisují svìdci ojedinìlé nádechy a chrèení,
které ji dále pøetrvává po celou dobu laické resuscitace.
Obì vyslané výjezdové skupiny zastavují na místì ve 22:16,
u pacienta jsou záchranáøi ve 22:20. Stav pacienta pøi pøíjezdu je
v dokumentaci lékaøe popsán slovy mydriáza, nehmatný pulz,
spontánní ventilace, na monitoru je komorová fibrilace. Úèinný obìh je obnoven ve 22:22 prvním defibrilaèním výbojem, tj.
defibrilaèní èas je 26 minut. Pro intubaci je nutná sedace a relaxace. Vzápìtí nastává dalí epizoda komorové fibrilace, opìt
vertovaná prvním výbojem na sinusový rytmus. Pro výskyt
èetných extrasystol je podáván amiodaron, ve spolupráci s pøítomným inspektorem provozu (který je standardnì vysílán operaèním støediskem k událostem podezøelým z náhlé zástavy
obìhu) je zahájeno chlazení pøikládáním chladících gelových poltáøkù v souladu s metodikou pouívanou na ZZS HMP  ÚSZS.
Pacient je transportován na pøíjmové místo koronární jednotky jedné z fakultních nemocnic, kde je provedena primární
angioplastika. Pacient je 24 hodin udrován v podmínkách
mírné hypotermie, poté je ohøíván zpìt na normotermii a je vysazena sedace. Tøetí den se pacient probouzí, neurolog konstatuje normální nález.
Náhodným nálezem u pacienta je HIV pozitivita.
Závìr
Monosti laické první pomoci u pacientù s náhlou zástavou
obìhu jsou obecnì povaovány za limitované a její optimální
metodika je stále pøedmìtem diskuzí. V poslední dobì bylo
publikováno nìkolik studií, upozoròujících na výhodnost
resuscitace bez dýchání z plic do plic, a zdá se, e právì tato
metodika je pro krátce trvající zástavy kardiálního pùvodu
optimální jak z dùvodu hemodynamické výhodnosti, tak pro
odbourání eticky respektive hygienicky motivovaných zábran
nìkterých zachráncù.
Nezodpovìzenou otázkou vak zùstává po jak dlouhou dobu
lze samotnou masá provádìt tak, aby mìla pro zachraòovaného pozitivní pøínos.
Z fyziologických vlastností lidského organizmu vyplývá, e
zásoby kyslíku, vázaného na hemoglobin a myoglobin, pøedstavují ekvivalent klidové spotøeby po dobu pøiblinì esti minut. Tomu odpovídají i výsledky experimentù, provádìných na
zvíøecím modelu. Nutné je rovnì øeit hyperkapnii a s ní spojenou respiraèní acidózu, která vytváøí nepøíznivé podmínky
pro pøípadnou defibrilaci. U nás i v zahranièí publikované
doporuèené postupy pro TANR proto sice pøipoutí provádìní
samotné masáe, ale pokud je to moné, doporuèují po 45 minutách alespoò obèasné provedení vdechu z plic do plic.
Zásadnì jiná je ovem situace tehdy, pokud se u pacienta podaøí udret alespoò projevy terminální dechové aktivity  lapavé dechy. Tento fenomén, jakkoliv zcela typický pro èasná
stádia náhlé zástavy obìhu, zùstává stále nedocenìný a vìtí
pozornost se mu vìnuje a v posledních letech. Pøedstavuje
pøitom zcela ideální výchozí situaci, protoe i kdy je frekvence lapavých dechù nízká, je tento zpùsob ventilace pro
organizmus v naprosté vìtinì pøípadù hemodynamicky výhodnìjí a úèinnìjí, ne dýchání z plic do plic. Podle naich
zkueností lze navíc lapavé dechy v øadì pøípadù vyvolat
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dobøe provádìnou nepøímou masáí i tehdy, pokud ji po
prvotním kolapsu vekerá dechová aktivita odezní.
Pøestoe pacienti v dobì kolapsu samozøejmì nebyli monitorováni, z klinického prùbìhu a patofyziologických znalostí lze pøedpokládat, e u nich skuteènì dolo k náhlé zástavì obìhu ji v dobì prvotního kolapsu. Obì uvedené kasuistiky tedy demonstrují,
e pøeití náhlé zástavy obìhu trvající více ne dvacet minut není
nemoné, pokud je kvalitnì provádìna neodkladná resuscitace.
Bylo by jen spekulací tvrdit, e by podobného výsledku nebylo
moné dosáhnout tradièní metodikou s pravidelným støídáním
kompresí s umìlými vdechy. V naí praxi jsme vak v posledních
sedmi letech ádný podobnì úspìný pøípad s klasicky provádìnou laickou resuscitací srovnatelné délky nemìli.
Nepøehlédnutelnou pøipomínkou bezpeènosti postupu bez dýchání z plic do plic byla náhodnì zachycená HIV pozitivita
druhého pacienta. Pokud by v tomto pøípadì byla bývala dispeèerka záchranky doporuèila provádìní dýchání z plic a dolo by
k nákaze zachránce (co jistì nelze vylouèit), lze se jen dohadovat
o zdravotních i forenzních následcích pro vechny zúèastnìné.
Klíèovou úlohu tedy hraje dispeèer/ka záchranné sluby.
Jeho/jejím úkolem není jen rozpoznat náhlé zástavy (NZO)  viz
první pøípad, kdy svìdci pøíhody pod následkem patnì provádìné výuky první pomoci otoèili postieného do stabilizované polohy, protoe pøece dýchá, ale také urèit optimální metodiku
TANR. Resuscitace není jen jedna a neexistuje ádný univerzální postup. Jako ve vech ostatních pøípadech v medicínì, i zde je
nutné respektovat individuální situaci pacienta a se znalostí patofyziologických mechanizmù optimalizovat metodiku provádìní
resuscitace v daný èas na daném místì. Jen tak má pacient i po
dlouhé dobì od vzniku NZO nadìji na kvalitní pøeití.
Literatura:
1. Zuercher M. Ewy AG Gasping during cardiac arrest. Current
opinion in critical care, 2009, 15:185188
2. Truhláø A. Èerný V.Kardiocerebrální resuscitace  pro laiky ji
bez ventilace?Anest. intenziv. Med., 18,2007, è.6: 357363
3. Bobrow JB, Zuecher M, Ewy G et al. Gasping During Cardiac
Arrest in Human is Frequent, Associated with Improved Survival,
and Needs Re-Emphasis (abstrakt). Circulation. 2008;118:S_1457
4. Clark JJ, Larsen MP, Culley LL, Graves JR, Eisenberg MS.
Incidence of Agonal Respirations in Sudden Cardiac Arrest. Ann
Em Med, 1992, 12(21):14641467.46.
5. Perkins G, Stephenson B, Hulme J, Monsieurs K. Birmingham
assessment of breathing study (BABS), Resuscitation, 64(1):
109113.
6. Roppolo LP et al. Modified cardiopulmonary resuscitation (CPR)
instructions protocols for emergency medical dispatchers:
rationale and recommendations. Resuscitation, May 2005;65:
203210
7. Franek O. et al Dispatcher-assisted CPR improves survival from
non-traumatic out-of hospital cardiac arrest (abstract).
Resuscitation 2006, 70 (2): 307.

MUDr. Ondøej Franìk
ZZS HMP  ÚSZS
Korunní 98
101 00 Praha 10
e-mail: ondrej.franek@zzshmp.cz
Pøíspìvek doel do redakce 23. záøí 2009

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2009

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

Náhlé úmrtí pøi sportu
Zsolt Kecskeméthy

Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje

Abstrakt
Èlánek poukazuje na èasté úmrtí mladých sportovcù pøi sportovních kláních, pøíèiny úmrtí a monosti prevence.
Klíèová slova: úmrtí pøi sportu  náhlá kardiální smrt  anamnéza  prevence
Abstract
This article describes a frequent sportsman´s death during sport competition´s, cause of sudden death and the possibilities of prevention.
Key words: death during sportmanship  sudden cardial death  case history  prevention

Stále èastìji jsme informováni o tragických událostech, kdy
zemøe jinak dosud plnì zdravý mladý sportovec bìhem svého
výkonu na fotbalovém trávníku èi na ledì, nezøídka pøi cyklistice nebo bìhu a dalích sportovních aktivitách. Zdá se, e proslulé poøekadlo Sportem ku zdraví pøestává platit.
Za viníka této smrti je èasto oznaèeno náhlé selhání krevního obìhu. Ve vìtinì pøípadù podkladem je maligní srdeèní
arytmie, která èasto provází sportovní aktivity v situacích, kdy
takto predisponovaný jedinec trpí pøedchozím onemocnìním
srdeèní svaloviny, napøíklad kardiomyopatií, pøípadnì náhle
vzniklou ischémií myokardu, tedy vznikem náhlého srdeèního
infarktu.
Do skupiny sportovcù, u nich dochází k neèekanému selhání ivotních funkcí bìhem sportu, lze bezpochyby zahrnout
i ty, kteøí ke zvýení své sportovní výkonnosti uívají anabolické látky, pøedevím steroidy. Je tøeba vycházet z toho, e
prostøedky steroidního pùsobení mají významné neádoucí
úèinky na cévní systém v podobì zvýené krevní srálivosti.
Pojdme se blíe podívat na tuto problematiku. Co se vlastnì
stalo v poslední dobì?
Jen nìkolik nejznámìjích událostí roku 2009:
11. ledna  V pouhých estadvaceti letech náhle zemøel nìmecký atlet Rene Herms. Podle pitevní zprávy podlehl specialista na osmistovku virovému onemocnìní srdce.
14. ledna  V úvodu zápasu francouzské tøetí ragbyové ligy
zkolaboval osmadvacetiletý hráè Feao Latu pùvodem z Tongy.
Lékaøi u pouze konstatovali smrt. O nìkolik hodin pozdìji informovala agentura Canadian Press o smrti mladého hokejisty.
estnáctiletý Kristopher Meshake si pøi rozbruslení zlomil nohu. Pøi pøevozu do nemocnice ale nastaly komplikace v podobì krvácení. A ty se mu staly osudnými.
22. ledna  Tøiadvacetiletý francouzský fotbalista Clément
Pinault z druholigového týmu Clermont Foot zemøel ètyøi dny
poté, co ho doma postihl infarkt. Od té doby leel v nemocnici v umìlém kómatu.
5. února  Pøi závodu Kolem Kataru zemøel belgický cyklista
Frederiek Nolf. Jednadvacetiletý závodník byl nalezen mrtvý
ve svém pokoji. I kdy jeho otec odmítl pitvu, pøíèinou smrti
byl s nejvìtí pravdìpodobností infarkt. Pomoci u nebylo
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moné ani patnáctileté hokejistce z kanadského amaterského
týmu Carleton Mustangs. Jessica Pickardová zkolabovala v poslední minutì exhibièního utkání. Výsledky pitvy nebyly zveøejnìny.
19. února  Ve vìku estadvaceti let náhle zemøela polská kladiváøka Kamila Skolimowská. Olympijská vítìzka ze Sydney
2000 zkolabovala bìhem pøípravného kempu v Portugalsku.
Pøíèinou smrti bylo podle pitvy ucpání plicní tepny.
5. bøezna  Tragicky skonèilo utkání reprezentace do 21 let
mezi Nìmeckem a výcarskem. Nìmecký házenkáø Sebastian
Faisst bez cizího pøièinìní zkolaboval, kdy bìel na bránu.
Lékaøi se jej marnì pokoueli hodinu pøivést k ivotu.
Dvacetiletý talentovaný hráè zemøel na selhání srdce.
16. bøezna  estnáctiletý irský fotbalista Oisin McGuinness
zkolaboval pøi fotbalovém zápase svého kolního týmu a následkùm kolapsu podlehl. Ihned byl pøevezen do nemocnice,
lékaøi u ale tragédii nezabránili. Pøíèinou smrti byl syndrom
náhlé srdeèní arytmie.
23. bøezna  Bìhem zápasu zemøel jednadvacetiletý anglický
ragbista Leon Walker. Èlen mládenických reprezentací zùstal
leet bezvládnì na høiti po støetu se soupeøem. Podle listu
Times si Walker pravdìpodobnì zlomil vaz.
25. bøezna  Maïarská hokejová reprezentace pøila o tøiatøicetiletého útoèníka Gábora Ocskaye, jen zemøel na infarkt.
Opoøe týmu Alba Volán ze Székesfehérváru ji v minulosti lékaøi diagnostikovali slabost srdeèního svalu, nakonec mu ale
povolili pokraèovat v kariéøe.
Corrado a spol. se vìnovali v letech 19791999 populaci
1235letých italských muù a en v poètu 1 386 600 osob,
z nich 112 790 byli sportovci kompetitivních sportù: 90 690
muù a 22 100 en. V celém souboru bylo bìhem doby studie
300 náhlých primárnì kardiálních smrtí, z toho jich bylo 55
u sportovcù (50 u muù a 5 u en).
Nejvíce zastoupeným sportem byl fotbal, následovala koíková a plavání. Studie dospìla k závìru, e sport sám není pøíèinou, ale triggerem akutního zvratu kardiálního onemocnìní,
které se projeví náhle vzniklou maligní komorovou dysrytmií
bìhem fyzické námahy.
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Ke kardiovaskulárním chorobám s tímto rizikem patøí arytmogenní pravostranná kardiomyopatie, pøedèasná koronární srdeèní
choroba, kongenitální anomálie koronárních tepen; ty nejsnáze
uniknou bìnému preventivnímu sportovnímu skríningu.
Studie z USA (Williams a Chen, Los Angeles) doplòují hypertrofickou kardiomyopatii.
eny jsou zastoupeny podstatnì mením relativním poètem.
Incidence náhlé smrti v USA je okolo 1/100 000 sportovcù za
rok, pomìr mui : eny asi 10:1. Bylo zaznamenáno relativnì více
kardiomyopatií: jenom hypertrofických kardiomyopatií jako pøíèina
náhlé smrti je v Minnesotì 1 na 200 000 vysokokolákù za rok.
Relativní riziko náhlé smrti vrcholového sportovce proti
bìné populaci do 35 let je asi 2,5.
Mezi nejèastìjí pøíèiny náhlé smrti s verifikovanou
patologií patøí:
 Hypertrofická kardiomyopatie ..................................22%
 Arytmogenní dysplázie pravé komory ..................22,4%
 Vrozené anomálie koronárních tepen ....................12,2%
 Èasné formy ICHS i z dyslipémií ..........................18,4%
 WPW
 LQTsy + Brugada sy
 Idiopatická dilataèní kardiomyopatie
 Myokarditida
 Marfanùv syndrom
 Aortální stenóza
Jednou z dalích pøíèin náhlé smrti mùe být i komoce srdce. Pøedstavuje 12% náhlých sportovních úmrtí!
Nejèastìjí sporty, u kterých dolo k úmrti byly: 16x baseball, 4x závodní hokej, 2x rekreaèní softbal, 1x fotbal, 1x karate, 1x lakros. 12 sportovcù zkolabovalo ihned po úderu do
hrudníku bez zjevné známky traumatu a nejprve se zaèalo
probírat, teprve pak zkolabovali definitivnì. U 19 z 25 byl
okamitý adekvátní pokus o resuscitaci. V sekèním nálezu
nebyla jednoznaèná pøíèina smrti, take se mohlo jednat
o smrtelnou arytmii. Jednoznaèným rizikem je úder do hrudníku. Na zvíøatech bylo prokázáno, e nárazem na hrudník
baseballovým míèem rychlostí 40 mil/hod lze vyvolat okamitou fibrilaci komor.
O tom, jak pøedejít tìmto úmrtím se radila Evropská skupina sportovní kardiologie i Italská (Lausannská) skupina
a vzeel konsensuální návrh ji v roce 2005. Týká se sportovcù pøed 35 rokem ivota a k zjitìní rizika klade dùraz na
získání anamnézy a EKG. Anamnesa je velmi podrobná a má
zahrnovat tyto otázky:
 Zkolaboval jste nìkdy nebo omdlel bìhem cvièení?
 Mìl jste nìkdy pocit svírání na hrudi bìhem cvièení?
 Vyvolal nìkdy bìh svírání na hrudi?
 Mìl jste nìkdy pocit svírání na hrudí, pískání a kale, který by zhoroval vá sportovní výkon?
 Léèil jste se nìkdy pro astma?
 Mìl jste nìkdy køeèe?
 Bylo vám nìkdy øeèeno, e máte epilepsii?
 Doporuèil vám nìkdy nìkdo, abyste ze zdravotních dùvodù zanechal sportu?
 Bylo vám nìkdy øeèeno, e máte vysoký krevní tlak?
 Bylo vám nìkdy øeèeno, e máte vysoký obsah cholesterolu v krvi?
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 Máte obtíe s dýcháním nebo záchvaty kale bìhem nebo
po sportovní èinnosti?
 Byl jste nìkdy duný pøi nebo po sportu?
 Bolelo vás nìkdy na hrudi pøi nebo po sportu?
 Cítil jste nìkdy náhlé buení srdce nebo nepravidelnost
(výpadky) tepu?
 Unavíte se rychleji pøi sportu ne vai soupeøi èi spoluhráèi?
 Bylo vám nìkdy øeèeno, e máte elest na srdci?
 Bylo vám nìkdy øeèeno, e máte srdeèní arytmii?
 Mìl jste nìkdy jakékoliv problémy se srdcem?
 Mìl jste bìhem minulého mìsíce závané virové onemocnìní (napøíklad myokarditídu, mononukleózu)?
 Bylo vám nìkdy øeèeno, e máte revmatickou horeèku?
 Trpíte na alergie?
 Berete v souèasné dobì nìjaké léky?
 Bral jste dlouhodobì nìjaké léky bìhem posledních dvou let?
Rodinná anamnéza
 Zemøel nìkdo v rodinì náhlou smrtí pøed 50. rokem vìku?
 Onemocnìl nìkdo v rodinì pøed 50. rokem vìku:
 opakovanými stavy bezvìdomí?
 záchvatovitým stavem køeèí?
 tak, e se topil bìhem plavání?
 závanou arytmií?
 tak vánì, e musel mít operaci srdce?
 tak, e má voperován pacemaker nebo defibrilátor?
 Mìl nìkdo v rodinì pøed padesátkou nevysvìtlitelnou
autonehodu?
 Má nìkdo v rodinì Marfanùv syndrom?
 Zemøelo nìkomu v rodinì náhlou smrtí dítì?
Fyzikální vyetøení
 Palpace pulsu na radiálních a femorálních tepnách (podezøení na koarktaci aorty).
 Auskultace srdce: pravidelnost, frekvence, elesty (systolický/diastolický), systolický klik.
 Krevní tlak.
 12 svodové EKG vlee v klidu.
EKG vodítka k suspekci poruchy
 Hypertrofická kardiomyopatie: patologické Q, ploché
ST, deprese ST, T inverze nad 0,2 mV, osa QRS doleva.
 Arytmogenní dysplázie PK: inverze T ve V1V3, KES
s morfologií bloku levého raménka, QS ve V1V3, QRS
>110 ms ve V1V3.
 WPW: krátké PQ, delta vlna.
 Long QT syndrom: ve II nebo V5 dlouhé QT zejména
5. minutu po zátìi. U vlny.
Kdy vyetøovat podrobnìji pøed vrcholovou sportovní aktivitou?
 V rodinné anamnéze náhlá pøedèasná smrt, nebo srdeèní
choroba v èasném vìku.
 V osobní anamnéze ovìøené od rodièù, svìdkù, spoluhráèù: hypertenze, únavnost, zátìová dunost èi oprese.
 Pøi fyzikálním vyetøení: hypertenze, elest, známky
Marfanova syndromu, asymetrický èi slabý puls na femorálních tepnách. Auskultace ádoucí vlee, vsedì i vstoje.
Nesmíme zapomenout, e synkopa mùe být varovný
pøíznak!
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A závìr?
Ten lze shrnout do vìty, e sportovní aktivita zvyuje riziko náhlé
smrti, protoe námaha a psychický stres excesivnì zvyují riziko
náhlé srdeèní zástavy u osob, které mají skryté kardiální problémy.
Vylouèit suspektní hranièní nálezy dnes není vdy spolehlivì moné a také pomìr ceny efektu vyetøení zùstává sporný.
Je obtíné diagnostikovat kardiální onemocnìní mimo vrcholné výkony, take teprve na závodech vznikne neèekanì akutní
a fatální kardiální pøíhoda, u ní je kardiopulmonální resuscitace èasto neúspìná. Je vak tøeba vynaloit úsilí na záchyt
patologických stavù a vèas sníit zatíení jedince a tím ho
uchránit pøed monou smrtí. Dùleitou souèástí prevence je
i dùkladné doléèení bìných onemocnìní, které zvyují riziko
následného pokození srdeèního svalu.
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Aktivní hypotermie po kardiopulmonální resuscitaci u dìtí
Jiøí Kobr, Kateøina Pizingerová, Lumír aek, Jiøí Fremuth

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

Abstrakt
Léèebná hypotermie je v medicínì pouívaná 80 let. Dostateènì dlouhá klinická praxe pøispìla k objasnìní rizik ze strany pacienta nebo zvoleného
postupu. Pod dojmem aktuálních výsledkù a komplikací byla metoda odbornými spoleènostmi støídavì podporovaná nebo zatracovaná.
V posledním desetiletí vzbudilo nebývalý zájem odborné veøejnosti pouití metody aktivní hypotermie v návaznosti na úspìnou kardiopulmonální
resuscitaci. Experimentální i klinické studie pøinesly dùkazy pøíznivého vlivu metody na celkové zotavení organizmu, ale opakovanì nepotvrdily
zlepení pøeití po zástavì krevního obìhu. Odborné spoleènosti zaøadily støední terapeutickou hypotermii do závazných doporuèení pro péèi
o tìká poranìní mozku a resuscitaèní léèbu pøevánì dospìlých pacientù. Aktuálnì platné doporuèení pro dìti má omezené indikace a velmi nízký
stupeò relevantnosti (47.1%). Databáze Evidence Based Medicine uvádí, e metoda kontrolované hypotermie je u dìtí hodnocena stupnìm
I výhradnì v indikaci asfyktické encefalopatie novorozence a akutního edému mozku. Rutinnímu rozíøení metody u dìtí v praxi brání absence
explicitnì definované indikace a implicitnì sestaveného protokolu léèby. Relativnì malý poèet indikovaných pacientù v dìtském vìku neopravòuje
k seriozním závìrùm. Cílem sdìlení je pøispìt k orientaci v problematice resuscitaèní péèe u dìtí z pohledu diskutovaných postupù.
Klíèová slova: aktivní hypotermie  kardiopulmonální resuscitace  dìti
Abstract
Therapeutic hypothermia is used in medicine for 80 years. Sufficient clinical practice has contributed to clarify the risks of the patient or the chosen
procedure. Under the impression of actual results and complications of the method was in turn supported by professional societies
or cursed. In the last decade attracted unprecedented public interest in the professional application of the method moderate therapeutic hypothermia
after successful cardiopulmonary resuscitation. Experimental and clinical studies have produced evidence favorable impact of controlled
hypothermia in the overall recovery of the organism, but has repeatedly asserted improve survival after a pledge of blood circulation. Professional
societies have developed indicator criteria and methodology of mild therapeutic hypothermia, which include the binding recommendations for care
of severe brain injuries and resuscitation treatment of predominantly adult patients. For children the recommendation is binding on the current
methodology, a very low degree of relevance (47.1%) and limited indications. Evidence Based Medicine database indicates that the method of
controlled hypothermia in children is evaluated only in the degree I indication anoxic newborn encephalopathy and acute brain edema. Routine
extension of the method in children in practice prevents the lack of explicitly defined indications and implicitly established treatment protocols.
Relatively small number of patients indicated in childhood does not justify the serious conclusions. It aims to contribute to the orientation in the
problems of resuscitation care for children from the perspective discussed procedures.
Key words: Active hypothermia  cardiopulmonary resuscitation  children
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Úvod
Etiopatogeneze progredující obìhové nestability, srdeèního
selhání a zástavy krevního obìhu je u dìtí diametrálnì odliná
v porovnání s dospìlými. Dìti jsou znevýhodnìny absencí tzv.
kyslíkové rezervy dospìlých. V závislosti na vìku dostupnost kyslíku jen hraniènì pøevyuje aktuální potøebu. Pøíèinou
zástavy krevního obìhu je u dìtí s primárnì zdravým srdcem
vdy hypoxémická hypoxie. Po rychlém vyèerpání autoregulaèních mechanizmù pøetrvává systémová vasokonstrikce, terminálním srdeèním rytmem je reflexní vagová bradykardie
s velmi rychlým pøechodem do asystolie. Kardiopulmonální
resuscitace má proto specifická pravidla i jinou úspìnost v porovnání s dospìlými. Zkuenosti z léèby dospìlých pacientù
jsou navíc jen obtínì pøenositelné do praxe pediatrické intenzivní medicíny.
Termínem úspìná resuscitace je oznaèována obnova spontánní cirkulace (ROSC), tzn. pravidelná srdeèní aktivita a efektivní
krevní obìh. Jednou z podmínek stabilizace krevního obìhu
resuscitovaného je fyziologická teplota tìlesného jádra, tzn. 37 °C.
Prùlomová studie (Kurtz et al., 1995) doloila, e teplota tìlesného jádra je tìsnì regulovaným parametrem lidské fyziologie
s cirkadiálními rozdíly v øádu desetin stupnì Celsia [1].
Pro potøeby naeho pracovitì jsme v roce 2007 vypracovali indikaèní kritéria, realizaèní a kontrolní metodiku ve formì
závazného protokolu aktivní léèebné hypotermie, navazující
na úspìnou kardiopulmonální resuscitaci. Zahájili jsme klinickou, prospektivní a komparativní studii s cílem ovìøit úèinnost navrhovaného postupu. Indikací pro zahájení aktivní
hypotermie je spolehlivá obnova spontánní cirkulace po zástavì krevního obìhu pro asystolii, extrémní bradykardii (38
úderù/min.) nebo fibrilaci komor. Zaøazovací, tzn. indikèní kritéria studie roènì splní pouze 3 a 4 dìti po kardiopulmonální
resuscitaci. Doposud jsme získali malý poèet dat pro seriózní
statistické zpracování. Pøedbìnì mùeme konstatovat, e dìti
po resuscitaci s navazující aktivní hypotermií vykazují dlouhodobì dobré neurologické výsledky.
Terapeutická hypotermie
Zámìrnì indukované, aktivní a kontrolované ochlazení
tìlesného jádra za úèelem vyuití známých protektivních
úèinkù je oznaèováno termínem léèebná hypotermie. Podle
teploty tìlesného jádra lze rozliit hypotermii mírnou
(3634 °C), støední  léèebnou (3533 °C), tìkou
(3229 °C) a kritickou (< 28 °C).
Aktivní hypotermie byla empiricky pouita k redukci edému
mozku (Smith a Fay 1939) pøi exstirpaci rozsáhlého tumoru.
Dodateènì byla úèinnost metody potvrzena experimentální studií
(Rosomoff a Gilbert 1955). K vìtímu rozíøení metody v perioperaèní péèi na neurochirurgických pracovitích dolo a po uveøejnìní výsledkù klinických studií (Lougheed 1955, Botterel
1956, Hendrich 1959). Odbornými spoleènostmi byla metoda aktivní hypotermie uznána a zaøazena do závazných doporuèení pro
management o závaná traumatická postiení mozku [23].
K redukci metabolických nárokù myokardu byla aktivní
hypotermie také empiricky pouita pøi komplikovaných korekcích srdeèních vad (McQuiston 1949, Bigelow 1950).
Rutinního rozíøení v kardiochirurgické perioperaèní péèi
doznala metoda po objevu mimotìlního obìhu (Khalil 1957,
cardiopulmonary bypass) s vymezením indikèních kritérií
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a vypracováním metodologie. Úèinnost aktivní hypotermie
nebyla ani po letech klinických zkueností zpochybnìna.
Ve snaze o zmírnìní následkù mozkové anoxie a reperfúzního postiení organizmu byla aktivní hypotermie opìt empiricky
pouita v tìsné návaznosti na úspìnou kardiopulmonální resuscitaci (Larach 1995) a pøedbìné výsledky byly povzbudivé.
Metoda aktivní hypotermie byla uznána odbornou spoleèností
a v roce 2005 zaøazena do doporuèení pro resuscitaci [4].
Aktuální výzkum v oboru je zamìøen na prùkaz a objasnìní
pøíznivých úèinkù, neádoucích vedlejích reakcí, rizik a komplikací aktivní hypotermie v tìsné návaznosti na úspìnou kardiopulmonální resuscitaci.
Pøehled pøíznivých úèinkù aktivní øízené hypotermie v èasné návaznosti na úspìnou kardiopulmonální resuscitaci je
uveden v tabulce 1.
Tabulka 1: Pøíznivé úèinky aktivní hypotermie po úspìné
kardiopulmonální resuscitaci
Pøíznivé úèinky
hypotermie

Podporuje
studie (n=)

Nepodporuje
studie (n=)

Pøeití po KPR

0

2

Neuroprotekce

14

0

Kardioprotekce

1

3

Antikoagulaèní

2

0

Protizánìtlivý

4

1

Sníení metabolických nárokù

7

0

Redukce potøeby kyslíku (VO2)

1

0

Ovlivnìní oxydativního stresu

2

0

Stabilizace bunìèných membrán

?

?

Obnova funkce mitochondrií

?

?

Oèekávání, e aktivní hypotermie ovlivní pøeití resuscitovaných pacientù ádná práce nepodpoøila a dvì recentní studie
dospìly k závìru, e èasná aktivní léèebná hypotermie není
prediktorem pøeití pacientù po úspìné kardiopulmonální resuscitaci [56].
Neuroprotektivní úèinek hypotermie ádná z dostupných prací
nezpochybnila. Klinické [710] i experimentální studie [11] potvrdily pøíznivý vliv metody i pøes znaènou nejednotnost hodnocení funkèního zotavení mozku po probìhlé anoxii a reperfúzi.
Pro implicitní hodnocení neurologického výsledku doposud chybí pravidla.
Pravidla pro hodnocení výkonu srdce a efektivity krevního
obìhu jsou podrobnì urèena a známa odborné veøejnosti.
Pravdìpodobnì právì z tohoto dùvodu nebyl kardioprotektivní
úèinek aktivní hypotermie podpoøen ádnou z dosavadních klinických studií. Výraznì nií výskyt maligních arytmií ve fázi
indukce a chlazení zmínily nìkteré klinické prospektivní studie
[1213], ale Tiainenova studie [13] zaznamenala vyí výskyt
arytmií bìhem ohøevu pacientù (rewarming). Experimentální
práce echokardiograficky prokázala dysfunkci myokardu a její významnou regresi v hypotermní skupinì potkanù [14].
Recentní kanadská metaanalytická studie doloila, e hypotermie asociuje s vysokým rizikem dlouhodobì patného kardiologického výsledku [15].
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Protizánìtlivý úèinek hypotermie podporují výsledky vìtiny experimentálních [1617] i klinických studií [18]. Jedna
studie naopak uvádí vzestup prozánìtlivých cytokínù v období
návratu k normotermii [19]. Vliv hypotermie na redukci oxydativního stresu a reperfúzního pokození pøi hypotermii prokázala studie u pacientù po závaném traumatickém postiení
mozku [20]. Výzkum vlivu hypotermie v souèasnosti pokraèuje na celulární, genomické a proteomické úrovni, ale výsledky
nebyly zveøejnìny.
Významné ochlazení tìlesného jádra není fyziologické, proto je aktivní hypotermie provázena neádoucími vedlejími
efekty. Ve fázi indukce i chlazení (cooling) je metoda zatíena
riziky a ve fázi ohøívání (rewarming) výskytem komplikací.
Neádoucí vedlejí efekty, rizika a komplikace hypotermie
jsou v pøehledu uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2: Vedlejí efekty, rizika a komplikace aktivní hypotermie
Vedlejí efekty
Imunosuprese
Inzulínová rezistence

Rizika

Komplikace

Elektrická instabilita myokardu

Srdeèní selhání

Sníení srdeèního výdeje

Selhání ledvin

Zvýení koronárního perfúzního tlaku

Jaterní selhání

Dysfunkce jater

Hypoperfúze / ischémie myokardu

Konsumpèní
koagulopatie DIC

Dysfunkce slinivky

Zvýení systémové cévní rezistence

Metabolická acidóza

Diastolická dysfunkce levé komory

Sníení motility GIT

Koagulopatie
Zmìna úèinku lékù

Mezi neádoucí vedlejí efekty hypotermie lze øadit imunosupresi [7], vasodilataci v prùbìhu inhalaèní anestézie s urychlením
tepelných ztrát, prodluený a zesílený úèinek nedepolarizujících
myorelaxancií a sníený efekt inotropních katecholaminù [21, 29].
Známá rizika metody se prakticky výluènì týkají srdce a krevního obìhu. Hypotermní myokard má sníenou globální
výkonnost a je elektricky nestabilní. Chlazení je silnì proarytmogenním faktorem a sniuje úèinnost antiarytmik (amiodaron,
lidocain) i elektroverze [13]. Generalizovaná hypotermní vasokonstrikce je pøíèinou rostoucí koronární i systémové cévní rezistence, zvýení koronárního perfúzního tlaku, hypoperfúze a
ischémie myokardu a sníení srdeèního výdeje [2230].
Komplikace ve smyslu selhání funkce orgánù a systémù vznikají jako následek pøedchozí hypotermie v období po návratu k fyziologické teplotì tìlesného jádra [21, 27, 29].
Míra kardiálního rizika závisí na naèasování indukce, intenzitì,
rychlosti i metodì ochlazení i a výskyt komplikací na taktice dosaení následné normotermie primárnì kriticky nemocného pacienta [30].
Postupy a technologie chlazení
Od roku 1959 je známa strategie aktivní hypotermie pro dìti [31], stejnì tak skuteènost, e rizika i výskyt komplikací
ovlivòuje vlastní realizace metody a minimalizuje èasná,
rychlá indukce chlazení, stabilní støední hypotermie a pomalý
proces ohøívání [3233].
Pøehled moností indukce hypotermie, kontrolovaného chlazení a ohøevu je uveden v tabulce 3.
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Tabulka 3: Pøehled moností indukce hypotermie, kontrolovaného
chlazení a ohøevu
Indukce hypotermie Indukce hypotermie
Kontinuální
Ohøev
3-4 hod.
1-2 hod.
kontrola teploty 24-36 hod.
Lavá dutých orgánù

Endovazální infúze

Jícen

Chlazené plyny

TLV + chladný PFC

Koneèník

Mimotìlní obìh

Moèový mìchýø

Chlazení povrchu

Aktivní

Ohøev
48 hod.
Pasivní
Aktivní?

Kombinovaná lavá aludku, rektosigmatu a moèového
mìchýøe roztokem krystaloidu o teplotì 4°C je pro dìti relativnì neinvazivní a úèinnou metodou chlazení s vysokým
rizikem vyvolání reflexní vagové bradykardie zejména
u novorozencù a kojencù. Inhalace chladných plynù dítì
ochladí pomalu, proto nevyhovuje poadavkùm, kladeným
na indukci hypotermie. Chlazení tìlesného povrchu médiem teploty 4°C je neinvazivní a u dìtí úèinnou metodou.
Technologie celotìlového dresu, proplachovaného chladnou tekutinou, v pediatrické intenzivní medicínì nevyhovuje z technických dùvodù (velikost tìla, vylouèení
pøístupu k invazivním vstupùm apod.). Na naem pracoviti preferujeme regionální chlazení tìlesného povrchu
technologii pro dìti niích vìkových skupin (novorozenci,
kojenci), chlazený krèní límec. Metoda je úèinná a snadno kontrolovatelná. Tepelné médium pùsobí na dostateèný
úsek snadno dostupných velkých cév krku a ochlazená krev
proudí pøímo k cílovým orgánùm (mozek, srdce). Pøi aplikaci této technologie jsme nepozorovali reflexní vagotonickou bradykardii.
Rychlá endovazální infúze chladných roztokù (7°C) je
velmi úèinnou metodou chlazení s minimálními riziky, ale
patnì ovlivnitelnou tepelnou setrvaèností. Technologii
pouíváme u starích dìtí s dobrým efektem.
Kontinuální kontrola teploty tìlesného jádra je podmínkou bezpeèného vedení aktivní hypotermie. Pro pediatrickou praxi ze zkuenosti doporuèujeme kontinuální mìøení
teploty v moèovém mìchýøi. Moèový katétr s tepelným èidlem zároveò vyuíváme k mìøení nitrobøiního tlaku.
Pravidlu pomalého rewarmingu nejlépe vyhovuje kontrolovaný pasivní ohøev pacienta. Aktivní varianta rewarmingu je v pediatrické praxi málo bezpeèná pro èastý výskyt
známých komplikací, zejména ve smyslu poruch hemostázy (DIC). Navíc prudké zmìny teploty tìlesného jádra zvyují rizika a výskyt komplikací.
Protokol aktivní hypotermie u dìtí po obnovì spontánní
cirkulace
Po prostudování dostupných informací jsme pro úèely
studie vypracovali závazný protokol aktivní hypotermie
pro dìti. Souèástí protokolu je pravidlo, e teplota tìlesného jádra nesmí kolísat v ádné fázi realizace metody a centrální teplota musí být spolehlivì monitorovaná. Pøi
dodrení závazných pravidel protokolu nedolo u ádného
z pacientù v naí studii k výskytu neádoucích vedlejích
úèinkù nebo komplikací.
Návrh protokolu aktivní hypotermie u dìtí je znázornìn
formou èasové osy na grafu 1.
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Graf è. 1: Návrh protokolu aktivní hypotermie pro dìti
Závìry
Uvedená fakta a zkuenosti s aktivní léèebnou hypotermií u dìtí nás opravòují prohlásit:
1. Metoda není prediktorem pøeití po kardiopulmonální resuscitaci.
2. Má rozhodující roli pøi zotavení ivotnì dùleitých orgánù
i systémù po anoxii.
3. Èasná návaznost na úspìnou resuscitaci zvyuje pøíznivé úèinky metody.
4. Metodu provází neádoucí vedlejí úèinky, zátì kardiálními riziky ve fázích indukce-chlazení a výskyt ivot ohroujících
komplikací po normalizaci teploty tìlesného jádra.
5. Bezpeèná realizace vyaduje rychlou a plynulou indukci,
chlazení v rozmezí hodnoty 3534 °C teploty tìlesného jádra
a kontinuální monitoring základních vitálních funkcí, vèetnì
centrální teploty.
6. Kombinace regionálního chlazení povrchu (krèní límec) s endovazální infuzí chlazeného roztoku (7 °C) spolehlivì a bezpeènì zajistí rychlou indukci.
7. Bezpeèný prùbìh je podmínìn bezchybnou týmovou spoluprací
v pøednemocnièní i nemocnièní fázi urgentního managementu.
Studie podpoøena Výzkumným zámìrem Lékaøské fakulty
UK v Plzni è. MSM0021620819
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Akutní cévní mozkové pøíhody jako emergentní stav
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Abstrakt
Akutní cévní mozkové pøíhody se stávají emergentním stavem a mortalita a morbidita je závislá na èasových faktorech. V pøíspìvku je pøehled
souèasných diagnostických a terapeutických moností se zamìøením na prvotní kontakt s pacientem. Úloha systému pøednemocnièní péèe je klíèová
pro identifikaci pacientù, kteøí mohou profitovat z trombolytické léèby. Mezioborová spolupráce musí probíhat podle pøedem domluvených
protokolù, které zohledòují lokální a regionální podmínky. Autoøi prezentují i výsledky ètyøleté spolupráce mezi ÚSZS Støedoèeského kraje
a neurologickou jednotkou intenzivní péèe Nemocnice Na Homolce. Z 241 pacientù pøivezených jako kandidáti trombolytické léèby mìlo
ischemickou cévní pøíhodu 168 (70%). Trombolyzováno bylo 42 (17% z transportovaných a 25% z potvrzených aCMP). Ve skupinì
trombolyzovaných pacientù ze tøí ètvrtin pøevauji primární transfery na ictovou jednotku.
Klíèová slova: akutní ischemické cévní mozková pøíhoda (aCMP)  trombolytické léèba  záchranné sluby
Abstract
Acute stroke is an emergency condition with time dependent mortality and morbidity. The authors present current diagnostic and therapeutic
approaches and possibilities with attention to management of the first contact with the patient. The role of prehospital emergency systems is crucial
for identification the patiens for whom the thrombolytic therapy may be beneficial. Interdisciplinary co-operation must be organised in advance and
must be based on local/regional standards and protocols. The authors also present the results of four year´s co-operation between EMS of the Central
Bohemian Region and Neurological Department (ICU) of Na Homolce Hospital. From total number of 241 patients transported as thrombolytic
therapy candidates 168 (70%) proved to suffer from acute stroke. 42 (17% of all transported and 25% of proven strokes) were thrombolysed. Three
quarters of trhrombolysed patiens were primary transported to ICU.
Key words: acute ischaemic stroke  thrombolytic therapy  emergency medical services

Úvod
Cévní mozkové pøíhody pøedstavují ve vyspìlých zemích závaný a dramaticky narùstající zdravotní problém, zejména pro
vysokou mortalitu a sociální dopady. Prodìlaná cévní mozková
pøíhoda zásadním zpùsobem ovlivòuje pøedchozí ivotní styl.
Pacienti pøi nemonosti návratu do pùvodního zamìstnání obtínì
hledají jiné pracovní uplatnìní, pokud je vùbec jejich pracovní
schopnost zachována. Nezøídka trpí psychologickými problémy,
depresemi a sociální izolací.
Od poloviny 90. let se cévní pøíhody dostávají do centra pozornosti jak v lékaøské praxi, tak i ve výzkumu a ovìøování
vhodných diagnostických a terapeutických postupù. Na základì
studií National Institute of Neurological Disorders and Stroke
(NINDS), European Cooperative Acute Stroke Study I a II
(ECASS) a Alteplase Thrombolysis for Acute Noninterventional
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2009

Therapy in Ischaemic Stroke (ATLANTIS) se trombolytická
léèba rekombinantním tkáòovým aktivátorem palzminogenu (rt-PA) do tøí hodin od vzniku pøíznakù stala standardním postupem. ECASS III, její výsledky byly zveøejnìny koncem záøí
2008, prokázala efektivitu trombolýzy i pøi delím èasovém
oknu. Ve skupinì pacientù léèených alteplázou od 3 do 4,5 hodin od vzniku pøíznakù ve srovnání se skupinou s placebem dolo k signifikantnímu zlepení neurologického stavu. V tée
skupinì byl sice zjitìn vyí výskyt symptomatické hemoragie,
ale nedolo ke zvýení mortality. Je vak zdùraznìno, e pacienti mají být léèeni co nejdøíve od vzniku, nebo efekt terapie je
velièina závislá na èase  v prvních 90 minutách je a dvojnásobný oproti podání ve druhých 90 minutách.
Akutní cévní mozková pøíhoda se tak zaøadila k emergentním
stavùm, u kterých správná reakce v prvním kontaktu  vèetnì správ21
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nì zvoleného cílového zdravotnického zaøízení  zásadním zpùsobem ovlivòuje mortalitu i trvalé následky.
Souèasné léèebné monosti
Trombolytická terapie akutních ischemických cévních pøíhod
pøedstavuje pro èást pacientù nadìji na minimalizaci následkù onemocnìní, pro pøísné èasové limity a pro mnoství kontraindikací
(tab. è. 1) je vhodná jen pro èást nemocných. Trombolytická léèba
se indikuje u pacientù v rozmezí 425 bodù kály National Institutes
of Health Stroke Scale  NIHSS. Neurologický výsledek je obvykle hodnocen modifikovanou Rankinovou kálou 90 dnù od vzniku
cévní pøíhody, sobìstaènost èi minimální deficit je hodnocena 0 a 1
bodem této kály.
Rutinní pouití alteplázy v rozmezí tøíhodinového terapeutického okna a bezpeènost systémové trombolýzy ve srovnání s randomizovanými studiemi zkoumala multicentrická mezinárodní studie
SITS-MOST (Safe Implementation of Thrombolysis in StrokeMonitoring Study). V letech 2002 a 2006 bylo zahrnuto 6483
pacientù z 285 ictových center ze 14 zemí a sledovala se neurolo-
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gická deteriorace, intracerebrální hemoragie bìhem 24 hodin po
trombolýze a mortalita ve tøech mìsících. To ve bylo porovnáno
s poolem randomizovaných studií (výsledky viz tab. è. 2)
Ve specializovaných centrech je mono provést intraarteriální
trombolýzu s urèitými výhodami oproti systémové  jednou z hlavních výhod je delí èasové okno a mení systémové vedlejí úèinky,
tudí vyí bezpeènost. Pøes výrazné úspìchy u èásti pacientù je
trombolytická léèba jen jedním ze støípkù terapie. Daleko vìtí dùraz je nutno klást na kontinuitu péèe, která zahrnuje celkovou
intenzivní terapii, cílenou léèbu medikamentózní, rehabilitaci, reedukace øeèi, psychoterapii a rehabilitaci psychologickou a sociální.
Monosti a úkoly urgentní medicíny
Po vzniku pøíznakù by se pacient nebo jeho okolí mìli ihned obrátit na záchranný systém, proto je nezbytná i edukace veøejnosti
o pøíznacích cévních pøíhod. Role záchranných systémù pøednemocnièní péèe je nezastupitelná, nebo benefit trombolytické léèby
je vysoce závislý na èasových faktorech. Rychlá a správná reakce
záchranné sluby musí být zajitìna ji od úrovnì operaèního støe-

Tab. è. 1: Indikace a kontraindikace podání systémové trombolýzy
Indikace pro systémovou trombolýzu

Kontraindikace systémové trombolýzy

- klinická diagnóza CMP s jasným neurologickým deficitem (NIHSS
4  25) trvajícím déle ne 30 minut
- jasnì èasovì definovaný poèátek pøíznakù do 270 minut pøed
zaèátkem léèby
- CT nález vyluèující ICH, neprokazující SAK, aneurysma, tumor
- souhlas pacienta v pøípadì jeho koherentního náhledu a úsudku

- pøekroèení 4,5 hodinového limitu èi nejasnost èasových údajù vzniku
obtíí
- malý (NIHSS ménì ne 4) nebo rychle se zlepující (TIA)
neurologický deficit
- velký neurologický deficit s NIHSS > 25
- èasné známky ischémie mozku v teritoriu vìtím ne 1/3 povodí
a cerebri media na CT mozku
- CT známky intrakraniálního krvácení
- intrakraniální krvácení v anamnéze
- CMP èi váné kraniotrauma v posledních 3 mìsících
- vìtí chirurgický výkon nebo významný úraz v posledních 3 mìsících
- krvácení do gastrointestinálního traktu nebo urogenitálního traktu
bìhem posledních 3 týdnù
- jícnové varixy, tepenné aneurysma, arteriovenózní malformace
- pøíznaky subarachnoidálního krvácení i pøi negativním nálezu na CT
mozku
- arteriální nebo lumbální punkce v posledních 7 dnech
- poèet trombocytù pod 100 000/µl
- terapie heparinem nebo LMWH se zvýenou hodnotou aPTT nad
horní limit laboratoøe v posledních 48 hodinách
- klinické známky perikarditidy po infarktu myokardu nebo bakteriální
endokarditidy
- akutní pankreatitida
- hemoragická retinopatie
- známá hemoragická diatéza nebo váné krvácení v minulosti
- tìhotná nebo kojící ena èi porod v posledních 10 dnech
- tìké jaterní onemocnìní, jaterní selhání, cirhóza, portální
hypertenze, akutní hepatitida
- nádorové onemocnìní se zvýeným rizikem krvácení
- systolický TK nad 185 nebo diastolický nad 110 pøípadnì dùvodné
podezøení, e v nejbliích hodinách nebude moné
medikamentoznì TK v tìchto mezích udret
- bezvìdomí s GCS <7
- známá pøecitlivìlost na léèebnou nebo nìkterou z pomocných látek
- døívìjí mozkový infarkt s trvajícím tìkým neurologickým deficitem
(Rankin >= 4)
- nesouhlas pacienta
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Tab. è. 2: Pøehled výsledkù SITS-MOST, metaanalýzy pøedchozích rt-PA studií a placeba
Tøímìsíèní
mortalita

Funkèní nezávislost
(po 3 mìsících)

Symptomatická IC hemoragie
(SITS-MOST - a)

Symptomatická IC hemoragie
(pøedchozí studie - b)

Studie

17,3%

49%

N/A

8,6%

SITS-MOST

11,3%

54,8%

1,7%

7,3%

placebo

18,4%

30,2%

N/A

1,9%

Pozn.: definice intracerebrální (IC) hemoragie:
a) krvácení natolik velké, e je klinicky symptomatické a je provázeno neurologickou deteriorací
b) jakékoliv krvácení s jakoukoliv zmìnou neurologického stavu, bez ohledu na jeho závanost
Zpracováno podle: Quinn TJ, Dawson J, Lees KR. Acute stroke: we have the treatments and we have the evidence - we need to use them.
Critical Care 2007; 11:124-126.

diska, proto i tito pracovníci musí být zahrnuti do dokolovacích
vzdìlávacích programù pro zdravotníky. Záchranná sluba musí postupovat podle organizaèních postupù identifikace, diagnostiky
a transportu pro akutní cévní mozkové pøíhody. V mnoha zemích je
systém pøednemocnièní péèe zajiován ve vìtí èi mení míøe
nelékaøským personálem, pro který jsou nezbytné zjednoduené diagnostické algoritmy. Mezi diagnostické nástroje pro pøednemocnièní péèi patøí napøíklad Cincinnatti Stroke Scale, FAST, Los
Angeles Pre-hospital Stroke Scale a dalí kály. Diagnostika se obvykle opírá o tøi okruhy pøíznakù: asymetrickou mimiku oblièeje,
poruchy øeèi, které zahrnují jak afasii tak dysartrii, a sníenou svalovou sílu na jedné stranì. Hodnocení je binominální (normální
 abnormální). Nìkteré kály zahrnují i stanovení glykémie èi zhodnocení výskytu synkop a køeèí, èím se dostávají do oblasti diferenciální diagnostiky. Vstupní studie vykazovaly 100% senzitivitu
a 92% specifiku, pro praxi vak dolo ke spojení afazie a dysartrie
do poloky poruchy øeèi a v této jednoduí verzi byla specifita
88%. Byla ovìøena i reprodukovatelnost a validita (Kothari et al.)
V pøednemocnièní fázi je dùraz kladen na organizaci a plynulost
celého øetìzce péèe, pøesto je ji v pøednemocnièní fázi nutné vìnovat pozornost stabilizaci stavu. Je nutné zhodnotit èasové faktory
vzniku pøíznakù, vyhodnotit alespoò orientaèní neurologické vyetøení se zváením diferenciální diagnostiky (tabulka è. 3), ovìøit èi
zajistit prùchodnost dýchacích cest a adekvátní dodávku kyslíku,
monitorovat srdeèní rytmus se zamìøením na výskyt arytmií, hodnoty tlaku a tepové frekvence, zjistit dosaitelné parametry vnitøního
prostøedí (glykémie, tìlesná teplota) a zahájit léèbu odchylek.
Diagnostika a celková intenzivní terapie
Mangement cévní pøíhody vyaduje klinické neurologické vyetøení, léèbu interních komorbidit, vyetøení pomocí zobrazovacích
metod, samotnou terapii a prevenci komplikací. Znaèný význam
z hlediska prognózy má samotné umístnìní pacienta na specializovanou ictovou jednotku.
Prioritní je co nejrychlejí provedení CT vyetøení k vylouèení hemoragie. Laboratorní odbìry je tøeba provést jetì pøed pøedáním pacienta na CT. Doporuèovaný laboratorní panel zahrnuje kompletní
krevní obraz, glykémii, elektrolyty v séru, ureu, kreatinin, kardioenzymy, koagulaci (PT, INR, aPTT), selektivnì u vybraných pacientù
jsou indikovány jaterní testy, hladina alkoholu v krvi, toxikologický
screening, arteriální krevní plyny, tìhotenské testy, lumbální punkce.
Rutinnì se natoèí EKG, RTG vyetøení srdce a plic je na zváení.
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Nativní CT vyetøení je standardem mezi zobrazovacími metodami, nìkterá pracovitì ji rutinnì pouívají perfuzní scany. Stále
více center pouívá vyetøení pomocí magnetické rezonance vzhledem k lepí detekci ischemie a zejména prùkazu penumbry (oblast
normální difuze, ale opodìné perfuze). Dále se nabízí MRI angiografie jako neinvazivní metoda vyetøení cerebrálních cév a zjitìní
okluze.
Celková intenzivní péèe by mìla zaèít zhodnocením adekvátní
oxygenace, která je v pøípadì ischemie klíèová. Cílem je dosaení 95%
kyslíkové saturace v periferní krvi. Pøi alteraci vìdomí, zhorené hybnosti orofaryngu a sníených reflexech hrozí navíc neprùchodnost
dýchacích cest, která si v pøípadì mozkového edému mùe vynutit zajitìní dýchacích cest orotracheální intubací. Zvýení tìlesné teploty je
spojeno se zhoreným neurologickým výsledkem a zvýenou mortalitou i morbiditou, naopak hypotermie je spojena s nií mortalitou  sníení tìlesné teploty o 1 stupeò Celsia je spojeno s témìø dvojnásobným
vzestupem nadìje na dobrý neurologický výsledek.
Nejèastìjí arytmií je fibrilace síní, která je èasto pøíèinou embolizaèní pøíhody. Mezi dalí kardiologické komplikace patøí deprese
úseku ST, prodlouení interalu QT èi invertované T vlny.
Hypoglykémii je nutné korigovat, nebo mùe imitovat pøíznaky
cévní pøíhody a je nutné posoudit neurologický stav po dosaení
euglykémie. Hyperglykémie a inzulinová rezistence jsou spojeny se
zhorenou prognózou a jsou faktorem, vánì ohroujícím pacienty
v kritických stavech. Pøísná kontrola glykémie v podmínkách intenzivní péèe mùe jejich prognózu zlepit prevencí sekundární
traumatizace centrálního nervového systému.
Hypotenze nebývá pro cévní pøíhodu typická a pøi jejím záchytu je nutné zváit monou pøíèinu (akutní infarkt myokardu,
disekci aorty, krvácení ze zaívacího traktu). Vyí hodnoty krevního tlaku mohou být zpùsobeny samotnou pøíhodou, stresem,
bolestí a fyziologickou reakcí na hypoxie. Pøi trombolytické léèbì je excesivní hypertenze spojena s rizikem krvácení do loiska
ischemie. Postoje k léèbì hypertenze zùstávají kontroverzní, protoe sníení krevního tlaku zhoruje perfuzi penumbry a vede ke
zvìtení ischemického loiska, na druhé stranì je excesivní hypertenze spojena s rizikem hemoragické transformace. Obvykle
se ponechávají bez terapie hodnoty do 185/110 mmHg.
K systémové trombolýze se rutinnì pouívá tkáòový aktivátor
plazminogenu (rt-PA) v dávce 0,9 mg/kg, maximální dávka 90 mg,
s tím, e se podá 10% vypoètené dávky jako bolus a zbylých 90%
v infuzi. Nejzávanìjí komplikací je hemoragická transformace is-
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Tabulka è. 3: Neurologické pøíznaky u CMP versus diferenciální diagnostika
Èasté vzorce neurologických pøíznakù u akutní iCMP

Diferenciální diagnostika

Levá hemisféra (dominantní)
 afazie
 pravostranná slabost konèetin a plegie
 pravostranná homonymní hemianopsie

Neurologické pøíèiny
 køeèový/postiktální stav
 komplikovaná nebo hemiplegická migréna
 subdurální hematom
 mozkový absces
 tumor nebo malignita
 hypertenzní encefalopatie
 sclerosis multiplex nebo jiná demyelinizaèní onemocnìní
 vertigo
 neuropatie hlavových nebo periferních nervù
 onemocnìní míní/výhøez disku
 pøechodná globální amnezie
 Bellova pareza
 Encefalitida

Pravá hemisféra (nedominantní)
 neglect syndrom nebo zánikové jevy
 levostranná slabost a plegie
 levostranná homonymní hemianopsie
Mozkový kmen nebo mozeèek
 zhorený stav vìdomí
 ataxie, nekoordinované pohyby
 vertigo, závratì
 dvojité vidìní
 nystagmus
 dysfagie
 smazaná øeè

Metabolické pøíèiny
 hypoglykémie
 hyperglykémie
 hyponatrémie
 jaterní encefalopatie
 pøedávkování drog
Psychiatrické pøíèiny
 konverzní poruchy
 simulace
Ostatní
 synkopy

chemického loiska, vyí riziko mají pacienti s NIHSS nad 20 bodù
a ti, u kterých jsou èasné CT známky ischemie. Dalí monou komplikací podání léèiva je angioedém jazyka, vyskytuje se asi v 5% pøípadù. Ostatní interní komplikace mohou být minimalizovány adekvátní intenzivní terapií a vèasnou mobilizací pacientù (pneumonie,
hluboká ilní trombóza, embolizace do plicnice, dekubity). Nezbytná
je péèe o rehydrataci a komplexní výivu pro èastý výskyt polykacích
obtíí, prevence infekcí obecnì a zejména uroinfekcí. Pøi jinak nezvládnutelném edému je indikována i dekompresní kraniotomie.
Nepodávání trombolýzy je zpùsobeno vìtinou jedním ze tøí
okruhù faktorù: v lékaøské literatuøe jsou jako bariéry shledávány
hlavnì èasové faktory, v ekonomické literatuøe nedostateèné kapacity pro diagnostiku a léèbu a v obecné a politologické literatuøe

chybìjící standardy, protokoly a jejich implementace. Zlepení situace se dá docílit edukaèními programy pro veøejnost s cílem zvýit
povìdomí o symptomech akutních cévních pøíhod, výcvikovými
programy pro nelékaøský personál v pøednemocnièní péèi s cílem
zvýit diagnostickou pøesnost a urychlit transport do adekvátní nemocnice, pouití letecké záchranné sluby k transportu, reorganizací vnitronemocnièních postupù s posílením významu péèe o akutní
cévní pøíhody. Nejvìtí efekt má pochopitelnì multifaktoriální pøístup k øeení problematiky.
Nelze se nezmínit i o problematice informovaného souhlasu, který je pro invazivní výkony a výkony s rizikem, nato pro úèast ve
studiích standardnì vyadován, ale neurologický deficit mùe pacientovi znemonit pochopení èi vyjádøení tohoto souhlasu. Mùe být

Efektivita identifikace TL kandidátù 20052008

Trombolyzovaní  primární a sekundární transporty 20052008

Graf è. 1
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pouit písemný souhlas, ústní souhlas pøed svìdky, souhlas pøíbuzných nebo odmítnutí léèby/péèe (negativní reverz), pouití té které
verze pochopitelnì souvisí s tíí neurologického postiení.
V souvislosti s ischemickou CMP je studován i prediktivní význam
tranzitorní ischemické ataky (TIA), ale zatím není jasnì stanovena míra rizika. Vyvíjejí se skórovací systémy pro stratifikaci tohoto rizika.
Pro prevenci kardioembolických pøíhod pøi fibrilaci síní se uívají antikoagulacia, pro ostatní subtypy cévních pøíhod mají výhodnìjí ridk/benefit pomìr protidestièkové léky. Pro pacienty s více
ne 70% symptomatickou stenózou karotidy se doporuèuje karotická endarterektomie.
V prevenci primární i sekundární je nezbytná kontrola hypertenze, kdy sníení hodnot systolicko-diastolického tlaku mùe vést a
k 42% poklesu incidence cévní pøíhody, stejnì jako kontrola diabetes mellitus, který je výrazným rizikovým faktorem vzniku ischemických cévních pøíhod, je spojen s vyí mortalitou, horí funkèní
úpravou a vìtí pravdìpodobností recidivy.
Vývoj a výsledky v ÈR
V roce 2003 bylo schváleno pouití rt-PA pro trombolytickou
léèbu iCMP a v roce 2004 byly vydány dva dokumenty, které
kodifikovaly tento postup jakoto péèi lege artis: Národní cerebrovaskulární program (zpracovaný cerebrovaskulární sekcí neurologické spoleènosti ÈLS JEP) a Závazné odborné stanovisko ÈLK
è. 4/2004. Zprvu byla tato léèba provádìna jen v nìkolika nemocnicích, zejména na Moravì a poskytovaná péèe byla výraznì plonì
nerovnomìrná. Pøi incidenci 300 cévních pøíhod na 100 000 obyvatel
se odborníci shodují na potøebì 4 ictových lùek na 100 000 obyvatel. V roce 2007 jich bylo 287 a potøeba tedy byla naplnìna ze 70%.
Poèty provedených trombolýz rostou a roste i poèet funkèních ictových jednotek s minimálnì 10 provedenými trombolýzami za rok.
Èeská neurologická spoleènost a Ministerstvo zdravotnictví ÈR
schválilo plán vzniku sítì ictových center a podmínky jejich certifikace tak, aby vichni obèané republiky mìli shodnou dostupnost
a úroveò péèe. Cílem je i pøevzetí péèe o mozkové infarkty oborem
neurologie pøi zajitìní mezioborové spolupráce, zajitìní financování akutní péèe a øeení akutní i následné rehabilitace.
V posledních dvou a tøech letech se zvyuje poèet pracovi
a vznikají lokální mezioborové protokoly pro management cévních
pøíhod. Jednotlivé krajské záchranné sluby vytváøejí metodické
pokyny, odvozené z tohoto doporuèeného postupu. Ze zkueností
tìch organizací, kde tyto regionální èi lokální programy fungují, vyplývá nìkolik základních stavebních kamenù:
1) kontinuální edukace personálu záchranných slueb s motivaèním prvkem zpìtné vazby tam, kde jsou sledovány výsledky;
èasto i s podílem neurologù na vzdìlávacích akcích;
2) dùraz na organizaèní opatøení a minimalizaci èasových ztrát
od okamiku tísòové výzvy a do pøípadného provedení trombolytické léèby;
3) zapojení pracovníkù operaèních støedisek, kteøí mají zásadní
roli v zajitìní adekvátní reakce záchranného systému;
4) nutnost mezioborové komunikace ohlednì organizace pøíjmu
pacientù (urgentní medicína, radiologie, neurologie, pøípadnì
neurochirurgie, intervenèní radiologie).
První verze Doporuèeného postupu Èeské spoleènosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP z roku 2000 byla významná
tím, e øadila aCMP k emergentním stavùm a zmiòovala trombolytickou terapii, která v té dobì vak nebyla plonì dostupná. V textu
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byl pomìrnì podrobnì popsán diagnostický postup a byl zdùraznìn
význam monitorování, korekce odchylek od fyziologických hodnot
i význam následné intenzivní péèe, avak v otázce farmakoterapie zde
byly uvedeny nejen léky nadbyteèné, bez EBM prùkaznosti (kombinace etofylinu a teofylinu apod.), ale i podání antiagregaèních lékù,
které je dnes do vylouèení hemoragie zobrazovacími metodami kontraindikováno. Doporuèený postup z roku 2006 byl editován pod jiným názvem a ji deklaroval identifikaci kandidátù trombolýzy jako
prioritní úkol ZZS a nahradil pùvodní. Praxe a výsledky studií vedly
výbor OS UM a MK k dalí revizi po dvou letech v letoním roce.
Zmìny v souèasné verzi:
 prodlouení terapeutického okna ze 3 na 4,5 hodiny (na základì studie ECASS III a ve shodì s doporuèeným postupem
European Stroke Organization)
 eliminace nìkterých kontraindikací:
 vìkové omezení
 køeèe v úvodu  za pøedpokladu prùkazu sníení perfuze zobrazovacími metodami
 léèba warfarinem  rozhodující jsou výsledky hemokoagulaèních vyetøení
 zmínìní øeení ictù ve vertebrobazilárním povodí
 pøi pøekroèení okna pro systémovou trombolýzu hledat monost transportu k lokální trombolýze na pracoviti vyího typu
 zdùraznìní lokální/regionální organizace a domluvené spolupráce oproti trvání na pøítomnosti lékaøe na místì vzniku obtíí,
zapojení posádek RZP do øetìzce péèe.
Lokální nebo regionální cerebrovaskulární program mùe pøi
dobøe nastavených parametrech a vzájemné spolupráci dosahovat
velmi dobrých výsledkù, co opakovanì prokázala publikovaná data ze spolupráce Územního støediska záchranné sluby
Støedoèeského kraje a neurologické JIP Nemocnice na Homolce
(grafy è. 1 a 2). Bìhem 4 let spolupráce na rutinní bázi (od 1.1. 2005
do 31. 12. 2008), které pøedcházel pilotní projekt proveditelnosti,
bylo v reimu kandidátù trombolytické léèby transportováno 241
pacientù. Diagnóza aCMP byla potvrzena u 168 pacientù (70%).
Trombolyzováno bylo celkem 42 pacientù, 31 po pøímém transportu z terénu, 11 po transferu z pracovitì niího typu. Systémová
trombolýza byla provedena 29x, lokální intraarteriální 11x a kombinovaná 2x. Celkovì tedy bylo trombolyzováno 17% ze vech pacientù, které ZZS identifikovala jako kandidáty trombolytické léèby
a 25% z potvrzených akutních ischemických CMP.
Výhledy do budoucnosti
Slibná se jeví kombinace intraarteriální a systémové tromboýzy,
kdy pacient dostane intravenóznì sníenou dávku trombolytika (0,6
mg/kg oproti 0,9 mg/kg pøi pouze systémové), ta je pak následována lokální dávkou  výsledky jsou lepí ne u samotného systémového podání. Pøi selhání trombolytické léèby se jako rescue technika
pouívá endovaskulární mechanické odstranìní nebo rozruení
trombu, pochopitelnì proveditelné jen ve specializovaných centrech.
Nové techniky magnetické rezonance  PWI  DWI zobrazení
(perfusion-weighed imaging a diffusion-weighed imaging) pomáhají pravdìpodobnì lépe vybrat pacienty vhodné pro trombolytickou léèbu a do esti hodin od vzniku pøíznakù. Pøi delí èasovém
oknu bylo uití MRI nezávislým prediktorem niího rizika krvácení. Pøi pouití konceptu PWI/DWI mismatch je mono prokázat ischemickou penumbru.
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Trombolýza potencovaná ultrazvukem zlepuje podíl èasných rekanalizací a tím i klinický výsledek  úèinek se pøièítá jednak mechanickému rozruení krevní sraeniny, jednak monému zvýení
teploty v místì okluze a aktivaci trombolytických enzymù. Navíc se
jeví jako bezpeèná metoda. Jednou z rekanalizaèních metod je i perkutánní transluminární angioplastika extra i intrakraniálního øeèitì
se zavedením stentu. Je pouitelná samostatnì nebo v kombinaci se
systémovou èi lokální trombolýzou, indikací je prùkaz hemodynamicky významné tìsné stenózy arterie.
Hledají se i nová trombolytika, která by mìla výhodnìjí vlastnosti, studie Desmoteplase In Acute Stroke (DIAS) a Dose
Escalation of Desmoteplase for Acute Ischaemic Stroke (DEDAS)
ovìøovaly pouití, terapeutické okno a vhodnou dávku desmoteplázy u pacientù, indikovaných na základì MRI vyetøení.
Na zvíøecích modelech je úèinnost indukované terapeutické hypotermie jakoto efektivní neuroprotektivní metody prokázána.
V managementu náhlé zástavy obìhu se dle platných doporuèení
Evropské rady pro resuscitaci dostala do kategorie IIa pro zástavu
z dùvodu fibrilace komor a IIb pro ostatní rytmy a stává se v tìchto
indikacích standardem péèe syndromu po srdeèní zástavì. V experimentech ovlivòuje hned nìkolik patofyziologických mechanismù.
Sniuje spotøebu energie a kyslíku mozkovou tkání, pùsobí proti
zánìtlivé odpovìdi i proti procesùm apoptózy, proti volným kyslíkovým radikálùm a neurotoxickému glutamátu, stabilizuje hematoencefalickou bariéru. U velkých mozkových infarktù se pomocí
hypotermie dosáhlo úèinné kontroly intrakraniálního tlaku. Pøesto
u cévních pøíhod zùstává pro monou indukci terapeutické hypotermie velké mnoství otázek  jaká má být ventilaèní strategie, jaká by
mìl být cílová teplota, jak provést pacienty bezpeènì ohøívací fází,
jak zajistit stabilní vnitøní prostøedí, jak se vyhnout infekèním komplikacím? Nejvìtím rizikem pro pacienty s CMP je rebound fenomén se zvýením intrakraniálního tlaku v ohøívací fázi, zahøívání je
vhodnìjí pomalé, rychlostí 0,1 °C/hodinu. Experimentálnì bylo
pouito i lokálního chlazení pomocí helmy, které vak bylo pomalé.
Závìr
Pøístup k léèbì akutních mozkových infarktù zaèíná u edukace
veøejnosti, pokraèuje dobrou organizací pøednemocnièní etapy a zejména regionálnì nastavenými standardy pøíjmu na ictové jednotky
tak, aby se zajistila co nejrychlejí diagnostika pomocí zobrazovacích metod, ale i laboratorní a ostatní vyetøení nezbytná ke zhodnocení indikací a kontraindikací trombolytické léèby. Následovat
musí intenzivní rehabilitace nejen motorických funkcí, ale i logopedická péèe, psychoterapie a øeení sociální situace pacienta a jeho
rodiny. Celý tento fungující øetìzec mùe zmírnit následky ji prodìlaných pøíhod, primární prevence by moná mohla v budoucnu
sníit jejich varovnou incidenci. Spolu s organizaèními a medicínskými otázkami je ovem nezbytné øeit i financování poèáteèní
intenzivní nákladné péèe, které vak mùe uetøit násobnì vyí náklady zdravotní i sociální na péèi o postiené s trvalým neurologickým deficitem
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Èeská lékaøská spoleènost J.E. Purkynì
Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

metodický pokyn è. 14

Oetøení pacienta se závaným úrazem
v pøednemocnièní neodkladné péèi (PNP)
Aktualizace: 15. záøí 2009

A. Úvod
Úrazy zùstávají  pøes vekerá preventivní opatøení  nadále
jednou z významných pøíèin úmrtí. Ve vìkové skupinì do 45 let
jsou ve vyspìlých zemích vedoucí pøíèinou úmrtí. V pøípadì trvalých následkù mají i nezanedbatelné závané sociální a ekonomické dùsledky jak pro samotného postieného a jeho okolí, tak
pro celou spoleènost.
Pøestoe oetøování kadého pacienta se závaným úrazem je dlouhodobý a sloitý proces, vyadující individuální pøístup a souhru
vech zúèastnìných, lze identifikovat nìkteré obecné zásady, které by
mìly být dodrovány. V souèasnosti jsou k dispozici data, která potvrzují, e dodrování tìchto zásad mùe významným zpùsobem
zlepit prognózu postiených jak z hlediska pøeití, tak z hlediska
zmírnìní pøípadných závaných trvalých následkù úrazu.
B. Definice
Pro úèely tohoto metodického pokynu povaujeme za závaný
úraz takový úraz, kde je splnìno jakékoliv z následujících kritérií:
 První zjitìné GCS pod 13, nebo systolický TK pod 90, nebo DF
pod 10 nebo nad 29.
 Pronikající dutinové poranìní, nestabilní hrudní stìna, nestabilní pánevní kruh, zlomeniny dvou a více dlouhých kostí (femur, humerus).
 Mechanizmus úrazového dìje  pád z výe nad 6 metrù nebo násilí
jiného mechanismu, ale odpovídající intenzity, pøejetí vozidlem, sraení vozidlem v rychlosti vìtí ne cca 35 km/h, katapultá z vozidla, zaklínìní ve vozidle, smrt spolujezdce, rotace vozidla pøes støechu.
 Výbuch v uzavøeném prostoru, popálení/opaøení nad cca 20%
u dospìlého resp. nad cca 515% u dìtí v závislosti na vìku +).
C. Veobecné doporuèení
Jako faktory, které mají prokazatelný význam pro omezení
mortality, byly identifikovány:
1. Medicínské faktory:
 zabránìní hypotenzi (snaha udret TKsyst nad 90 resp. 110
mmHg);
 zabránìní hypoxii (snaha udret SpO2 nad 90%);
 zabránìní hypotermii (snaha o udrení normotermie).
2. Organizaèní faktory:
 èasový faktor  interval mezi okamikem úrazu a pøedáním pacienta do místa definitivního oetøení by nemìl pøesáhnout 60
minut.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2009

V jednotlivých etapách je potøeba postupovat pøedevím
úèelnì, tj. provádìt pouze ty výkony, které jsou v daném èase a na
daném místì pro pacienta prospìné, vèetnì prevence sekundárního traumatu a dostateèné analgezie. Provádìní jakýchkoliv dalích
výkonù, které by zpozdily pøedání pacienta, je chybou.
D. Doporuèený postup pro oetøení pacienta se závaným
úrazem
1. Primární vyetøení a ivot zachraòující výkony
 Postup ABC:
n Zástava závaného zevního krvácení jakýmkoliv zpùsobem.
n Zajitìní dostateèné ventilace:
 pøi dostateèné spontánní ventilaci podávání kyslíku (O2)
oblièejovou maskou, pøípadnì s pouitím vzduchovodu;
 pøi nedostateèné ventilaci zajitìní dýchacích cest endotracheální intubací nebo alternativními pomùckami a zajitìní dostateèné ventilace.
2. Stabilizace C páteøe límcem a vyprotìní
Tam, kde je nutné vyprotìní pacienta, je potøeba postupovat
s maximální etrností a vyuít dostupných fixaèních pomùcek,
vdy je ale nutné mít na pamìti prioritu obnovení a udrení ivotních funkcí a èasový faktor.
3. Sekundární vyetøení a provedení dalích prioritních výkonù
 Kontrola krvácení:
n Zastavení zevního krvácení kompresí.
n Omezení vnitøního krvácení imobilizací zlomenin pánve
a dlouhých kostí (nejlépe celkovou imobilizací).
 Zajitìní ilního vstupu a infuzní terapie:
n Je indikováno zavedení jedné nitroilní kanyly 16 nebo 18G.
Pokud je zajitìní ilního vstupu nutné z bezprostøední vitální indikace, jsou povoleny max. 2 pokusy, dalí alternativou
je intraoseální pøístup. Zajitìní centrálního ilního vstupu
obecnì není v PNP indikováno.
n Objemové náhrady jsou indikovány s cílem dosáhnout
TKsyst. 90 mmHg (resp. 110 mmHg u pacientù s kraniotraumatem), masivní tekutinové náhrady v pøednemocnièní péèi
nejsou indikovány (jsou efektivní a po chirurgické zástavì
krvácení!).
 Komplexní monitorování: SpO2, akce srdeèní, TK, v pøípadì
nutnosti øízené ventilace trvalé monitorování ETCO2 pro zajitìní normokapnie.
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Prodluování diagnostických a léèebných procedur na místì není indikováno, jde o postup non-lege artis!
4. Organizace zásahu a transport do cílového zdravotnického zaøízení (ZZ)
Precizní organizace zásahu a transport do cílového zdravotnického zaøízení (ZZ) má klíèový význam.
Pøed ovìøením stavu je nutné za závanou povaovat jakoukoliv výzvu, z ní vyplývá splnìní jakéhokoliv z kritérií uvedených
v definici závaného traumatu.
Vyuití vech dostupných prostøedkù pro zkrácení doby od pøijetí výzvy do dosaení místa události je plnì indikováno, vèetnì
aktivace nezdravotnických záchranných slueb, jsou-li k dispozici. Prioritním cílem organizace transportu do ZZ je zkrácení
transportního èasu.
Vyuití LZS je plnì indikované pøedevím tehdy, pokud vede
k významnému zkrácení èasu odezvy a/nebo transportního èasu.
Zvolené cílové zaøízení by mìlo být místem definitivního
oetøení. U pacienta se závaným úrazem je jím zpravidla pøísluné traumacentrum.
Pouité zkratky:
DF
FR
GCS
LZS
PNP
TK
TC
ZZ
ZZS

Dechová frekvence
Fyziologický roztok
Glasgow Coma Scale
Letecká záchranná sluba
Pøednemocnièní neodkladná péèe
Krevní tlak
Traumacentrum
Zdravotnické zaøízení
Zdravotnická záchranná sluba

Literatura:
1) American College of Surgeons Committee on Trauma. ATLS Advanced trauma life support for doctors. Chicago: ACSCT, 1997.
2) American College of Surgeons (1993 b) Comitte on Trauma. ATLS
instructor manual 2: 3742 (Abstract)

Pøíloha è. 1:

3) Biewener A et al. Impact of helicopter transport and hospital level on
mortality of polytrauma patients. J Trauma. 2004 Jan.;56(1):948
4) Liberman M. et al., Multicenter Canadian Study of Prehospital Trauma
care, Ann Surg, vol. 237, No.2/2003, 153160
5) Wang H.E. et al, Out-of-hospital endotracheal intubation and outcome
after traumatic brain injury, Ann Em Med, vol 44., Nov 2004: 439450
6) Nicholl J et al. The cost and benefits of paramedic skills in prehospital
trauma care. Health Technology Assessment 1998;Vol. 2:No 17
(Executive summary). Online na www.ncchta.org, cit. kvìten 2005.
7) Hartl R et al. Direct Transport Within An Organized State Trauma
System reduces Mortality in Patients With Severe Traumatic Brain
Injury. J Trauma and Crit Care. June 2006;60(6):12501256.
8) Kwan I et al. Timing and volume of fluid administration for patients
with bleeding (Cochrane review), The Cochrane Library, Issue 3, 2003.
Oxford: Update software Ltd.
9) Revell M et al. Fluid resuscitation in prehospital trauma care:
a consensus view. Emerg Med. J. 2002;19:494198.
10) Koèí J., Polytrauma  A,B and go! Celostátní konference ÈAS,
Hradec Králové, øíjen 2006
11) Bledsoe B.Protokoly pro pøednemocnièní péèi Trauma Team intl.
Medical Control Systems. Online na www.zachrannasluzba.cz,
pøeklad Franìk O.,2002
12) Dick WF, Ahnefeld FW: Postup pøi oetøení polytraumat v pøednemocnièní fázi. In: Prùvodce urgentní medicínou  algoritmy
a pøehledy postupù. 1. vyd. Sdìlovací technika 2002, Praha; s. 9398.
13) Drábková J: Polytrauma v pøednemocnièní neodkladné péèi. In:
Polytrauma v intenzivní medicínì, 1. vyd. Grada Publishing, Praha,
2002; s. 3954.
14) Seekamp A., Kalbe P., Tscherne H.: Struktur der Präklinischen
Versorgung; v: Tscherne H., Regel G.: Trauma  Management. ISBN
3-540-61605-5, Springer Verlag Berlin, Heidelberg 1997, s. 1921.
15) Vìstník MZ ÈR 2002, èástka 6, s. 1823.
+

) viz Oetøování popáleninového traumatu, metodický list
è. 5 spol. UM a MK, www.urgmed.cz

Editoøi: Ondøej Franìk, Jiøí Knor, Jiøí Maek,
Jana eblová, Tomá Dìdek (ÈSÚCH)

Indikace pro primární smìrování pacientù
se závaným úrazem do traumacentra

Funkce:
Identifikace pacientù s ohroením vitálních funkcí ≥ 10 %
v pøednemocnièní etapì. Tito pacienti uvedeným rizikem
splòují kritéria pro primární smìrování do traumacentra.
Neodùvodnìné smìrování pacienta s pozitivitou nìkterého
z níe uvedených faktorù na nií stupeò péèe je nesprávným postupem.
Pozitivita:
Staèí pozitivní 1 poloka v alespoò 1 skupinì F nebo
A nebo M, skupina S obsahuje speciální faktory.
F. Fyziologické ukazatele:
1. GCS < 13
2. TK syst < 90 mmHg
3. DF < 10 nebo > 29/min.
A. Anatomická poranìní:
1. pronikající kraniocerebrální poranìní;
2. nestabilní hrudní stìna;
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3. pronikající hrudní poranìní;
4. pronikající bøiní poranìní;
5. nestabilní pánevní kruh;
6. zlomeniny ≥ 2 dlouhých kostí (humerus, femur, tibie).
M. Mechanizmus poranìní:
1. pád z výe >6 m;
2. pøejetí vozidlem;
3. sraení vozidlem rychlostí > 35 km/h;
4. katapultá z vozidla;
5. zaklínìní ve vozidle;
6. smrt spolujezdce;
7. rotace vozidla pøes støechu;
8. výbuch v uzavøeném prostoru s poranìním
a/nebo popálením.
S. Speciální kritéria:
1. vìk < 6 let;
2. vìk > 60 let;
3. závaná kardiopulmonální a jiná komorbidita.
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ODBORNÉ TÉMA LÉKAØSKÉ  ETIKA  PSYCHOLOGIE  PRÁVO
Pøíloha è. 2:

Triá u popálených a dìtí

1. Rozsah a hloubka postiení:
 I. st. více ne 50% tìlesného povrchu (TBSA = Total Body
Surface Area)
 II. st více ne 20% tìlesného povrchu
 III. st. více ne 5% tìlesného povrchu
 Inhalaèní trauma
2. Lokalizace poranìní:
 oblièej,
 ruce,
 nohy,
 genitál.

3. Popálenina v rámci polytraumatu nebo závaných
komorbidit.
4. Zasaení a prùchod elektrickým proudem.
5. Poruení koního krytu záøením (onkologie, radiaèní
nehody).
6. Tøídìní popálenin u malých dìtí:
 Vìková kategorie 02 roky: I. stupeò více ne 5% tìlesného povrchu (povrchní popáleniny) a vechny závanìjí.
 Vìková kategorie 28 let: II. stupeò nad 10% tìlesného povrchu (povrchní popáleniny) a vechny závanìjí, III. stupeò  jakýkoliv rozsah a lokalizace (hluboké popáleniny).

Etické problémy u hromadných popálenin
Radana Königová

Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha

Souèasné etické problémy v medicínì významnì pøesahují hranice tradièní Hippokratovy lékaøské etiky. Jak pravil Daniel
Callahan (zakladatel a øeditel prvního ústavu lékaøské etiky
Hasting Center v New Yorku a nositel akademické hodnosti
Doctor Honoris Causa na UK v Praze v roce 2008), základní
premisou souèasné lékaøské etiky je skuteènost, e ryze medicínské problémy neexistují, protoe vekerá rozhodnutí musí zahrnovat nejen vìdecké, ale i morální posuzování.
Ji pøed více ne deseti lety bylo v Prehospital and Disaster
Medicine opakovanì publikováno, e ve svìtì vzrùstá poèet a závanost hromadných poranìní, které stojí spoleènost miliardy dolarù.
Podstatnou èást této sumy vak pøedstavují prostøedky promarnìné
 vyplýtvané pøi neúèinném pouití èi vyuití. Zvlátì pak pøi vzrùstajících nákladech u závaných hromadných popáleninových úrazù je
tøeba vech dosaitelných prostøedkù (prostorových, personálních,
medikamentozních, technických) vyuít uválivì. Pøedejít marné léèbì (futile treatment) u obìtí bez prognózy, jak èasné tak pozdní.
Èasná prognóza je ovlivnìna rozvojem popáleninového oku,
kde základními faktory je vìk pacientù a rozsah postiených
ploch. Dalími faktory mùe být lokalizace hluboké nekrózy na
krku, pokud je cirkulární, kdy nastává intrakraniální venostáza, ischemie mozku a smrt nebo apalický syndrom, pokud se pøed transportem neprovedou uvolòující náøezy na krku (od úhlu manibuly
k medioklavikulární èáøe).
Pozdní prognóza je ovlivnìna hloubkou koních ztrát, je vyadují opakované chirurgické výkony pøi komplexní celkové léèbì. Hlavním úkolem je zabránit infekci pøísnou asepsí, event.
zahájit cílenou léèbu. Profylaktická antibiotika jsou u popálenin
kontraindikovaná pro hrozící tzv. bakteriologické vakuum.
Okolnosti vedoucí k hromadným popáleninovým úrazùm:
 pøítomnost hoølavin,
 mnoství osob v omezeném uzavøeném prostoru,
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 uvíznutí v místì ohroení,
 nemonost úniku,
 neznalost, nepochopení nebo neuvìdomování si tìchto nebezpeèí,
 nepøístupnost místa katastrofy ádným z prostøedkù záchranné
sluby,
 nepøipravenost zdravotnických slueb vech kategorií.
Kadý rok ve WHO je zaznamenáno a hodnoceno prùmìrnì
150 hromadných úrazù v mírových podmínkách:
 na volném prostranství bývá poèet obìtí 6x vyí a poèet hospitalizovaných je 20x vyí,
 v uzavøeném prostoru nastává okamitá smrt v 75% intoxikací
nebo inhalaèním traumatem dolních cest dýchacích s fatálními
komplikacemi.
První významný mezinárodní kongres zamìøený na etické problémy a psychologické dùsledky u hromadných popáleninových
úrazù se konal v Padovì v roce 1980. Poté na kongresu v Bruselu
v roce 1984 bylo referováno o tankových bojích v Israeli.
Pouitím nehoølavých uniforem vojáci utrpìli popáleniny nerozsáhlé, ale tìké z hlediska lokalizace: oblièeje a rukou. Byly
provádìny èasné chirurgické výkony (nekrektomie a autotransplantace) a pokud nenastaly komplikace, zhojení vojáci byli opìt
zapojeni do boje. Tato sdìlení vyvolala øadu otázek nejen medicínských, ale i etických. Jizevnaté deformace nastanou i po èasné
nekrektomii a autotransplantací a mohou být pøíèinou tzv. sociální smrti a i následných suicidií, pokud se jedná o oblièej, kde jsou
nezbytné rekonstrukèní výkony v etapách. Významnou roli hraje
pøístup rodiny a veøejnosti v prùbìhu dlouhodobé intenzivní rehabilitace fyzické i psychické. V tehdejích bojových podmínkách
tato tøetí fáze péèe o popálené byla pominuta.
Extrémní problémy medicínsko-vìdecké a hlavnì etické a morální zùstávají s Hiroshimou a Nagasaki.
Slouèilo se zde pùsobení tøí agens: termické a radiaèní spolu s tlakovou vlnou. Bezprostøední efekt v sousedství epicentra bylo vypaøe29
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ní (evaporizace) veho ivého (obr. 1a a 1b); vzdálenìjí obìti byly
zuhelnatìlé (karbonizace) a v rozsahu nìkolika kilometrù nastala ztráta odìvu a popáleninové trauma, kromì medicínského pùsobení
tlakové vlny. Øeka Ota (obr. 2) byla útoèitìm popálených podobnì jako nádre s vodou (obr. 3). Snaha nalézt vodu byla zobrazena pøeivími svìdky této katastrofy, enou nesoucí své ji mrtvé dítì (obr. 4).
V následujících dnech byly kadavery nakupeny do pozùstatkù
obydlí a posléze spáleny (obr. 5).
Pøeívajícím byla podávána voda, eventuálnì pøiloení obvazù
na shromaditích obìtí nebo ve stanicích první pomoci, kde pracovali zdravotníci a volontéøi (obr. 6a a 6b).
Zvlátním znakem stresové iritace byl tzv. fuga syndrom, kdy
tisíce popálených schopných chùze putovaly z místa zkázy v prùvodech do okolních hor, kde pak umírali (obr. 7).
Uvedené kresby vznikly a v sedmdesátých letech a byly vytvoøeny oèitými svìdky, kteøí katastrofu pøeili a nepodlehli ani
psychologické smrti ani postradiaèním komplikacím.
Psychologické studie této katastrofy uvádìjí, e extrémní stres
vyvolává vystupòovanou neurohormonální odpovìï, mentální
poruchy a vegetativní stimulací vedou k celé kále reakcí. Panika
uvolòuje projevy atavismu a ECHO  reakce pùsobí tzv. emocionální infekci.
Veobecná panika vede k rozdílným stavùm:
Extrémní iritaci nebo extremní inhibici.
Oba tyto psychické procesy mohou vyústit v psychologickou
smrt cestou tzv. trauma agnosis:
 pøi iritaci: hyperkineze, zmínìná fuga, desorientace, ztráta
obranných mechanismù, agrese,
 pøi inhibici: apatie, stupor.
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 tzv. mentální hygienu lékaøùm, sestrám i dobrovolníkùm.
(pokud jsou k dispozici osoby vhodné k tìmto úkolùm).
Z etického hlediska je tato otøesná historická událost rozporuplná:
 Kdo zahájil válku v Tichomoøí?
 Kdo odmítal válku zde ukonèit?
Tragické je, e jako obvykle obìtí bylo pøevánì civilní obyvatelstvo.
Analýzy katastrof zpracované pro WHO uvádìjí 4 body:
1. prevence  nemoná u terorismu
2. alarmové systémy  pokud nejsou znièeny
3. organizace zahrnující triage, zahájení neodkladné léèby
u obìtí s prognózou vèetnì adekvátnì zajitìného transportu, psychologická podpora
4. výuka a výcvik jsou pøedpokladem
Zajitìní tìchto bodù je neuskuteènitelné u nukleárních katastrof.
Závìrem nutno pøipomenout dávný výrok Alberta Schweitzera
z Lambarene, který proklamoval reverence for life.
Nemùeme-li léèit a vyléèit, nae etická povinnost je poskytnout úlevu od bolesti a strachu. Je to dávná tradice medicíny, ke
které se vracíme pøi hromadných poranìní v rámci katastrof.
Poskytnout úlevu od bolesti a strachu je povinnost tìch, kdo poskytují pomoc  nikoli soucit  a je to právo tìch, kteøí jsou postieni  nikoli skutek milosrdenství. A rovnì jedním z principù
lékaøské etiky je umonit smrt  pokud mono dùstojnou.
Prof. MUDr. Radana Konigová, CSc.
Klinika popáleninové medicíny
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
robárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: burnsec@fnkv.cz

Pokud lze vùbec obìti tøídit, nutno zvolit:
 psychofarmakologickou léèbu u tìce alterovaných (pokud je
k dispozici),
 psychoterapii kontinuální u vech postiených,

Pøíspìvek doel do redakce 3. záøí 2009

DEKLARACE PSYCHOSOCIÁLNÍCH PRÁV
Svìtový kongres urgentní medicíny a medicíny katastrof (WCDEM 2009)
Mezinárodní psychosociální pracovní skupina Svìtové asociace pro urgentní medicínu
a medicínu katastrof (WADEM)

VODÍTKA/PRINCIPY  VÝZVA K AKCI
15. kvìtna 2009, Kanada, BC, Victoria

Bylo rozhodnuto, e:
1) Kadý, vèetnì záchranáøù, pøeivích, rodin, v irím kontextu
komunit zasaených vemi typy pøírodních nebo èlovìkem
zpùsobených katastrof, vèetnì válek, má právo na integrovanou, holistickou, psychosociální (PS) podporu, intervence
a trénink trvalejího charakteru  které respektují rùznorodost, kulturu a pohlaví.
2) Je profesionální odpovìdností psychosociálních lídrù (tzn. tìch.
kdo mají pøednostní pøístup ke znalostem a pochopení PS prin-
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cipù a konceptù), aby proaktivnì oslovovali a pùsobili na
osoby, které odpovídají za tvorbu politik v bezpeènostní
a zdravotní oblasti, a to tím zpùsobem  aby byly PS principy
a trénink tvoøivì a flexibilnì integrovány a zahrnovány do
vech aspektù plánování kvalifikace lidských zdrojù pro reakci na mimoøádné události i pro fázi nápravy kod a zotavení.
3) Vzhledem ke zvyující se èetnosti a pùsobení katastrof, rizik,
hrozeb a globálních konfliktù je naléhavé a spoleèensky závazné, aby byly PS programy a politiky tvoøivì a flexibilnì zahr-
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novány do vech úrovní státních a nestátních programù  se
zøetelem k jedineèné povaze kadé katastrofy.
4) Je nezbytné mobilizovat lokální zdroje a zvyovat výkonnost
a schopnosti u jednotlivcù, rodin a komunit a propojovat tyto
lokální zdroje s týmy záchranáøù a s týmy, které pùsobí v období nápravy kod a zotavení  a to v krátkodobém, støednìdobém i dlouhodobém èasovém horizontu.
5) Odpovìdností záchranáøù, pracovníkù krizového øízení a managerù je spolupracovat s tiskem, sociálnì odpovìdnými
urnalisty a médii pøi prezentování a informování o pøesných
zprávách a jejich aktualizacích a dále integrovat a zapojovat
média smysluplným a pøínosným zpùsobem.
6) Je nutné, aby vlády uznaly dùleitost a dbaly na zajitìní èasného PS vzdìlávání a podpory studentùm a pedagogùm
základních, støedních i vyích kol. Vùdèí osoby komunit,
uèitelé, osoby odpovìdné za rozhodování, vysocí pøedstavitelé
veøejné správy a církví musí být oprávnìni zabezpeèit úèinné,
na dùkazech zaloené PS intervence, které zahrnují i analýzy dlouhodobých pøínosù, vèetnì ekonomických. Tyto
základní prvky musí být zahrnuty v krizovém plánování, pøipravenosti, reakci i fázi zotavení.
7) PS plánování má být podloené fakty, má být multidimensionální, koordinované a integrované. Podobnì PS management
musí být flexibilní, adaptivní, aktivnì spolupracující a schopný
a ochotný k mezioborové a pøeshranièní spolupráci.
8) V prùbìhu celého èasového kontinua katastrofy musí PS podpora oceòovat a respektovat lidskou dùstojnost a lidská práva zasaených populací a záchranáøù.
9) Je dùleité, aby WADEM, jeho èlenové a pøívrenci v celém
svìtì, zaøazovali otázky podpory psychosociálního zdraví
pøi katastrofách do vech aspektù pøednemocnièní a postkatastrofické urgentní medicíny.
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10) Je dùleité, aby bylo více prostøedkù a podpory investováno do PS výzkumu a prùzkumu, aby bylo zajitìno, e
programy, politiky, pøednemocnièní a postnemocnièní intervence a pøijímaná rozhodnutí jsou zaloeny na dùkazech a podloeny fakty.
My, úèastníci Svìtového kongresu urgentní medicíny a medicíny katastrof 2009, uznáváme a schvalujeme tendence globální komunity odborníkù z praxe pøednemocnièní medicíny a medicíny
katastrof, kdy dochází k posunu ve smìru k podpoøe psychosociálního výzkumu a praxe skrze trvalý pøenos znalostí, jejich výmìnu a mobilizaci.
Tato mezinárodní rezoluce a seznam 10. vodítek, jak ji dne
13.5.2009 vytvoøila Mezinárodní psychosociální pracovní skupina WADEM byla uznána a schválena Výborem i Shromádìním
WADEM. Díky úsilí WADEM a jeho mezinárodní spolupráci dolo k uznání a docenìní psychosociálních vodítek/principù pro
zpùsobilost, která je zaloená na plánování, komunitní odolnosti
a budování kapacity, které zohledòují také kontexty pøed katastrofou a po jejím skonèení.
Podepsáno 15. kvìtna 2009, Victoria, Kanada na World Congress on Disaster and Emergency Medicine vedoucími Mezinárodní psychosociální pracovní skupiny: Gloria Leon a Carol
Amaratunga
Pøeklad a úprava dokumentu:
tìpán Vymìtal
èlen Mezinárodní psychosociální pracovní skupiny WADEM
vedoucí psychologického pracovitì Ministerstva vnitra ÈR
Pøíspìvek doel do redakce 9. øíjna 2009

Struèné dìjiny poskytování první pomoci, organizovaného
záchranáøství a oetøovatelské péèe o zranìné
David Dvoøáèek

ÚSZS Moravskoslezského kraje, ú.s. Karviná, výjezdové støedisko Havíøov

V obecném slova smyslu má samaritská sluba tisíciletou
tradici. Pùvod první pomoci sahá a do ranného úsvitu lidstva. Výzkum o pravìkém èlovìku na základì vykopávek, na
kterých jsou stopy vyhojených poranìní ukazuje, e v tvrdých podmínkách lovu byl èlovìk èasto sám obìtí útoku lovené zvìøe, která mu zpùsobovala rùzná zranìní. Proto musel
umìt poskytnout první pomoc sobì i ranìným druhùm. Pùvod
první pomoci sahá tedy do nejstarích dob lidstva a s tím souvisí i vznik nejstarí lékaøské vìdy  chirurgie. Ji Babyloòané, staøí Øekové a Øímané poskytovali první pomoc.

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2009

Konfucius (552  479 pø. Kr.), který je povaován celou èínskou tradicí za nejvìtího mudrce vech dob a uèitele národù, zastával názor, e zachránce jednoho èlovìka je vìtí,
ne pøemoitel jednoho mìsta. Také Budha ve 4. stol. pø. Kr.
vydal pøikázání: Kdo chce mnì slouit, oetøuj nemocné!.
V literatuøe ani v jiných dostupných pramenech není zmínka
o tom, e by záchrana lidského ivota byla èinnost, na kterou
by se lidé v jejich dobì zámìrnì pøipravovali èi jinak kolili
pro její lepí úroveò. S vývojem lidstva dolo k rozdìlení
spoleènosti, vznikaly státy a zaèaly války. Znovu tedy vznik-
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la potøeba první pomoci, která se stala nevyhnutelnou pøi zachraòování ivota ranìných bojovníkù. Vojentí lékaøi se museli ji od antických dob zabývat bìnými zranìními 
zhmodìninami, trnými poranìními, penetrujícími ránami,
zlomeninami kostí  a to za primitivních podmínek, které
v dané dobì pøevládaly. Jsou o tom záznamy na egyptských
papyrech, ve verích øeckých básníkù i biblických pøíbìzích.
První køesané zøizovali útulky zvané Xenodochie pro poutníky, putující k Jeíovu hrobu. Tak èinili mnii na hoøe
Karmel. Pozdìji byly zakládány útulky, napø. roku 962 kláterní hospic v prùsmyku svatého Bernarda, který byl vlastnì
první stanicí první pomoci. Podobný hospic byl na hoøe svatého Gottharda, kde se pouívalo k vyhledávání pocestných
cvièených bernardinských psù. Tyto ústavy jsou základem
naich nemocnic a jiných sociálních ústavù, vzelých z ideje
obìtavé pomoci a mají svùj vliv na vývoj zdravotnické kultury lidstva i v dnení moderní dobì. Vechna tato bohulibá
èinnost upadla ve støedovìku, který spatøoval v netìstí prst
Boí a proto pomoc trpícím odmítal. Ve støedovìkých armádách se zøizovala zdravotní sluba nazývaná samaritská.
Støedovìk a novovìk znaly polní lazarety, ale ty byly tìkopádné a neschopné následovat rychlé pøesuny vojenských
oddílù. Proto se ranìní do nich sváeli v otevøených vozech
a cesta trvala i nìkolik dní. Ten, kdo dojel, u zpravidla dalí pomoc nepotøeboval. Øeením nebyly ani provizorní lazarety, zøízené vìtinou v kostelech. V nich zranìní leeli pøímo na studené dlabì a èasto bez dek. Nìkdy zùstávali leet
na bitevním poli, dokud boj neskonèil. První pomoc ve starovìku a støedovìku závisela na úrovni tehdejí medicíny.
Lékaøské poznatky byly tehdy nedokonalé také proto, e
pøedsudky o nedotknutelnosti mrtvého bránily poznání
o skladbì a èinnosti lidského tìla. Ve støedovìku první pomoc provádìli ve své dobì spoleèensky podøadní lazebníci
a bradýøi. Bìhem støedovìku, rytíøi St. John, známí také jako
Maltéztí rytíøi, zaèali pomáhat jejich zranìným druhùm, vytvoøili tak základ moderního sboru Maltézských rytíøù a èinnosti ambulance St. John. První záznam o pouití ambulance
pøi nehodì sahá do r. 1487, do doby panìlské královny
Isabelly. panìlská armáda byla svého èasu extrémnì dobøe
vypracovaná a pøitahovala dobrovolníky z celého svìta, èást
z nich poté vytvoøila první vojenské nemocnice neboli ambulancias, avak zranìní vojáci stejnì nebyli kvùli léèbì
zvednuti døíve ne skonèila bitva, proto stále mnoho ivotù
konèilo umíráním v bitevním poli. A v 15 stol. byli postaveni na spoleèenskou úroveò ostatních øemesel. Provádìli
napravování zlomenin, otevírání hnisavých hlíz. Zakládali
vlastní cechy. Nazývali se ranhojièi, u vojska felèaøi. Vývoj
medicíny pokroèil a v novovìku, kdy se zaèínají uplatòovat
vìdecky zdùvodnìné výkony první pomoci a objevují se nové, dokonalejí metody. První pomoc se zaèíná organizovat.
Teprve v 16. a 17. stol. se pomoc bliním znovu oivila a byly vydány první knihy, pojednávající o první pomoci.
Podobnì v r. 1768 v Hamburku, v r. 1774 v Paøíi a Londýnì
vznikly stanice první pomoci. První záchranná sluba  pod
názvem Humanitní spoleènost pro záchranu zdánlivì mrtvých a v náhlém nebezpeèí smrti se ocitnuvích byla zaloena r. 1798. Jednatelem Retunngsanstaltu byl Albert
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Vincenc Zarda, doktor filozofie a lékaøského umìní, emeritní profesor policejní medicíny a èlen Royal Human Society
v Londýnì. Sdruení kladoucí si za cíl své èinnosti humanistické zásady, harmonický rozvoj lidské osobnosti, nebo péèi
o nemocné a zranìné, ale také bezprostøední záchranu lidských ivotù vznikla a mnohem pozdìji. R. 1855 zaloeno
Køesanské sdruení mladých muù YMCA (Young Mén
Christian Association), pro zajímavost také spoluzaloeno
zakladatelem Èerveného køíe H. Dunantem. Za napoleonských válek èinnost civilní první pomoci znaènì ochabla
a pøesunula se na bitevní pole. Velký vliv na rozvoj organizované zdravotnické sluby pøineslo oetøování ranìných
vojákù za války. Ranìným vojákùm byla v minulosti poskytnuta jen minimální pomoc od obyvatel okolních vesnic, blízkých místu bojitì. Vìtina byla ponechána svému osudu.
Historie medicíny katastrof zaèíná v 70. letech 18 stol. pøi
poskytování neodkladné péèe bìhem váleèných operací. Do
této doby se provádìlo pouze vyproování ranìných a transport na obvazitì, pouze v malém procentu pøípadù se
pøikládalo krtidlo na zastavení prudkého krvácení, které zavedl ji v r. 1674 Morel. Teprve francouzský chirurg, tábní
lékaø rýnské armády a Napoleonùv osobní lékaø Jean
Dominique Larey (*1766 +1842), který je povaován za
otce pøednemocnièní neodkladné péèe, zavedl jako první pohyblivá obvazitì tzv. létající sanitní èetu pro poskytování
chirurgické pomoci v blízkosti bojitì, kdy a po primárním
oetøení byli zranìní odváení do stálých lazaretù. Vytvoøil
oddíly ze tøí zkuených chirurgù a jednoho oetøovatele. Mìli
k dispozici vùz s obvazy, taený konìm, a v pøípadì potøeby
do nìj mohli ranìné naloit. Zavedl do váleèné medicíny tøídìní ranìných z dùvodu nedostatku zdravotnických sil a prostøedkù. V r. 1792 nebyl spokojený se zpùsobem, jakým se
dopravovali ranìní z bojitì. Poloili je prostì na vozík a táhli pøes hrboly a výmoly cest do zázemí. Baron Larrey se rozhodl, e je tøeba péèi o ranìné zlepit a zdokonalit. Dal na
staré transportní korby pøipevnit zvlátní pruiny, které zajistily pacientùm vìtí pohodlí. Nechal také zhotovit pøístøeek, který chránil ranìné pøed nepøízní poèasí. Tento vynález
se setkal s velkým ohlasem a tak u od r. 1796 mìla francouzská armáda zvlátní ambulantní jednotku, vybavenou 12
létajícími ambulancemi taenými koòmi. Zavedl nosítka
k pøenáení ranìných, doporuèoval ránu vèas vytnout a drénovat  tento postup nazval debridement, zastavení krvácení
povaoval za samozøejmost a vìdìl, e pokud není rána pøikryta èistým obvazem, hrozí témìø vdy ranná infekce s fatálním koncem. Po francouzském vzoru pohyblivá obvazitì
zavedli i Prusové. K tomuto pokroku pøispìlo i zorganizování lékaøských kursù a zkouek pro lékaøe a chirurgy odvádìné na vojnu. A objevila se dalí nová mylenka  o nutnosti
poskytování zdravotní pomoci i ranìnému nepøíteli. Ve stejném období vyzval francouzský vojenský chirurg Pierre
Francois Percy (*1754 +1825) k tomu, aby vechny státy
uzavøely smlouvu, e prohlaují ranìné a lazarety za neutrální. Váleèná chirurgie tedy poloila základ medicínì
katastrof, dneního pojetí. Ta tvoøí pøechod mezi civilním
a vojenským zdravotnictvím. Teprve s rozvojem vojenské
techniky se objevuje zvýená potøeba péèe o ranìné a ne-
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mocné vojáky. Známé jsou pøíklady tìchto snah z tzv.
Krymské války v polovinì 19. stol. V letech 18531856
vstoupily Velká Británie, Francie a Turecko do války proti
Rusku na Krymu. Poprvé za bojujícími jednotkami následovaly skupiny vykolených dobrovolných oetøovatelek, které
pomáhaly ranìným vojákùm. V Británii vypukl skandál,
kdy vylo najevo, e o francouzské vojáky se starají milosrdné sestry, zatímco brittí vojáci jsou odkázáni na nekvalifikované sanitáøe a hromadnì umírají. Na ruské stranì fronty
jejich práci organizoval chirurg Nikolaj Ivanoviè Pirogov
(*25. 11. 1810 +5. 12. 1881), na anglické stranì oetøovatelka Florence Nightingalová (*12. 5. 1820 +13. 8. 1910).
Spolu s dalími 38 zdravotními sestrami odjela v roce 1854
do Skutaru (Turecko), aby pomáhala zranìným vojákùm
v krymské válce. Britùm chybìly léky i personál a rázná
Florence zorganizovala zdravotní pomoc pøímo na místì.
Spolu s ostatními sestrami nìkdy vaøila i pro 30004000
vojákù, v prùbìhu tøí mìsícù vybavila mue odìvem a potøebami z týlových skladù. Datum jejího narození si právem pøipomínáme jako Mezinárodní den sester. Dáma s lampièkou
Florence Nightingalová se bezesporu zaslouila jako první
o moderní vìdecké pojetí oetøovatelství. Olejová lampièka,
s ní chodila Florence v noci po dlouhých chodbách nemocnice, se stala symbolem oetøovatelství. Po návratu zaloila
zdravotnickou kolu pro sestry pøi Nemocnici sv. Tomáe
v Londýnì. Své poznatky F. Nightingalová prezentovala
v publikaci Zápisky o armádì a nemocnici. Florence mìla
mnoství zásad, které sepsala v Poznámkách k oetøovatelské
péèi. Rozíøila vojenské zdravotnictví o nový prvek  oetøovatelskou péèi o ranìné a nemocné vojáky ve válce (po lékaøském oetøení ranìní leeli nazí na holé a pinavé zemi,
jídlo dostávali jednou dennì, jedli rukama, nìkdy nedostali
nic a hlavnì se o nì nikdo dále nestaral). Do té doby byl kladen dùraz pouze na péèi lékaøskou. Nikolaj Ivanoviè Pirogov
zavedl ve váleèné medicínì sesterskou slubu, anestézii, sádrový obvaz, tøídìní ranìných. Dalí reformou vojenské sanitní sluby se od r. 1859 zabýval vojenský lékaø Jaromír sv.
p. Mundy, pocházející z hradu Veveøí u Brna ve své disertaèní práci Pøíspìvky k reformì sanitní sluby. Ke zlepení péèe o ranìné pøispìlo i zaloení Èerveného køíe v roce
1864. Celosvìtové hnutí Èerveného køíe vyrostlo ze snahy
zmíròovat utrpení a pøináet pomoc ranìným a nemocným
vojákùm za války. Veèer 24. 6. 1859 se pøi svých obchodních
cestách ocitl výcarský obchodník a sociální reformátor
Henry Dunant (*8. 5. 1828 +30. 10. 1910) na bojiti u italského Solferina, kde proti sobì bojovalo na 300 000 francouzských a italských vojákù. Dunant se po 3 dny a tøi noci
snail pomáhat ranìným, o nì se nikdo nestaral. Po návratu
do enevy otøesený Dunant pøemýlel, jaké kroky podniknout, aby se podobné hrùzy ji nikdy neopakovaly. Napsal
útlou kníku o pouhých 62 stranách, nazval ji Vzpomínky
na Solferino, v ní také navrhl monost nápravy nedostatku
lékaøské pomoci v ozbrojených konfliktech výcvikem dobrovolného zdravotnického personálu ji v dobì míru a rozeslal
ji evropským panovníkùm, státníkùm a vojevùdcùm. Kniha
vyla v enevì 8. 11. 1862. Dunand po jejím vyjití procestoval øadu evropských zemí a osobnì pro své mylenky pomo-
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ci ranìným získával hlavy státù a vojenské velitele. Nalezl podporu
u francouzského císaøe
Napoleona III. a 22. 8.
1864 byla do enevy
svolána konference národù, na ní se státy sjednotily, e ranìný i jeho
pøístøeí (lazaret) nesmí
zùstat bez pomoci, tzv.
první enevská dohoda
o zlepení osudu ranìných v polních armádách. K provedení toho
Obr. 1
byly ustaveny v jednotlivých státech spoleènosti, které si daly do znaku èervený køí
v bílém poli. Èervený køí se stal pomocnou organizací vojenské zdravotnické sluby. Mezinárodní hnutí Èerveného
køíe a Èerveného pùlmìsíce, které se zrodilo ze snahy pomáhat zranìným na bojitích bez jakéhokoliv rozdílu.
Berlínský fyziolog Georg Friedrich Nicolai byl jeden z mála lékaøù  pacifistù, kteøí tvrdili, e pro doktora neexistuje
nepøítel, ale jenom ten, kdo potøebuje lékaøský výkon. Právì
lékaøi vidìli dopad váleèného bìsnìní nejvíce zblízka. Ji
od r. 1864 se snaili jednotlivé národní spoleènosti Èerveného køíe vytváøet samaritské spolky  sanitní kolony pro
èasy váleèné i mírové. První civilní ambulance se objevila
v r. 1878 v ulicích anglického mìsta Margate v hrabství
Kent. Byl to vozík s jedním konìm a tlaèil se ruènì. A pozdìji, po r. 1883, se zaèala pouívat ambulance se ètyømi
koly na pneumatikách, taená ovem jetì konìm. V r. 1881
byla z popudu prof. MUDr. Jaromíra von Mundy ve Vídni
zaloena dobrovolná ochranná spoleènost pro poskytování
první pomoci pøi netìstích. Lze tedy opodstatnìnì tvrdit,
e dr. J. Mundy (*3. 10 1822 +2. 8. 1894) je zakladatelem
veobecného záchranáøství. Pod pojmem samaritánská
sluba se nejèastìji chápe laická organizovaná zdravotnická první pomoc, která se svým zamìøením týkala vekerého
obyvatelstva. Její koøeny sahají do 18. stol., kdy
v Holandsku (od r. 1767) byly zøizovány lidumilné spoleènosti, je sledovaly samaritánské cíle. R. 1767 byla
v Amsterodamu zøízena první spoleènost pro záchranu tonoucích. Podobnì v r. 1768 v Hamburku, v r. 1774 v Paøíi
a Londýnì vznikly stanice první pomoci. Ve Velké Británii
(od r. 1878) se zase vytváøely tzv. Ambulance classes, jejich pojetí se íøilo do dalích evropských zemí, zvlátì do
Nìmecka, kde se z nich staly organizace pro poskytování
první pomoci pøi náhlých netìstích a úrazech.

David Dvoøáèek, DiS.
Karlov 68
595 01 Velká Bíte-Janovice
e-mail: dvoracekzachranar@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 30. srpna 2009
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Historie resuscitace
David Dvoøáèek

ÚSZS Moravskoslezského kraje, ú.s. Karviná, výjezdové støedisko Havíøov

Snaha o vzkøíení náhle zemøelých osob lidstvo provází od
úsvitu civilizace. Èlovìk zaskoèený náhlou ztrátou svého druhu není schopen tuto skuteènost akceptovat, proto se ji snaí
zmìnit. První reakce svìdka je spojena s negací smrti a vírou
v moné vzkøíení. Z hlediska lidské psychiky k sobì mají
naivní pokusy o probuzení a moderní resuscitaèní postupy
nesmírnì blízko. V roce 1977 publikoval americký profesor
Peter Safar (* 1924 +2003) práci, ve které se zamýlel nad poèátky oivování i jeho filozofickými dopady ve vývoji lidstva. Její pùvodní náplní byla snaha vzkøísit zdánlivì mrtvé,
utonulé, uduené èi podchlazené. V posledních 5 000 letech
kadá dalí generace pøejímala to, co poznala, objevila a pøenechala generace pøedchozí, a to na základì vlastních zkueností. V poèátcích vývoje èlovìka byl pozemský ivot chápán
jako pouhé pøeití druhu, ivot jedince nemìl ádnou dùleitost a vdy byl urèen pouze k neodvratnému konci  nìkdy
døíve, jindy pozdìji. Resuscitace byla povaována za postup
proti pøírodì. Ji øeètí filozofové tuili, e lidský mozek pøedstavuje vývojový okruh a je urèen k formování svìta. Z tohoto dùvodu tedy pokus o oivení èlovìka bez obnovení funkce
mozku nebyl synonymem pro obnovu lidského ivota. To je
základní, zajímavá a pravdivá mylenka a do dneních dní,
kdy obnovení lidského bytí je akceptováno pouze v tom pøípadì, kdy je èlovìk schopen pøijímat a vést aktivní ivot i po
resuscitaci. Køíení se vak i v nejpokrokovìjím provedení
omezovalo pouze na umìlé dýchání; zástava obìhu zùstávala
nezvratná. Za nejstarí popsanou resuscitaci, dnes interpretovanou jako dýchání z úst do úst, se povauje biblický zázrak
proroka Eliáe (Starý zákon, Druhá kniha královská, kap. 4.,
ver.3235 uvádí jak prorok Elizeus køisil dítì). O podobných
technikách informují i staré èínské písemnosti. Vdechování
ivota bylo jen jedním z mnoha experimentù. Starovìké oivovací metody se pøíli neliily od tìch, které amani pøírodních národù pouívají dodnes. Mùeme si je pøedstavit jako
zaøíkávání, nahøívání, rùzné formy vykuøování, pøikládání
amuletù, zvíøecích výkalù a zázraèných mastí. Katolická církev ve støedovìku podobným praktikám nepøála. Byly povaovány za pohanské zvyky a protivení se vùli Boí. Dotýkání
se sebevrahù a utonulých osob bylo zakázáno. Primitivní pokusy o køíení pøesto neustaly, nepøímé dùkazy lze nalézt
v pohádkách ve vech evropských národù (ivá voda).
Pøípadný resuscitaèní úspìch mohl být teologicky zdùvodnìn,
jednalo se o zázrak. Pøi nezdaru tomu tak nebylo, naøèení
z èerné magie vedlo k inkviziènímu soudu, který pro ïáblovy
sluhy znal jediný trest, smrt upálením. Zásadní zmìnu v pøístupu k oivování pøinesla éra osvícenství. Církevní bariery
padly, návody ke køíení vycházely z dobových medicínských
poznatkù a nic nebránilo jejich publicitì. Z této doby pochází
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nejen literární reference, ale datuje se i zakládání prvních záchranáøských spolkù a kodifikace køísících postupù formou
oficiálních úøedních naøízení. Za první svého druhu je povaováno Amsterdamské naøízení k záchranì utonulých vydané
na zaèátku 18 století. V zaplavovaném Nizozemí se v té dobì
jednalo o nejèastìjí nehodu. Podrobné popisy techniky dokumentují i její vývoj. Nejstarí zpùsob spoèíval v zavìení
utonulé osoby za nohy (pøitom vytekla voda z dýchacích
cest). Následnì se postiený na provaze spoutìl hrudníkem
k zemi, co mìlo vést k obnovení dýcháni (za pae ho drel
druhý zachránce). Zdokonalený postup spoèíval ve válení
utonulého pøes sud, zachránce ho pøitom drel za nohy.
Posouváním po oblé ploe sudu bylo zajitìno vylití vody
a støídavé stlaèování hrudníku. Pozdìji byl tento postup modifikován pøehozením utonulého napøíè pøes koòské sedlo
a jeho následným natøásáním cválajícím konìm. Tehdejí medicína nestavìla na zázracích a neèinila si ambice ke vzkøíení mrtvých. Základní problém, s ním se potýkala byla nejistá
diagnostika smrti. Záchrana byla urèena osobám zdánlivì mrtvým a uívala postupy, které zahrnovaly prùkazy známek smrti.
Obecné rozíøená byla obava z procitnutí v rakvi, zmrtvýchvstání nebotíkù byla popsána v øadì evropských zemí.
Z toho dùvodu v Rakouské monarchii k povinnému vybavení
márnic patøil i zvon slouící pøípadnému pøivolání pomoci.
O revoluèní prùlom v osvìtì a pøístupu k první pomoci se zaslouila mezinárodní organizace Èerveného køíe. Jí vydané
metodiky zahrnovaly i dobové postupy køíení. Na zaèátku
devatenáctého století se v literatuøe jetì setkáváme s postupy
pøímého dýchání do plic. Jeho oputìní zpùsobily bakteriologické objevy a obavy z infekce. Vesalius v roce 1543 popsal
fibrilaci komor u zvíøat a roku 1555 ventiloval zvíøata pøeruovaným pøetlakem. Od 16 století se traduje technika dýchání z plic do plic. První lékaøskou zprávu o úspìném oivení
podal Tossach v roce 1744. Pøestoe tato zpráva hodnotí
resuscitaci jako úspìnou, tato technika se dál nerozvíjela
a prosazovaly se manuální metody. Zøejmì i proto, e etika té
doby znamenala více ne zachránìný ivot. Hofe a Ludwig
popsali daleko lépe a odbornìji fibrilaci komor u zvíøat v roce 1850. První úspìná srdeèní masá byla provedena a popsána v roce 1874 Schiffem a v roce 1878 Boehmem. V roce
1858 se objevila metodika nepøímého dýchání dle Silvestra
 umìlé dýchání manipulací horních konèetin pøitlaèovaných
následnì na hrudník. Ve zdokonalené variantì zvané SilvestrBrosch pøeila sto dvacet let. Spolu s ní se pozdìji uíval
i Nielsenùv zpùsob urèený osobám leícím na bøie. Technika
umìlého dýchání dle Nielsena byla zavedena v roce 1932.
Bez zajímavosti není ani ta skuteènost, e se dýchání provádìlo bez úèinného uvolnìní dýchacích cest. Od roku 1906 do

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2009

E T I K A



P S Y C H O L O G I E

roku 1958 bylo publikováno 1 922 pøípadù srdeèní masáe.
Zlom nastal teprve koncem 19. století. V roce 1892 byla poprvé úspìnì provedena nepøímá masá srdeèní a roku 1901
pøímá srdeèní masá. Ucelené køísící metodiky s pouitím nepøímého umìlého dýchání se vztahovaly k utonulým a osobám zasaeným elektrickým proudem. Pøi jejich uití ve své
dobì byly zaznamenávány ojedinìlé pøípady úspìných resuscitací provádìných plavèíky nebo laickými záchranáøi.
Nezodpovìzenou otázkou zùstává jejich interpretace, diagnostika obìhové zástavy èinila problémy i lékaøùm.
Skuteèný kvalitativní skok v resuscitaci nastal ovem a v 50.
letech naeho století. V roce 1947 se uskuteènila srdeèní defibrilace, propracován byl patofyziologicky podloený postup
neodkladné resuscitace, který se postupnì rozvinul a do souèasného pojetí kardiopulmonálnì cerebrální resuscitace podle
Petera Safara. Jeho jméno dokládá èeský pùvod, rodièe byli
vídentí Èei a dìdeèek p. Josef afáø pocházel z Lukavic
v Orlických horách ve východních Èechách. Do roku 1950
pobýval ve Vídni, od roku 1950 v USA ve mìstech
Philadelphie, Baltimor, Pittsburg. Jasnì se projevilo, e podpora a náhrada ivotních funkcí, dýchání a obìhu výraznì
sniuje úmrtnost pøi rùzných onemocnìních. Poznenáhlu
vznikla tak mylenka multidisciplinární péèe o nemocné, soustøedìné pro selhávání dýchání a obìhu nezávisle na základních diagnózách. Safar a Ruben zjistili a popsali v roce 1950
dýchání z plic do plic jako jedinou monost umìlého dýchání. Profesor Safar se v padesátých letech minulého století zaèal zabývat znovuobjevenou technikou dýchání z plic do plic.
Na skupinì dobrovolníkù se mu podaøilo prokázat, e ve
svých úèincích pøedèí metody nepøímého dýchání. Jen o málo pozdìji (v roce 1960) Kouwenhoven, Knickerbocker a Jude
pøi pokusech na psech objevili úèinnost nepøímé srdeèní masáe. V roce 1961 Kouwenhoven a Knickerbocker a spol.
uveøejnili rozsáhlou práci o technice a výsledcích zevní
srdeèní masáe a právì tato práce se ujala v celé medicínì
a vedla k obrovskému pokroku ve vech oborech. Rok 1960
mùeme povaovat za mezník v KPCR. Profesor Safar jejich
poznatkù operativnì vyuil a obì dílèí techniky zkombinoval.
První úèinnou metodiku resuscitace podanou formou resuscitaèní abecedy zveøejnil v roce 1961. V roce 1966 byly vydány první metodické pokyny ke KPR (JAMA). V roce 1965
vzniklo v Pittsburgu velké pracovitì pod vedením P. Safara
s dùslednì dodrovanou zásadou multidisciplinární péèe.
Neodkladná resuscitaèní péèe se pøenesla i do terénu, aby zasáhla co nejdøíve po nehodì. Byla zaèlenìna do soustavy pøednemocnièní rychlé zdravotnické pomoci, na kterou navazuje
resuscitaèní a intenzivní lùková péèe. Safar nezùstal jen u teoretických publikací nových poznatkù, ale zaslouil se i o jejich praktické vyuití. Na svém pùsobiti v Pittsburghu zaèal
budovat EMS  Emergency Medical Service  první záchrannou slubu urèenou k výjezdùm do terénu. K realizaci projektu vyuil zájemcù z øad nezamìstnaných, kteøí proli
odborným resuscitaèním kolením. Poloil tak základ dneního amerického paramedického systému. Dr. Leonard A. Cobb
v Seattlu (USA) v roce 1970 pod názvem paramedic staff
a vytvoøil pravdìpodobnì nejdùmyslnìjí veøejný systém
resuscitaèní sluby. V anglosaských zemích se pomocný zdravotnický personál, jako vysoce kvalifikovaný personál v emer-
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gentní medicínì, vyvinul z hasièských sborù. Hasièi v Seattlu
a sousedním King Country fungují jako pohotovostní lékaøská sluba, bìná praxe je taková, e na místo nehody pøijídí jako první standardní poární vùz s posádkou, která
zahajuje resuscitaci, a teprve potom následuje bìné ambulantní oetøení. Zároveò existuje monost instrukce základní
neodkladné resuscitace po telefonu prostøednictvím poárního dispeèera, který pøijímá naléhavé telefonické hovory osob
volajících o pomoc. Safarova resuscitaèní abeceda od poèátku spojovala laické a lékaøské resuscitaèní postupy. K jejímu
rozíøení významnì pøispìla nabídka tréninkových pomùcek
od firem Laerdal a AMBU. V prùbìhu sedmdesátých let se
Safarova metodika prosadila v celém civilizovaném svìtì.
V tehdejím Èeskoslovensku se tak stalo v roce 1974, kdy ji
ministerstvo zdravotnictví vydalo formou metodického opatøení. Roku 1985 vydala Americká kardiologická asociace
(American Heart Association) v té dobì veobecnì akceptované resuscitaèní postupy. O rok pozdìji vydal T. R. Evans
tzv. abecedu o resuscitaci, která byla sestavena èleny resuscitaèního výboru Velké Británie a urèila pøesné algoritmy
KPCR. V roce 1992 se uskuteènila v Dallasu konference na
téma kardiopulmonální resuscitace a neodkladná kardiální resuscitace za úèasti zástupcù více odborných spoleèností s cílem zhodnotit dosavadní zkuenosti a projednat a pøijmout
nová doporuèení pro neodkladnou resuscitaci. Poèátky snah
postavení KPCR na vìdeckém základì jdou do roku 1993,
kdy se na pùdì opatství Uttstein v Norsku setkali zástupci nìkolika odborných spoleèností  American Heart Association,
Europaen Resuscitation Council, Heart and Stroke
Foundation in Canada a Australian Resuscitation Council.
Vypracovali zde tzv. Utsteinský protokol týkající se KPCR
a následné péèe. ILCOR  ILCOR (International liaison committee on resuscitation) mezinárodní styèná komise pro resuscitaci, dnes celosvìtovì uznávaná vrcholová autorita. Byla
zaloena v USA v roce 1993. Iniciátorem byla AHA, spoluzakladateli partnerské organizace z Kanady, Austrálie,
Nového Zélandu a Jiní Afriky. Jediným evropským reprezentantem v dobì vzniku byla Velká Británie. V roce 2003 byl
vyvinut a schválen první pøístroj pro automatickou masá
srdce (AutoPulse) øízený mikropoèítaèem, s vlastním nezávislým zdrojem, se snadným pouitím v terénu zvyujícím
úèinnost masáe s prokrvením mozku a srdeèního svalu a na
120 %. V roce 1996 byla ustanovena mezinárodní spoleènost
zabývající se problematikou resuscitace  ILCOR, která roku
2000 vydala v Dallasu první celosvìtové Guidelines týkající
se KPCR. Následovalo zpracování Evropskou radou pro resuscitaci (European Resuscitation Concil  ERC) pro podmínky charakteristické v Evropì. Dalí zmìny pøinesl
European Resuscitation Concil Guidelines 2005. Nové
Guidelines 2005 pøinesly celou øadu zmìn v algoritmech, které se uívaly bez výraznìjích zmìn od roku 1968.
David Dvoøáèek, DiS.
Karlov 68
595 01 Velká Bíte-Janovice
e-mail: dvoracekzachranar@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 30. srpna 2009
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Spoloèná zdravotná poisovòa a. s. ZÁCHRANA 2009

XIII. roèník kongresu urgentnej medicíny, medicíny katastrof a integrovaného
záchranného systému s medzinárodnou úèasou
XIX. roèník súae posádok záchranných zdravotných sluieb s medzinárodnou
úèasou Levice  Vráble  Nitra, 10.  13. 9. 2009
Ladislav Kotrusz, Gabriel Manèík, Mikulá Dunda, Miloslav Hanula, Jana Hulová,
Katarína Brtiaková
Obèianske zdruenie OPTIMUS  URGENT Vaa Záchrana

V polovici septembra sa Levice, Vráble a Nitra stali dejiskom
XIII. roèníka kongresu urgentnej medicíny, medicíny katastrof
a integrovaného záchranného systému s medzinárodnou úèasou
a XIX. roèníka súae posádok záchranných zdravotných sluieb
s medzinárodnou úèasou. Ako u býva na Slovensku zvykom,
prvý deò podujatia bol venovaný kongresu urgentnej medicíny,
ktorého sa zúèastnilo 631 registrovaných úèastníkov. Kongres sa
konal pod zátitou Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity
Kontantína Filozofa v Nitre.
Kongres tvorilo 10 nosných tém: Postavenie operaèného strediska v systéme neodkladnej starostlivosti, Hypotermia v urgentnej medicíne, Urgentný príjem a nadväznos na prednemocniènú
starostlivos, Kazuistiky z poh¾adu zasahujúcej posádky a z poh¾adu ÚDZS, Akútne stavy v pediatrickej pneumológii, IZS a nehoda s hromadným postihnutím osôb, Zodpovednos záchranára
v posádkach RLP a RZP (sekcia pre záchranárov), Právo a legislatíva v ZZS, Varia a Posterová sekcia. Maratón 80  tich prednáok a 11  tich posterov trval 10 hodín a prebiehal paralelne
v dvoch kongresových sálach. Viac ako polovica prednáok bola
vyiadaná za úèelom zostavenia pútavého a hlavne aktuálneho
programu, ktorý by odráal najnovie poznatky z oblasti urgentnej
medicíny. K vysokej odbornej úrovni kongresu prispela úèas renomovaných prednáate¾ov zo Slovenska, Èiech, Rakúska
a védska. Spestrením bola moderovaná diskusia na tému nehody
s hromadným postihnutím osôb  Pohoda 2008. Nemálo zaujímavou a pútavou bola aj Pro-con diskusia na tému: Transport dieaa s vnútrobruným krvácaním do najbliej nemocnice? Poèas
kongresu prebiehali dva workshopy, prvý s názvom: Èo vieme
a èo nevieme o indikáciách a technike uskutoènenia koniotómie/koniopunkcie? a druhý s názvom: Vodná záchrana. Obrovský
záujem o tieto workshopy, ktoré úèastníkom ponúkli jedineènú
monos získa praktickú skúsenos, bol iba potvrdením, e na
Slovensku chýbajú podobné vzdelávacie akcie.
Súa posádok záchranných zdravotných sluieb prebiehala paralelne pre posádky RLP a RZP, prièom posádky RZP boli materiálno-technickým vybavením a kompetenciami zrovnocennené
s posádkami RLP. Pre vetky posádky boli pripravené úplne identické úlohy, s rovnakými hodnotiacimi formulármi a odliovali sa
len v osobách figurantov a rozhodcov. Súae sa zúèastnilo 14 posádok RLP zo Slovenska, 2 posádky RLP z Èeskej republiky a 28
posádok RZP zo Slovenska, 1 posádka RZP z Èeskej republiky.
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Súa bola zahájená noènou etapou, poèas ktorej mali posádky
zvládnu dve úlohy.
KÁJA
Úloha nebola vyznaèená v itinerári, v noènej etape bola zaradená ako vsuvka  prekvapenie. Posádky nedostali iadne zadanie
a nevedeli, e cestou k súanej úlohe ich èaká nástraha. Na okraji cesty smerom k rekreaènému stredisku, blízko dediny, je vozidlo v priekope, vodièom je Choking Charlie, dusiaci sa Karol, má
pri sebe oznam, ktorý informuje posádku ...e jedol orieky a zabehlo mu. Cie¾om úlohy bolo preveri pozornos posádky poèas
akútneho výjazdu, ich ochotu riei neohlásenú dopravnú nehodu
a preveri správny postup pri dusení sa cudzím telesom. Úlohou
posádky bolo zastavi pri havarovanom vozidle, ohlási udalos
KOS ZZS, vybra dusiaceho sa Karola z vozidla a zvoli správny postup pre vypudenie cudzieho telesa z dýchacích ciest, t.j. 5 x
úder do chrbta, medzi lopatky a následne 5 x Heimlichov manéver v stoji prípadne v ¾ahu. Simulovanú dopravnú nehodu nezaregistrovalo 7 posádok RZP a 2 posádky RLP, èo v celkovom poètu
zúèastnených posádok predstavuje a 20 %. Maximálny poèet bodov dosiahlo 6 posádok RLP (38 %) a 15 posádok RZP (51 %).
METHANE
Úloha bola nosnou v rámci noènej etapy a jej cie¾om bolo poukáza na význam správneho prvotného zhodnotenia situácie a prvotnej informácie z miesta udalosti na operaèné stredisko ZZS, èo
v praxi takmer úplne absentuje. Na tarte posádka obdrala zadanie s nejasnými informáciami o dopravnej nehode pravdepodobne väèieho rozsahu. Jednalo sa o nehodu s hromadným postihnutím osôb nasimulovanú ako zráku cisternového kamiónu preváajúceho metán, autobusu a osobného auta.
Na parkovisku pri jazere sa nachádza cisterna a autobus prièom
v cisterne sa nachádza 1 ako zranený vodiè, v autobuse je tie ako zranený vodiè, 13 detí vo veku 14 rokov (3 èervení, 4 ltí, 6 zelení) a 1 dospelý  uèite¾ (ltý). Osobné auto je pod cestou v zráze
na prvý poh¾ad nie je vidite¾né, je potrebné ho nájs. V osobnom
aute je 1 màtvi spolujazdec  figurína a v blízkosti auta vonku je 1
màtvy vodiè osobného auta, ktorý bol vymrtený z vozidla  figurína. Cisterna je oznaèená METHANE na vidite¾nej strane a nachádza sa tu Kemlerovo èíslo a UN kód, vzadu je výrazné oznaèenie nebezpeènej látky Metán. Na príjazdovej ceste je reálne umiestnená
tabu¾a koniec obce BÁTOVCE, ktorý by si posádka mala vimnú.
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Na scéne u zasahujú hasièi a kynologická záchranná sluba, je prítomný velite¾ zásahu HaZZ, ktorý po tom ako ho posádka kontaktuje poskytne poadované informácie o bezpeènosti zásahu.
Figuranti krièia o pomoc a vytvárajú psychický tlak na posádky.
Úloha prebiehala paralelne pre posádky RLP aj RZP.
Úlohou posádky bolo 5 minút zhodnocova situáciu, nebolo potrebné triedi, oetrova ani lieèi postihnutých. Po 5 minútach bolo úlohou jedeného èlena posádky telefonicky poskytnú prvotnú
informáciu o udalosti operaènému stredisku ZZS, ktoré zriadilo neïaleko miesta udalosti mobilné pracovisko. Úloha bola hodnotená
dvojfázovo, v prvej fáze bolo hodnotené zabezpeèenie vozidla, pouité ochranné pomôcky a systematickos postupu posádky ZZS.
Druhá fáza hodnotenia bola v rukách operaèného strediska ZZS,
ktoré hodnotilo najmä kvalitu poskytnutej informácie o udalosti.

posádky stanovi vhodné miesto pre pristátie vrtu¾níka a jeden
z èlenov posádky ide navigova vrtu¾ník. Rozhodca upozorní posádku, e vrtu¾ník pristáva  vzh¾adom na bezpeènos by posádka mala pacienta pred pristátím vrtu¾níka prenies za vozidlo
BVP. Hodnotí sa aj vybavenie, ktoré si posádka priniesla na úlohu na základe zadania. Cie¾om úlohy bolo preveri správny postup pri vyprosovaní, vyetrovaní a manamente úrazového
pacienta, poukáza na aj potrebu fyzickej kondície záchranárov
a preveri praktickú zruènos týkajúcu sa navigácie vrtu¾níka.
Úroveò maximálneho a minimálneho poètu bodov bola v rámci
tejto úlohy takmer rovnaká, medzi posádkami RLP bol najvyí
bodový zisk 95 % a najnií 49 % maximálneho poètu bodov,
medzi posádkami RZP bol najvyí bodový zisk bol 93 % a najnií 46 % maximálneho poètu bodov.

Samotný názov úlohy a oznaèenie cisterny METHANE, neboli zvolené náhodne, mali upriami pozornos na mnemotechnickú pomôcku pochádzajúcu z MIMMS, ktorá bola aj vzorcom
pre hodnotenie komplexnosti poskytnutej prvotnej informácie:

MLÁKA
Posádka obdrí zadanie, e v miestnom jazere neïaleko od brehu sa topí diea. Volal jeho rozruený kamarát. Zo zadania je jednoznaène jasné, e posádka jazero ve¾mi dobre pozná vèera sa tu
kúpali, håbka vody je cca 1,6 m, voda je èistá, na dne je trk, nie
sú tam rastliny. Je leto, slneèno, 29 ° C.
Situácia je simulovaná v miestnej plavárni. Pri príchode posádky diea ete z posledných síl bojuje a prestáva sa hýba.
Vyprostenie inou zlokou IZS nie je reálne, hasièi hasia poiar,
príchod najskôr o 15 min. a príchod polície je moný o cca 5 min.
Jeden èlen posádky prichádza na úlohu v plaveckom úbore, prepláva 50 m na èas, následne si môe so sebou do vody vzia pomôcky pod¾a vlastného rozhodnutia (plavák, backboard, krèný
golier) a pláva k topiacemu sa dieau. Diea správnym spôsobom
uchopí poprípade aj naloí na backboard a dopraví ho k okraju bazéna, kde mu ostatní èlenovia posádky pomáhajú na breh. Po vytiahnutí z vody diea nejaví známky ivota, akcia srdca prítomná
 bradykardia, apnoe, úloha pokraèuje na detskej figuríne.
Kamarát topiaceho sa, poskytne na výzvu, posádke anamnestické
informácie o udalosti. Poèas oetrovania dieaa plaèe kamarát,
ktorý volal, je potrebné ho slovne upokoji. Na úlohe sa hodnotí
aj celkové vybavenie, ktoré si posádka na základe zadania prinesie  backboard, plavák, krèný golier, zásahový kufor s liekovým
vybavením, defibrilátor, odsávaèka, ventilátor, kyslík, transportný
prostriedok, prostriedok na zaistenie tepelného komfortu. Cie¾om
úlohy bolo preveri fyzickú kondíciu záchranárov, schopnos
správne vyprosti topiace sa diea, pouitie alternatívnych pomôcok pre záchranu topiaceho sa a správny manament pritopeného detského pacienta.
Hodnotený bol postup vo vode najmä prvotné vyetrenie, predýchanie a správne vyprostenie z vody, následné zaistenie dostatoèného dýchania, lieèba, smerovanie a spôsob transportu detského
pacienta. Pacienta, pre zlé anatomické pomery, nebolo moné zaintubova. Cie¾om bolo poukáza na monos vyuitia alternatívnej
pomôcky ako laryngeálna maska èi kombi rúrka. Nesprávnym postupom bola v tomto prípade koniopunkcia, èi koniotómia, nako¾ko
sa jednalo o jednoznaène predýchate¾ného pacienta.
Najrýchlejí plavci  záchranári v rámci úlohy Mláka, tak v kategórii RLP ako aj v kategórii RZP dosiahli v plávaní na 50 m rovnaký èas 32 s.. V rámci hodnotenia postupu pri záchrane topiaceho
sa dieaa medzi posádkami RLP bol najvyí bodový zisk 97 %
a najnií 43 % maximálneho poètu bodov, medzi posádkami RZP
bol najvyí bodový zisk bol 87 % a najnií 34 % maximálneho
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V prvej fáze hodnotenia úlohy dosiahli maximálny poèet bodov
3 posádky RZP a 1 posádka RLP. V rámci hodnotenia poskytnutej prvotnej informácie boli výrazné bodové rozdiely, medzi posádkami RLP bol najvyí bodový zisk 78 % a najnií 37 % maximálneho poètu bodov, medzi posádkami RZP bol najvyí bodový zisk bol 88 % a najnií 18 % maximálneho poètu bodov.
Súa pokraèovala ïalí deò tromi dennými etapami, prièom
kadá zahròovala dve úlohy vychádzajúce z reálnych situácií.
BEFKO
Udalos je situovaná na tankodrome poèas simulovaného vojenského cvièenia. Posádka ZZS je pre zlý terén zastavená cca 800
m od vojenského vozidla a usmernená, aby si zobrala vetky potrebné pomôcky a dostala sa na miesto nehody peo. Èas sa meria
od vystúpenia z vozidla. Oproti posádke ide druhý vojak, svedok
nehody a podáva na otázku posádky informáciu o udalosti.
V BVP leí vojak, má pri sebe zbraò, posádka by mala vyzva
druhého vojaka (prípadne velite¾a cvièenia) a poiada ho, aby
odobrali vojakovi zbraò. Zranený vojak je pri plnom vedomí, na
udalos si pamätá, poèuje, pre boles chrbtice sa nevládze postavi, tàpnu mu prsty ¼HK a obe DK, treba ho správne imobilizova v stiesnených podmienkach vojenského vozidla BVP, pred
vyprostením zaisti i.v. prístup a poda analgetikum, následne pacienta vyprosti, vyetri, oetri, poda terapiu a pripravi na
transport. Pacient má by smerovaný do traumacentra prípadne na
neurochirurgiu cestou LZS. Ak si posádka vyiada LZS, je úlohou
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poètu bodov. V rámci úlohy bola cite¾ná minimálna skúsenos
posádok s vyprosovaním topiacich sa, len máloktorá posádka pouila backboard, èi predýchala pacienta priamo vo vode. Rovnako
minimum posádok vyuilo správnu alternatívnu pomôcku na zaistenie dýchacích ciest u jednoznaène predýchate¾ného pacienta.
LENTILKY
Volal 17 roèný syn, e otcovi prilo nevo¾no, nevládze sa postavi a saene komunikuje. Udalos je situovaná v retaurácii.
Na podlahe, pri jedálenskom stole, leí mu v stredných rokoch,
je pri plnom vedomí, udáva celkovú slabos, je bledý, spotený
a ako sa mu dýcha. Oproti záchranke ide syn, ktorý je rozruený a je ho potrebné upokoji. Dovedie posádku k otcovi a na
otázku anamnézy udáva, e sa niè mimoriadne nestalo, otec pozeral futbal a prehra ho dos rozladila. Celý èas bol nervózny bledý
a tak ho syn prehovoril, aby ili na pivo do miestnej retaurácie,
saoval sa, e sa s ním toèí celý svet a nejako nie je vo svojej koi, no neprikladal tomu význam. Otec na cielenú otázku anamnézy smerujúcu k tomu èo jedol, udáva, e jedol cukríky  Lentilky.
Pacient má u seba lieky, ktoré uíva  Agen, ktoré by mala posádka nájs a rovnako by mala posádka skontrolova krabièku
s Lentilkami, kde nájde primieané tablety Agenu.
Ak posádka dôkladne nezistí anamnézu, nevykoná vyetrenie
vrátane 12 zvodového EKG alebo nenájde Lentilky, príp. lieky, pacient po 5 min. na znamenie rozhodcu cielene ukáe krabièku
s Lentilkami a povie e v nej má aj lieky. Následne ak posádka vèas
nepodá terapiu, sa stav pacienta zhorí  somnolencia, pokles SpO2.
Po 8 minútach bez adekvátnej terapie upadá pacient do bezvedomia
s asystóliou a úloha konèí. Posádka by mala riei aj syna, pretoe
má 17 rokov a je nezaopatrené diea. Po skonèení úlohy je úlohou
záchranára posádky prakticky pripoji pacientovi kardiostimulátor.
Cie¾om úlohy bolo zdôrazni význam správne odobratej anamnézy a to bolo v tomto prípade jednoduché poèúvanie syna a do
urèitého èasového limitu aj otca, preveri správny postup pri vyetrovaní a manamente pacienta s akou liekovou intoxikáciou,
správne pouitie kardiostimulátora a správny manament nezaopatreného zdravého dieaa. Medzi posádkami RLP bol najvyí
bodový zisk 84 % a najnií 28 % maximálneho poètu bodov,
medzi posádkami RZP bol najvyí bodový zisk bol 77 % a najnií 20 % maximálneho poètu bodov.
VRI  BÁDY
V miestnej poboèke banky dolo k ozbrojenému prepadu. Na
mieste zasahujú peciálne jednotky. Zámerom bolo vytvori
psychický tlak na èlenov posádky a následne sledova schopnos rieenia situácie. peciálne jednotky vedú posádku na druhé poschodie banky k raneným v tesnom telesnom kontakte.
Dochádza k reálnej stre¾be so slepými nábojmi. Posádka je vedená peciálnou jednotkou aj cez zatemnenú chodbu kde beí
intenzívne a emotívne zvukové podfarbenie (detské výkriky,
detský plaè, výkriky o pomoc stre¾ba v pozadí, rozbitie skla
a podobne) . Udalos je situovaná do budovy ¼udovej koly
umenia (t. è. banka vri  bády). Po vstupe do miestnosti, kde sa
nachádzajú ranení posádka triedi, oetruje ranených, stanovuje
diagnózy a urèuje ïalie smerovanie pacientov. V miestnosti leia na zemi traja pacienti:
Pacient è. 1: Asi 45 roèný pán diabetik na inzulíne, pichol si inzulín a chcel si narýchlo v banke vybra peniaze a potom kúpi
v bufete jedlo. Poèas vyslobodzovania rukojemníkov ho postrelil
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jeden z lupièov do nohy. Pacient má nezávané strelné poranenie pravého èlenka, je somnolentný, spotený, tachykardický, má
hypoglykémiu, komunikácia je saená, je dezorientovaný.
Jedine na cielenú otázku, na aké ochorenie sa lieèi, odpovedá
exaktne: Sladké!. Pri sebe má v dokladoch diabetickú kniku
a kartièku s informáciou: Som cukrovkár v prípade, e ma nájdete v bezvedomí zavolajte 112. Po podaní glukózy sa stav vedomia upraví na GCS 15, pacient udá zlepenie stavu, prièom
dominujúca ostáva boles postrelenej pravej nohy. V prípade, e
posádka nevyetrí glykémiu (prípadne nenájdu kartièku s informáciou, e pacient je diabetik) a nepodá glukózu u pacienta sa
prehlbuje porucha vedomia a po 10 min upadá do bezvedomia
Úlohou posádky je vyetri pacienta, vrátane glykémie, stanovi
diagnózu hypoglykémie a strelného poranenia, vyriei hypoglykémiu, oetri strelné poranenie, poda terapiu a urèi smerovanie pacienta na traumatológiu, CP, prípadne chirurgiu.
Pacient è. 2: Starí pán kardiak, udáva bolesti za hrudnou kosou. Boles popíe na priamu otázku posádky ako pálivú, zvieravú, vyarujúcu do ¾avej ruky a chrbta. Na tvári je postriekaný
krvou. Na otázku odkia¾ má krv na tvári odpovie, e ho postriekalo po tom, èo postrelili lupièa, ktorý mu mieril na hlavu pito¾ou. Udáva, e zranený nebol, len sa z¾akol, neustále sa pozerá
na zastreleného lupièa a pýta sa èo je s ním, èi mu u neublíi.
Úlohou posádky je vyetri pacienta, vrátane 12 zvodového
EKG (ak sa rozhodnú urobi 12 zvodové EKG rozhodca poskytne záznam s EKG akútnym STEMI), oetri pacienta (vrátane dezinfekcie tváre), stanovi diagnózu AIM, poda terapiu
a manaova pacienta s AIM, ktorý spåòa podmienky pre PCI.
Posádka by mala konzultova EKG záznam s kardiocentrom (telemetria), urèi smerovanie pacienta do kardiocentra a cez KOS
vyiada transport LZS.
Pacient è. 3: Pacient  lupiè s priestrelom hlavy, nejaví známky ivota spåòa podmienky DNR. V prípade, e posádka poiada o jeho odzbrojenie prísluník peciálnej jednotky odpovie, e
u je odzbrojený. Posádka si cez KOS vyiada lekára na vykonanie obhliadky màtvoly.
Nako¾ko sa na mieste nachádzajú viacerí postihnutý posádka
by si mala cez KOS vyiada vyslanie ïalej posádky. Medzi posádkami RLP bol najvyí bodový zisk 90 % a najnií 59 % maximálneho poètu bodov, medzi posádkami RZP bol najvyí
bodový zisk bol 93 % a najnií 60 % maximálneho poètu bodov.
CHAMALEÓN
Pripravuje sa oslava 50  tky. Pri prenáaní skrine pocítil
oslávenec náhle silnú boles v chrbte, medzi lopatkami, zapotácal sa, no nestratil vedomie. Teraz sa cíti slabý, má pocit závrate, je mu na zvracanie, bolí ho chrbát a za hrudnou kosou má
pálivú, rezavú boles. Dcéra sa z¾akla a okamite vytoèila 112.
Udalos je situovaná v miestnom kultúrnom dome. Na stolièkách leí mu v stredných rokoch, ktorý udáva pálivú boles za
hrudnou kosou a medzi lopatkami, aie sa mu dýcha, je spotený a je mu na odpadnutie. Na otázku posádky, èo sa mu stalo odpovie, e pripravovali oslavu, ale nenamáhal sa viac ako
obyèajne, a na to, e pil menej tekutín. Lieèi sa na vysoký tlak
a údajne prekonal aj slabiu srdcovú príhodu. Obèas má aj bolesti za hrudnou kosou, ktoré ustúpia po NTG. Na otázku, èi má
doma zdravotnú dokumentáciu, povie, e ju má u svojho lekára.
Úlohou posádky je vyetri pacienta vrátane 12 zvodového
EKG, zisti rozdielne hodnoty krvného tlaku na pravej a ¾avej
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hornej konèatine, správne stanovi diagnózu aneuryzmy hrudnej
aorty a poda terapiu, urèí smerovanie pacienta a na vyiadanie
z KOS je k dispozícii LZS (ak posádka nesprávne stanoví diagnózu AIM a podá Heparín alebo Trombolýzu, pacient exituje).
Poèas celého èasu úlohy je dcéra nepokojná, domáha sa rýchleho rieenia rodièovho zdravotného stavu. Na pokojné dohovorenie a vysvetlenie postupov sa upokojí a spolupracuje. Po
skonèení úlohy vodiè posádky dostáva úlohu urèi obrázok so
správne naloeným EKG. Cie¾om úlohy bolo preveri správny
diferenciálno diagnostický postup u pacienta s akútnym syndrómom hrudnej steny, správny manament pacienta s disekujúcou
aneuryzmou aorty a preveri správne pouitie EKG. Medzi posádkami RLP bol najvyí bodový zisk 95 % a najnií 43 %
maximálneho poètu bodov, medzi posádkami RZP bol najvyí
bodový zisk bol 99 % a najnií 45 % maximálneho poètu bodov.
VINCO
Udalos je situovaná v pivnici na dlabe leí mu v stredných
rokoch, v bezvedomí, s insufficientným dýchaním, z úst mu
vytekajú sliny. Kamarát èakajúci prichádzajúcu posádku je nepokojný a udáva, e sa vrátil z ovocného sadu, kde robili s kamarátom postrek, zdriemol si (ak sa opýtajú ko¾ko, cca 1  2hod.).
Keï sa prebudil Vinca nevidel a keïe sa neobjavoval (cca
1/2hod.), iiel ho h¾ada spä do pivnice, kde ho aj naiel lea
na zemi. Bol pri òom a chcel ho vynies von, ale sám nevládal.
Vedel, e bude tam, lebo aj tesne pred tým ako si iiel zdriemnu
sa tam boli spolu obèerstvi. Pred pivnicou na stolíku (na vidite¾nom mieste pre posádku) sa nachádzajú sklené f¾ae vína, medzi ktorými aj vidite¾ná PET  f¾aa prelepená páskou s nápisom
NEPI!!! (nachádza sa v nej postrek  Organofosfát, ktorý si kamaráti nariedili na postrekovanie sadu) a na polièke pod òou je
originálna katu¾ka z postreku NURELLE D. Na cielenú otázku
anamnézy, èo robili odpovie, e celý deò postrekujú stromky
v sade. V pivnici cíti cesnakový zápach, ktorý cíti aj z úst
pacienta. Pri vchode do pivnice sú zápalky aj so svieèkou a posádka si môe odskúa vstup do pivnice. Posádka by mala po
odskúaní vstupu so svieèkou, vstúpi do pivnice s ochrannými
pomôckami  tvárová maska (s O2), okuliare, rukavice, prilba,
èelová lampa. Hasièi sú nedostupní, prídu pribline o 40 minút.
Ak posádka do 5 min nevojde do pivnice, svedok ide do pivnice
a odtia¾ krièí na posádku, aby prila dolu a zachránili kamaráta.
Posádka v pivnici vykoná prvotnom vyetrenie, následne imobilizuje pacienta a vynesie ho z pivnice, urobí druhotné vyetrenie,
podá terapia, konzultuje toxikologické centrum cez KOS (presne
nahlási o akú látku sa jedná pod¾a katu¾ky, ktorú im ukázal
svedok), stanoví diagnózy, pripraví pacienta na transport a smerovanie pacienta. Posádka by mala zaisti noxu v PET f¾ai a katu¾ku s postrekom a privola políciu nako¾ko sa jedná o nejasné
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okolnosti vzniku udalosti  pacient bol nájdený sám v bezvedomí.
Cie¾om úlohy bolo preveri správny postup pri vyetrovaní a manamente pacienta s akou intoxikáciou organofosfátmi. Medzi
posádkami RLP bol najvyí bodový zisk 80 % a najnií 47 %
maximálneho poètu bodov, medzi posádkami RZP bol najvyí
bodový zisk bol 71 % a najnií 27 % maximálneho poètu bodov.
Súa bola ukonèená príjazdom vetkých súaiacich posádok
a príletom záchranárskeho vrtu¾níka na námestie v Leviciach, kde
sa uskutoènilo spoloèenské podujatie ZÁCHRANÁRI
A VEREJNOS, ktorého cie¾om bolo priblíi prácu záchranárov
laickej verejnosti a predovetkým deom.
XIX. roèník súae posádok záchranných zdravotných sluieb
v tejto chvíli pozná svojich víazov v oboch súaných kategóriách. V kategórii RLP sa víazom stala posádka ZZS Beneov
z Èeskej republiky, ktorá sa stala aj absolútnym víazom podujatia, na druhom mieste sa umiestnila posádka Falck RLP Humenné
a na treom posádka RLP FNsP Preov.
V kategórii RZP sa víazom stala posádka Falck RZP Koice,
na druhom mieste sa umiestnila posádka Falck RZP Martin a na
treom mieste to bola posádka RZP LSE 2.
Jedným z hlavných cie¾ov, ktorý si organizátori tohtoroènej
Záchrany vytýèili, bola aj iria popularizácia záchrannej zdravotnej sluby medzi laickou verejnosou a s tým súvisiace posilnenie spoloèenského statusu zdravotníckych pracovníkov
pôsobiacich v tomto segmente. Aj preto sa absolútnym vyvrcholením podujatia stal galaveèer Modrá hviezda ktorý bol
vysielaný v priamom prenose Slovenskej televízie z divadla A.
Bagara v Nitre. V rámci tohto vysielania bol predstavený
systém a postavenie záchrannej zdravotnej sluby na
Slovensku ako aj samotná súa a jej význam a boli tu dekorovaní víazi XIX. roèníka súae posádok záchranných sluieb.
V rámci galaveèera sa zaèala písa novodobá história ude¾ovania ocenenia pre profesionálnych zdravotníckych záchranárov za výnimoèné výkony a prínos pre záchrannú zdravotnú
slubu  Zlatá záchranárska hviezda. O udelení ocenenia rozhodovala sedemèlenná akadémia kreovaná Operaèným strediskom ZZS SR a ocenenie bolo udelené v 4 kategóriách. Zátitu
nad ocenením prevzal minister zdravotníctva SR MUDr.
Richard Rai, ktorý ho osobne odovzdal MUDr. Jánovi
Kovalèíkovi v kategórii celoivotné dielo za celoivotný prínos pre urgentnú medicínu a urgentnú zdravotnú starostlivos.
V kategórii  záchranársky èin roka profesionálov jednotlivcov bolo ocenenie udelené Mgr. Beáte Macejkovej, za úspenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, v kategórii záchranársky
èin roka profesionálneho kolektívu bolo ocenenie udelené tímu operátorov a záchranárov zasahujúcemu pri elezniènom
neastí v Polomke, v kategórii rozvoj a propagácia záchrannej zdravotnej sluby bolo ocenenie udelené Asociácii poskytovate¾ov záchrannej zdravotnej sluby SR.
Závereèným prekvapením pre prítomných bolo vystúpenie
najznámejieho èeskoslovenského televízneho záchranára
Dr. Janderu zo seriálu Sanitka v podaní Jaromíra Hanzlíka a interpretácia nezabudnute¾nej hymny záchranárov Múj èas v podaní Stanislava Hloka.
Obèianske zdruenie
OPTIMUS  URGENT Vaa Záchrana
e-mail: kotruszl@gmail.com
Pøíspìvek doel do redakce 8. øíjna 2009
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Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof
Víkendový kurz pro studenty LF MU Brno ve dnech 25.26.4.2009 na NCO NZO Brno
Hana Vraspírová

Ji podruhé se konal víkendový kurz pro studenty rùzných roèníkù lékaøské fakulty MU Brno, který byl poøádán
zdarma ministerstvem zdravotnictví jako pilotní projekt
s cílem zjistit úroveò znalostí a zájem medikù o daný obor.
Kurz byl uspoøádán ve spolupráci s NCO NZO Brno
a RCS Brno, s.r.o.  hlavním poøadatelem mezinárodní soutìe Rallye Revíz.
Z pùvodnì pøihláených 220 zájemcù bylo z kapacitních
dùvodù umonìno dalím 78 studentùm tento záitkový
kurz absolvovat. Cílem kurzu bylo seznámit studenty s oborem urgentní medicína a medicína katastrof, a to skloubením teorie s praktickým nácvikem prostøednictvím simulací
modelových situací.
V prvním teoretickém bloku byli studenti seznámeni s postavením oboru urgentní medicína v rámci systému zdravotní
péèe v ÈR vèetnì historického vývoje i právního hlediska,
dozvìdìli se o práci zdravotnické záchranné sluby a její návaznosti na urgentní pøíjem v nemocnici. Po obecnìjím úvodu následovaly doporuèené postupy pøi zajitìní urgentních
stavù v terénu, bohatì doplnìné pøíklady z pestré praxe ZZS.
Podrobnì byla probrána kardiopulmonární resuscitace pøi náhlém selhání jedné ze základních vitálních funkcí.
Po tomto teoretickém seznámení byli studenti rozdìleni
do 5 skupin, ve kterých postupnì procházeli praktickým výcvikem KPR (KPCR). Na modelech si vyzkoueli laickou
resuscitaci pøi náhlé zástavì obìhu bez pomùcek, resuscitaci novorozencù a dìtí, manévry na vybavení cizího tìlesa
v dýchacích cestách.
Druhý den byl vìnován péèi o závané úrazy v terénu a postupu pøi hromadném netìstí a katastrofì. Studentùm byl vysvìtlen rozdíl v pøístupu k pacientùm pøi jejich hromadném
výskytu, kdy pøi promylené organizaci práce na místì netìstí i v nemocnici lze podstatnì sníit dopady na zdraví a ztráty
na ivotech postiených. Pøi praktickém nácviku si úèastníci
ve skupinkách vyzkoueli práci s fixaèními pomùckami a obvazovým materiálem, postupy pøi zajitìní, vyprotìní a polohování pacienta, manipulaci pøi poranìní krèní páteøe,
dozvìdìli se o organizaci zásahu a rozhodovacích procesech
na místì hromadného netìstí s konkrétními pøíklady øeení
a obrazovou dokumentací z nedávných velkých dopravních
netìstí i cvièení a seznámili se s principy tøídìní pacientù
a s visaèkami pro hromadné postiení zdraví.
Modelové situace k tomuto bloku s vìrohodnì maskovanými figuranty zahrnovaly procvièení péèe o tìce poranìného pacienta  jednotlivce, zastavení krvácení, stabilizaci
páteøního poranìní. Studenti si vyzkoueli také tøídìní a stanovení priorit pøi transportu pacientù do nemocnic.
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Organizaci práce ZZS pøi hromadném netìstí a úkoly
krizového tábu si úèastníci vyzkoueli pøi table-top cvièení, kde si v pozici øídících pracovníkù uvìdomili jejich
úkoly a odpovìdnost v mnohdy obtínì øeitelné situaci (teroristický útok zpùsobil rozsáhlé vlakové netìstí se souèasným výbuchem horkovodu v patnì pøístupném terénu).
Studenti v roli øeditele ZZS a krizového tajemníka kraje hlásili hejtmanovi, co øeí ZZS na místì netìstí a co krizový
táb.
Bylo zajímavé sledovat nadený zájem a velké nasazení
studentù pøi praktických úkolech i jejich aktivní zapojení do
øeení modelových situací.
Úèastníci na závìr kursu vyplnili dotazník, kde se vyjadøují k oboru urgentní medicína a také hodnotí úroveò probìhlého kursu. Získali jsme 65 vyplnìných dotazníkù od 78
úèastníkù, tedy 83%.
V dotazníku byly poloeny 3 otázky s danými monostmi
odpovìdí:
1. Chybí Vám výuka urgentní medicíny na lékaøské
fakultì?
(monosti odpovìdi: ano, ne, nemám zatím jasný názor)
64 odpovìdí ANO (82%),
1 odpovìï NE (1,3%),
tøetí monost nezvolil nikdo
2. Byla by pro Vás urgentní medicína a medicína
katastrof perspektivním oborem?
(monosti odpovìdi: ano, ne, nemám zatím jasný názor)
32 odpovìdí ANO (41%),
10 odpovìdí NE (12,8%),
23 nemá jasný názor (29,4%)
3. Povaujete za základ dostaèující pøípravy
pøed vstupem do lékaøské praxe?
(monosti odpovìdi: 3.1. pouze kvalitní teoretický výklad
a praktické ukázky (1) (1,2%)
3.2. toté co v bodì 3.1. + metodické nácviky (3) (3,8%)
3.3. toté co v bodì 3.2. + výcvik v simul. podm. (61)
(78,2%)
Ve 4. otázce se úèastníci mìli vyjádøit k probìhlému kursu a uvést své pøipomínky, poadavky a podnìty vlastními slovy:
 je dobøe, e jsme se mìli monost seznámit i prakticky
s problematikou UM, kdy se na LF nevyuèuje
 koda, e tento kurz není souèástí bìné výuky na LF
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 bylo to výborné, chválím Vás za Vai práci
 ráda bych si podobný kurz po èase zopakovala
 velmi pøínosný kurz, bylo by dobré takovéto kurzy absolvovat kadý rok
 rozhodnì by mìla být UM souèástí výuky na LF, tento styl
praktické výuky na LF chybí
 byly to úasné dva dny; mnoství nových a uiteèných informací, doufám, e se pøedmìt dostane do osnov alespoò
jako nepovinný
 kurz byl výborný, hodnì pøínosný, myslím, e by rozhodnì mìl být zaøazen do výuky, kdy ne samostatnì, tak
alespoò formou povinnì volitelných pøedmìtù
 naprosto skvìlý kurz, perfektnì zorganizovaný; nevím co
doporuèit, snad jen, aby se takové kurzy konaly pravidelnì a staly se souèástí pregraduálního vzdìlávání  povinnou souèástí  pøedmìtem ve výuce
 bylo to super; praktické a do ivota, moc fajn pøístup vyuèujících, dobré modelové situace; fakt to byl pro mì záitek
 kurz úplnì perfektní nápad, èlovìk si na ve mùe sáhnout
a odzkouet; trochu nevýhoda ten vysoký poèet studentù
 rozhodnì pøínosný kurz
 takový kurz by se na LF jednoznaènì hodil; modelové situace, kasuistiky, praktické zkuenosti, moc oceòuji a dìkuji
 kurz byl zajímavý a plný dùleitých informací; skupinky
po 810 studentech by byly optimální
 výborný kurz, byl by vhodný i dalí, klidnì placený; zavedl bych jako povinnou souèást výuky na LF
 skvìlé, pøedevím praktická výuka, rozhodnì by se to mìlo zavést jako pøedmìt na LF
 kladnì hodnocena organizace kurzu, ádné prodlevy, výborná návaznost
 pøínosné rozhodování v modelových situacích; to se ve
kole nenacvièí
 na fakultì chybìjí praktické nácviky a modelové situace,
take tato forma byla velmi pøínosná
 více èasu na praktické nácviky
 oceòuji pøístup vyuèujících a organizaci výuky
 skvìlý kurz, milí a zábavní kolitelé a lékaøi
 poadavek, aby praktické nácviky a nácviky v simulovaných podmínkách byly souèástí výuky na LF, jinak je absolvent pro praxi témìø nepøipraven
 nácviky ve skupinách perfektní, zájem o umonìní pracovat s výukovými pomùckami
 kurz mì obohatil, díky za jedineèný kurz
 tento typ výuky bych pøivítal(a) i v ostatních pøedmìtech LF
 kurz naprosto výborný, nic praktiètìjího jsem na celou
dobu studia nezaila
 byla bych ráda, kdyby se tento pøedmìt standardnì vyuèoval na LF
 málo èasu na nácviky
 super, spousta informací, troku málo èasu, pøimlouvám se
za rozíøení kapacity tìchto kurzù, více termínù
 prosadit podobnou výuku na fakultì, nejen pro studenty
veobecného lékaøství, hodnotný kurz, zvlátì ve smìru
uvedení teoretických poznatkù do praxe
 skvìlá spolupráce se vemi zúèastnìnými, lektoøi velmi
dobøe pøipraveni
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 obor by mìl být implementován do základních osnov výuky na LF
 po absolvování tohoto kurzu jsem schopná lépe poskytnout první pomoc a pomoc v krizové situaci, ne po 4,5
letech studia na LF
 kurz byl velkým pøínosem (jak teorie, tak praxe), pøivítala
bych dalí podobné akce a jednoznaènì bych ráda navtìvovala nìjaké pøedmìty v rámci studia z této oblasti
 jsem velmi nadená, koneènì praktický nácvik
 oceòuji hlavnì praktickou èást kurzu a práci ve skupinách;
nenala jsem jediný praktický blok, který by se mì zdál
být nadbyteèný a nepøínosný
 kurz byl skvìle pøipraven a hodnì mì nauèil; vytøíbil jsem
si znalosti, které jsem dosud získal; je smutné, e urgentní
medicína není náplní výuky na LF, protoe se souèasnou
pøípravou nemùe absolvent LF plnohodnotnì pomoci
v rámci svých moností, co je ostuda; fakt, e se medici
musí uèit odbornou první pomoc na specializovaných kurzech, svìdèí o kvalitì výuky na LF
 jednoznaènì nejlepí akce, jaké jsem se dosud zúèastnil
 výborná organizace, velký pøínos vidím v simulovaných
situacích a praktických nácvicích krizových situací
 velmi uiteèné byly modelové situace; v nemocnici se tímto stylem moc neuèí; je to bohuel mnoho informací na jeden víkend
 kurz velmi pøínosný, pøivítala bych ho 2x roènì; dva dny
jsou málo, doporuèuji rozíøit na 34 dny a mení skupinky studentù
 nácviky praktických vìcí na LF zcela chybí; je nutné tyto
nácviky opakovat
 velmi pøínosný kurz vzhledem k tomu, e na LF k této
problematice vìnována minimální pozornost; setkáváme
se hlavnì s teorií, nikoli praxí
 je velká koda, e urgentní medicínu nemáme zavedenu
jako pøedmìt
 kurz by mohl být delí, kadopádnì je úasné, e je vùbec
nìco takového organizováno
 bylo to úplnì super; první vìc, kterou mi dala kola, kterou studuji, i kdy jen zprostøedkovanì a ani to kola neorganizovala; ké by takto probíhala vìtina výuky na LF
 jakékoliv zavedení tohoto pøedmìtu do výuky èi rozíøení
stávajících pøedmìtù o tuto problematiku povauji za nezbytné pro profesní ivot lékaøe i ivot osobní
 praktický nácvik na kole postrádám ji nìkolik let a je
skvìlé, e si nìco mohu vyzkouet alespoò touto formou; nebála bych se prodlouení kurzu na víc dní, tøeba i s vlastním
financováním.

Hana Vraspírová
NCO NZO Brno
Vinaøská 6
603 00 Brno
e-mail: vraspirova@nconzo.cz
Pøíspìvek doel do redakce 15. èervence 2009
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V. Støedomoøský kongres urgentní medicíny,
Valencie, panìlsko
Jana eblová1, Michal Plodr2, 3 Milana Pokorná4
ÚSZS Støedoèeského kraje
ZZS Pardubického kraje
3
Nemocnièní základna, AÈR, Hradec Králové
4
ZZS hl. m. Prahy
1
2

Od 13. do 17. záøí se ve panìlské Valencii konal
V. Støedomoøský kongres urgentní medicíny, poøádaný evropskou (EuSEM), americkou (AAEM) a panìlskou (SEMES)
oborovou spoleèností. Èeská spoleènost urgentní medicíny
a medicíny katastrof byla jednou z podporujících organizací.
Kongresu se zúèastnilo 1500 delegátù ze 76 zemí.
Odborný program byl velmi rozsáhlý, pøedkongresové
workshopy se tentokrát zamìøily zejména na pediatrickou resuscitaèní a intenzivní péèi, point-of-care testing, interpretaci
EKG a tradièní semináøe o non-invazivní ventilaci, pokroèilých technikách zajitìní dýchacích cest a kurz ultrazvukové
diagnostiky.
V rámci uvítacích a slavnostních projevù zaznìla i tøi nejlépe hodnocená abstrakta, co pro jejich autory bylo jistì velkou ctí, nebo pøednáeli v plném hlavním sále, který byl
jinak vyhrazen zvaným øeèníkùm.
Program probíhal paralelnì v devíti sekcích a ve dvou sálech s prezentací posterù, ty byly vdy vyvìeny na celý den,
take o pøestávkách bylo dost èasu na jejich prohlídku.
V bloku vìnovaném resuscitaci byla úvodní pøednáka vìnovaná hypotermii, která se stává skuteènì standardem péèe.
Ve Philadelphii v Center for Resuscitation Science nabízejí
dokonce dvoudenní výcvikový kurz pro lékaøe v rámci kontinuálního dokolování, s cílem docílit vyí implementace metody v nemocnicích v USA. Dr. Idrissi zrekapituloval stav
zmìn od Guidelines 2005, zejména to, jaký byl praktický dopad jednotlivých faktorù. Stále dokola se vracíme zpátky ke

Obr. 1: Moderní architektura ve ètvrti Furia
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koøenùm  základem úspìchu je kvalitní a minimálnì pøeruovaná srdeèní masá, bez ohledu na to, zda ji provádí laik,
profesionál nebo pøístroj. S pøeitím významnì koreluje zajitìní perfuzního tlaku pro mozek, take otázka kompresí je
skuteènì klíèová. Oblasti, kde je moné zlepení a posun, byly tématem pøednáky Dr. Abella  telefonicky asistovaná
KPR s dùrazem na pouhé komprese, lepí udrení perfuzních
tlakù pøi CCR, tedy bez dýchání, adekvátní hloubka kompresí (rozdíl 2 palce oproti 1,5 palci, tedy 3 cm významnì
ovlivnil ve zvíøecích modelech pøeití, a to samé platí i pro
frekvenci, optimální 90  100/min, v ostatních pøípadech nií efektivita). Poresuscitaèní péèi shrnul prof. Marc Sabbe
z Belgie. Zlepení mohou být v organizaci péèe, cílené terapii, dosahování patofyziologických cílù. Zaznìlo, e zatímco
pro resuscitaci pøi zástavì existují protokoly ji snad vude,
pro poresuscitaèní péèi neexistují, stejnì tak nepanuje shoda
o prediktorech výsledného outcome. V sekci o resuscitaci zaznìla i pøednáka Ed Sloana o výzkumu v oblasti substituentù hemoglobinu, vechny zkouené preparáty v klinických
studiích selhaly. Velmi kontroverzní pøednáku pøednesl Dr.
Meyer z Austrálie  vzhledem k nízké celkové úspìnosti
KPR v jím spravované záchranné slubì a k jedinému pøeití
pacienta s asystolií (a to jetì ve vegetativním stavu) ze 778
pøípadù zástav dospìl ke zmìnì protokolu pro paramediky:
asystole = dead = DNR. V pøekladu to znamená, e u nedefibrilovatelného rytmu se KPR nezahajuje a paramedici mají
pravomoc konstatovat úmrtí (a dovézt k ohledání).
Pøedsedající sekce se vak k tomuto tvrzení vyjádøili znaènì
odmítavì, co byl i názor nás, èeských úèastníkù. Velmi zajímavá byla naopak pøednáka Dr. Knotta o komunikaci s rodinou bìhem resuscitaèních úkonù, o umìní/schopnosti i v této
vyhrocené naléhavé situaci zohlednit pøání pacienta a postoje
jeho i nejbliích. Toto téma je nespornì aktuální i v naem
systému  moná jetì více, ne v paramedickém, nebo vude na svìtì chtìjí probírat pøíbuzní tyto záleitosti s lékaøem.
V plenární sekci prvního dne zaznìla pøednáka
o G. Morana o pandemické pøipravenosti. Velmi støízlivì shrnul dosavadní fakta o novém typu H1N1 a dosavadní prùbìh
pandemie. Nejistota vzhledem k absenci moností porovnání
(odliné podmínky i stav populací v prùbìhu minulých pandemiích) je v odhadu moné mortality nebo o rychlosti pøenosu infekce. Klíèovou výzvou pro urgentní péèi je riziko, e
poadavky na objem této péèe budou pøevyovat kapacity  je
tedy nutné mít i to, co v naem systému definujeme jako plá-
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Obr. 2: Místo konání kongresu

ny krizové pøipravenosti: jak zvýit propustnost nemocnic,
jak se vyrovnat s nedostatkem personálu (vèetnì toho, e èást
sice neonemocní, ale bude se starat o nemocné èleny rodiny).
Stejnì tak se u omezeného poètu ventilátorù mohou lékaøi dostat do dilemat, komu UPV ano a komu ne  ádné kritérium
samo o sobì nemusí být to nesprávnìjí.
Druhá plenární sekce byla vìnována medicínì katastrof
a bombovým útokùm v Madridu, to je téma, které je aktuální
i pøes odstup let.
Dva z odpoledních blokù byly mimo jiné vìnovány výuce
v oboru urgentní medicína, a to jak pøíspìvkùm ze strany lékaøù s ukonèeným vzdìláním, tak ze strany rezidentù. V procesu vzdìlávání je zejména kladen dùraz na zpìtnou vazbu od
rezidentù. Bylo mono vyslechnout pøednáky týkající se výuky oboru v jednotlivých zemích, jednoznaènì vak dominovaly zkuenosti propracovaného amerického systému, a to jak
vlastním obsahem pøednáek, tak srozumitelnou a a edukaèní formou jejich prezentace. Zajímavé bylo sdìlení prof. Guse
Garmela z kalifornské univerzity, který referoval o postavení
mentora v procesu vzdìlávání rezidenta. Zdùraznil, e mentoring není v adném pøípadì v naich zemìpisných íøkách
vìtinou negativní chápání supervizora zadávajícího úkoly
a pøíkazy. Jde pøedevím o schopnost naslouchat a analyzovat
poznámky a postøehy svého rezidenta a být tak uiteèným
prùvodcem v medicínské problematice.
Jednou z nejrozsáhlejích byla traumatologické sekce.
Pøednáky anglosaských autorù byly v souladu s jejich systémem vìtinou zamìøeny na urgentní problematiku v nemocnièní fázi. Nebylo mono pøehlédnout dùraz na postavení
sonografie (Focused Abdominal Sonography for Trauma)
v rukou lékaøe na urgentním pøíjmu. V podmínkách naich
pøíjmových míst vèetnì oddìlení emergency toto vyetøení
provádí rentgenolog, který je k tomu odbornì zpùsobilý.
Vlastní zkuenost jednoho ze spoluautorù (zahranièní vojenské mise) vak ukazuje, e pøenosné UZ zaøízení (SonoSite)
mùe  a na nìkterých úrovních zahranièního zdravotnického
zabezpeèení musí  být dostateèným nástrojem pomocným
k prvotní diagnostické rozvaze i v ruce k tomu trénovaného jiného specialisty ne rentgenologa. Prof. Jim Connolly z Velké
Británie pøednesl rekapitulaci pouití UZ v diagnostice volné
tekutiny v bøiní a hrudní dutinì, mìøení prùmìru dolní duté
íly jako ukazatele stavu hypovolemického oku, mìøení prùmìru oèního nervu jako ukazatele zvýeného intrakraniálního
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tlaku. Zajímavé bylo sdìlení o pouití sonografie v diagnostice fraktur a následnému postavení úlomkù po repozici, ale také pro ozøejmìní polohy orotracheální kanyly jak to pøednesl
prof. Noble z University of Massachusets. Pouití sonografie
v pøístupu do cévního øeèitì ukázal ve své pøednáce i prof.
Ramon Bou z Itálie. Sonografie má své uplatnìní i pøi zobrazení pomìrù v dutinì bøiní po aplikaci kontrastní látky  to je
vak ji problematika specializované nemocnièní péèe. Téma
zabezpeèení traumatizovaného pacienta se nemohlo nedotknout stále diskutované problematiky volumové pøednemocnièní resuscitace. Z pøednesených pøíspìvkù byl znát mírný
odklon od masivního volumového pøíjmu, pokud nejsou jasnì
vyjádøeny známky hypovolémie. Napøíklad prof. John Marx
ze Severní Karolíny u pacienta s penetrujícím traumatem,
hmatným pulsem na periferii a dojezdem do zdravotnického
zaøízení do 30 minut nedoporuèuje podávat tekutiny vùbec.
Pokud není hmatný periferní puls èi dojezdová doba je delí,
pak je doporuèen bolus 300 ml krystaloidu.
Dr. Renee Hsia z Kalifornie upozornila na dùleité ovlivnìní tzv. esté vitální známky  bolesti. Jedná se o subjektivní vjem pacienta pouze tìko objektivnì mìøitelný, který vak
mùe velmi negativnì ovlivnit celý resuscitaèní proces a poresuscitaèní péèi. U pøedpokládané lehké a støední bolesti je
v americkém a anglickém systému hojnì pouíván paracetamol v iniciální analgetické dávce 1g. Pro vyí stupeò bolesti
pak doporuèuje pouívat i nám známý ketamin, propofol èi
opiátová analgetika. Dr. Joanne Williams z Kalifornie v rámci
specializovaného bloku zabezpeèení dýchacích cest u traumatizovaných pacientù obhajovala stálé postavení nasotracheální
intubace, zejména pøi devastujícím poranìní v oblasti dentice
a dolní èelisti pøi respektování kontraindikací tohoto pøístupu
do dýchacích cest, zejména pøi podezøení na zlomeninu baze
lební.
iroce se diskutovalo i o pediatrické problematice. Jedna
z pøednáek pøímo z pøednemocnièní péèe se týkala porovnání pomùcek pro intraoseální pøístup. Tým dr. Shavita z Izraele
v porovnávací studii hodnotil i nám známé pomùcky pro intraoseální pøístup: systém BIG a EZ-IO. S pøíznivìjím hodnocením vyel systém EZ-IO, bylo zaznamenáno mírnì vyí
procento první úspìné aplikace a snazí uivatelská manipulace. Prof. Schafermeyer ze Severní Karolíny na souboru
kazuistik poukázal na manifestaci nìkterých systémových

Obr. 3: Pøednákový sál pøednemocnièní sekce
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chorob na kùi a oku. Zdùraznil potøebu v první linii nechat
pediatrické pacienty mluvit, naslouchat jim a dívat se na zpùsob jejich pohybu. Mùeme tak odhalit napøíklad nefroblastom, který se manifestuje aniridií. Tato oèní vada je spojena
i s jinými anomáliemi CNS a genito-uretrálního systému.
Sekundární pøíjice nebo salmonelová infekce se mùe manifestovat pouze nevýrazným makulózním exantémem trupu.
Jeden z odpoledních specializovaných blokù se týkal problematiky ORL. Zajímavá byla pøednáka dr. R. Lucka
z Kalifornie o novinkách v monosti neztiitelného krvácení
z nosu. Byly prezentovány novinky ve formì expandibilních
koloidních pìn jak na ovlivnìní tzv. pøedního krvácení, tak
krvácení ze zadních partií sliznice. V naich podmínkách známe pro takové neztiitelné krvácení pouití Foleyova moèového katétru v tahu. Autor prezentoval firemnì vyrábìný
dvoubalonkový set, v podstatì zmenenou verzi SengstakenBlakemore sondy. V této souvislosti bylo zmínìno nepøíli
efektivní pouívání spongostanu.
Pøednemocnièní péèi byla vìnována celá sekce (nazvaná
Role pøednemocnièních záchranných slueb) a sál byl plný,
dokonce nìkteøí posluchaèi celou dobu postávali. Èást prezentací byla vìnována mimoøádným událostem  letecké
nehodì v Barajas (I. Florez), italskému zemìtøesení
v Arbuzzu (A. Riccsrdelli), resuscitacemi v terénu z výsledkù studií a sbìru dat se zabývala èeská pøednáka
Outcomes of the Prehospital Management of Cardiac
Arrest in the Czech Republic a také védská (prof.
Maaret Castrén), zde byly prezentovány stockholmské výsledky multicentrické hypotermické studie Rhino Chill.
A.M. Rodrigéz ze panìlska pøednesl management ictù,
kterým se v této zemi mimoøádnì vìnují. Èeský pøíspìvek
rozhodnì nezapadl, naopak zde byl prezentován irí pohled na problematiku pøednemocninèí KPR a data jak z rutinního sbìru (výsledky praské ZZS podle Utsteinského
protokolu) tak ze studií (pouití hypotermie v PNP ve
Støedoèeském a Královéhradeckém kraji  PRE-COOL,
zvýení nadìje na zvýení sekundární úspìnosti resuscitací
pøi implementaci telefonicky asistované resuscitace  praská DIRECT a význam vzestupu ETCO2 pøi KPR pøi obnovení obìhu  studie Dr. Pokorné také z Prahy). K prezentaci byla i pomìrnì obsáhlá diskuze. V jiné sekci zaznìla
pøednáka pracovní skupiny pro hypotermii v PNP (eblová, kulec, Truhláø) také o výsledcích PRE-COOL, ale
hlavnì o práci na konsensuálním stanovisku pro pouití hypotermie a o navrhovaném protokolu pro pøednemocnièní
pouití  za oboje jsme se vyslouili pochvalu od amerického pøedsedajícího a je to jistì potvrzení dobré úrovnì èeské urgentní medicíny.
Jedna ze sekcí byla vìnována i tzv. environmental emergencies, volnì by se to dalo pøeloit jako urgentní stavy
vyvolané vnìjími pøíèinami prostøedí. Vynikající pøednáka
Dr. Ricka Bluma byla vìnována akcidentální hypotermii a její léèbì, pøehledným zpùsobem autor zrekapituloval patofyziologii, kliniku a metody ohøívání podle závanosti a hloubky
hypotermie, od jednoduchých, pouitelných v terénu a po
nejsofistikovanìjí extrakorporální nebo endovaskulární
systémy. Dva autoøi se vìnovali potápìní a tonutí
 U. Rodoplu z Turecka a A. Nachmat z Kalifornie (zemì pù-
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vodu)  objasòují vìdecký zájem o tyto pøíhody. Na druhé
stranì zaznìly v programu i prezentace, které byly dokonale
zpracované po stránce metodologické, ale vyuitelnost pro
praxi v urgentní medicínì byla minimální  irská lékaøka
N. Collins si vybrala literární metaanalýzu studií, které se zabývaly chladnými obklady pøi nezávaném poranìní mìkkých
tkání. Závìr byl nepøekvapivý  e je vìdecké evidence
o tomto postupu málo a pravdìpodobnì dalí studie nepøibudou, protoe z hlediska firem není led nebo chladná voda zajímavou entitou.
Neurologická sekce se nezabývala zdaleka jen icty,
J. Goldstein se vìnoval tématu pacienty referované závratì
z hlediska urgentního kontaktu  vágní pojem toèení hlavy
pochopitelnì skrývá i mnoho jiných diagnóz ne jen vertigo.
Velmi podrobnì byl v pøednáce popsán diagnostický
algoritmus tak, aby se mohla èást pacientù bezpeènì propustit a závané stavy neunikly dalím podrobnìjím vyetøením
a pøípadnì hospitalizaci. Cévním pøíhodám se vìnoval domácí autor F. Aramburu. panìlsko plonì se svým ictovým kódem vìnuje této diagnóze opravdu systematickou péèi.
V neurologické sekci zaznìla i pøednáka T. Bakera z USA
s vìèným dilematem nezávaných úrazù hlavy s krátkou èi
spornou poruchou vìdomí  kdy extenzivnì vyetøovat CT
nebo MRI? Provést to u vech je bezpeèné, avak drahé, ádná kritéria nejsou spolehlivá, a statistiky jsou neúprosné: 10%
má intrakraniální trauma a 1% vyaduje neurochirurgickýc
zákrok. Jak identifikovat onìch 10 ze sta pro hospitalizaci
a jednoho pro operaci?
Kromì odborného programu probìhlo za èeské úèasti i setkání pøedsedù národních organizací Evropské spoleènosti
urgentní medicíny (EuSEM), dále plenární zasedání individuálních èlenù tée spoleènosti, výzkumné sekce EuSEM, vedené M. Sabbem z Belgie a sekce pøednemocnièní péèe, vedené
prof. Maaret Castrén.
Èeská aktivní úèast:
1. eblová Jana, Franìk Ondøej, kulec Roman, Pokorná
Milana, Truhláø Anatolij, Èerný Vladimír: Outcomes of the
Prehospital management of Cardiac Arrest in the Czech
Republic (zvaná pøednáka v sekci pøednemocnièní péèe)
2. eblová Jana, kulec Roman, Truhláø Anatolij: National
Guidelines for Prehospital Therapuetic Mild Hypothermia
after Cardiac Arrest (ústní prezentace)
3. eblová Jana, Procházka Miroslav, Anto Karel, eblová
Dominika: Public Acceptance of Triage in Disasters (poster)
4. Pokorná Milana, Danda Jiøí, Kotyza David, Trnka Pavel:
Periodical evaluation by Utstein-style reporting templates
in EMS Prague (poster)

MUDr. Jana eblová, Ph.D.
ÚSZS Støedoèeského kraje
Vanèurova 1544
272 01 Kladno
e-mail: jana.seblova@uszssk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 5. øíjna 2009
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3rd Hypothermia International Symposium 2009
Roman kulec
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje  okres Beroun

Ve dnech 2.5. 9. 2009 se ve védském Lundu konalo 3rd
Hypothermia International Symposium. Velkým záitkem byla u
samotná cesta letadlem z Prahy do Kodanì a odtud vlakem do
Lundu pøes Öresundský most. Lund je univerzitní mìsto se zhruba 100 000 obyvateli. Dominantou je románská katedrála
Domkyrkan (Obrázek 1). Kongres mìl komorní rozmìry, zúèastnilo se jej asi 300 delegátù ze ètyøiceti zemí. Nebyli zde tedy
pøítomni kongresoví turisté, kteøí pilnì jako vèelka pøelétají z kongresu na kongres a kdy se ráno vzbudí, ani pøesnì neví, na kterém
jsou. Tématem byly beze zbytku experimentální i klinické aspekty terapeutické hypotermie (TH). To, e hned pøi první pøednáce
se rozbil projektor nebylo zlým znamením, ale prvním a zároveò
posledním zjevným problémem. Kongres probíhal pouze v jednom sále, ve formì nìkolika sympozií vìnovaných vdy jednomu
tématu ve formì zvaných pøehledných pøednáek (Obrázek 2).
Originální sdìlení byly prezentovány formou posterù. V následujícím textu vìtinou nebudu citovat jednotlivé øeèníky, ale spíe se
pokusím o shrnutí závìrù.
Terapeutická hypotermie a traumatické poranìní mozku
Pøes prvotní nadení a slibné výsledky laboratorních experimentù je vliv TH na prognózu nemocných s traumatickým poranìním mozku (trumatic brain injury, TBI) velmi sporný. V tomto
duchu se nesly i pøednáky v sekci. Je evidentní, e charakter pokození mozku u TBI se lií od posthypoxického. Posthypoxická
encefalopatie je dùsledkem akutní anoxie a následného difusního
zánìtlivého ischemicko-reperfuzního pokození, které je dobøe
modelovatelné v experimentu. U TBI dochází k mechanickému
tkáòovému a celulárnímu pokození, k sekundárnímu ischemickému pokození zejména v oblasti pøilehlé loisku poranìní i k následnému ischemicko reperfuznímu pokození. Efekt TH na
prognózu nemocných s TBI zkoumala øada studií, doposud vak
nebyl prokázán pøíznivý efekt. Tento závìr potvrdila i Cochrane
database metaanalýza z roku 2007. Urèité výsledky jsou patrné
pouze u nemocných intrakraniální hypertenzí a u pacientù s hematomy, nikoliv s difusním pokozením mozku. Víc informací by
mìl pøinést evropský projekt Eurotherm. Vichni pøednáející se
shodli, e diskrepance mezi velmi dobrými experimentálními výsledky a nepøíznivými výsledky klinických studií pravdìpodobnì
souvisí i s dalími okolnostmi klinického stavu a terapie. Je tøeba
zejména zamezit hypotenzi, která byla v publikovaných studiích
velmi èastá a zabránit nadmìrné dávce opiátù bìhem analgosedace. Cesta k potvrzení èi vylouèení uitku z indukce TH u TBI jetì potrvá nìkolik let a do té doby by z této indikace mìla být TH
pouívána jen v rámci dobøe navrených klinických studií.
Terapeutická hypotermie po srdeèní zástavì
S touto indikací TH máme v souèasnosti nejvíce experimentálních i klinických zkueností. Po nìkolika letech rutinního pou-
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ívání jsme pøeli z fáze implementace hrubého protokolu kopírujícího schéma úvodních randomizovaných klinických studií do
fáze optimalizace celé procedury. Je tøeba zodpovìdìt otázky
Koho chladit?, Kdy zaèít chladit?, Jak dlouho chladit?,
Jakou metodou chladit? a Jak hluboko ochladit?. Tyto otázky se pøednáející snaili zodpovìdìt, resp. spíe nastolit perspektivy, jak k odpovìdím dospìt.
a) Koho chladit?
Není pochyb o úèinnosti TH u nemocných po SZ s iniciálním
rytmem fibrilace komor. Nemocní s nedefibrilovatelnými rytmy
do randomizovaných klinických studií zaøazováni nebyli, ale
pøevaující názor je, e mechanizmus posthypoxické encefalopatie nezávisí na iniciálním rytmu a proto není dùvod upírat
nemocným oetøení TH. Podporují to výsledky nerandomizovaných observaèních studií i analýz registrù, které prokázaly zlepení prognózy po léèbì TH ve srovnání s historickou kontrolní
skupinou. Jak zdùraznil prof. Sunde, právì proto, e tito pacienti mají velmi patnou prognózu bychom nemìli pouze pasivnì
vyèkávat, ale pacienty chladit. Kadopádnì by byla odpovìdí
randomizovaná klinická studie.
Témìø jednoznaènì je té akceptována indikace TH u nemocných s poresuscitaèním okem.
b) Kdy zaèít chladit?
Diskutovalo se o tom, zda máme dostatek dùkazù pro pøedpoklad Èím døíve po náhlé zástavì obìhu zaèneme chladit, tím lépe. Pro svìdèí experimentální data, nìkteré výsledky meních
klinických studií i nìkteré výsledky studií zkoumající zahajování TH v pøednemocnièní neodkladné péèi (PNP).
Vliv èasnosti zahájení TH na prognózu nemocných nebyl
primárním cílem ádné dosavadní klinické studie, ale pro profit z èasného zahájení hovoøí výsledky jetì nepublikovaných
studií T2TT (time to target temperature) a COOL-IT
(Therapeutic Hypothermia for Recovery of Neurologic
Function in High Risk Patients Following Cardiac Arrest, viz
níe). Dr. Arrich prezentovala doposud nepublikované výsledky analýzy registru HACA-R (Hypothermia after Cardiac
Arrest Registry). Èas od návratu spontánní cirkulace do dosaení cílové teploty 33 °C nepredikoval pøíznivý vliv na nií
mortalitu a/nebo lepí neurologický výsledek. Jde vak o to,
e projektivnì pravdìpodobnì pùsobí ji tìlesná teplota <35 °C
a proto jsou data z registrù cílená na dosaení 33 °C nevypovídající. Konsenzus je, e pøi dodrení bezpeènostních podmínek je co nejrychlejí zahájení chlazení a co nejrychlejí
dosaení cílové teploty správná cesta. Toto nadále dává zelenou i naemu úsilí v oblasti zahajování TH v PNP.
Doposud platí terapeutické okno od návratu spontánní cirkulace do zahájení TH 6 hodin.
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27%, s nedefibrilovatelným rytmem 61%. V obou skupinách dosáhlo vice ne 90% nemocných pøíznivý neurologický výsledek.
Zpodìní prvního ochlazovacího pokusu o kadou hodinu statisticky významnì zhorovalo prognózu.
Dr. Nielsen shrnul zkuenosti s dosavadními registry nemocných léèených TH po srdeèní zástavì (Finnish Intensive Care
Consortium, ERC HACA-R) a pøedstavil novì vznikající mezinárodní registr INTCAR (International cardiac arrest registry). Velmi
dùleitou informací z registrù je, e pouití TH nevede ke zvýení
poètu pøeivích nemocných s nepøíznivým neurologickým výsledkem, naopak, naprostá vìtina jich má výsledek pøíznivý.

Obr. 1: Románská katedrála v Lundu

c) Jak dlouho chladit?
Klinické studie prokázaly, e úèinný je 12-ti i 24-hodinový
protokol. Rozhodnì se nedoporuèuje plánovanì ochlazovat na
kratí dobu. Zcela otevøenou otázkou je, zda by nebylo lepí chladit déle ne 24 hodin. Prozatím na ni nemáme odpovìï a je tøeba uspoøádat klinickou studii. Prodlouené trvání TH není pouze
akademickou otázkou. Delí trvání sice mùe být úèinnìjí, ale
zároveò spojeno s vyím výskytem neádoucích úèinkù.
d) Jakou metodou chladit?
Z hlediska metodiky ochlazování je u dospìlých pacientù jednoznaènì preferováno celotìlové ochlazování pøed selektivním
chlazení mozku. Otázkou je, zda nové pøístrojové ochlazovací
metody (povrchové ochlazování matracovými systémy, endovaskulární katetrové ochlazování) jsou lepí ne levné konvenèní
metody (povrchové ochlazování ledovými obklady, proudem
vzduchu), a to z hlediska vlivu na prognózu nemocných, z hlediska výskytu neádoucích úèinkù metod i z hlediska oetøovatelského a farmakoekonomického. Dosavadní analýzy ukázaly
vyí výskyt fenoménu nadmìrného ochlazení u konvenèních
metod bez jasného vlivu na prognózu. Dr. Deye referoval jetì
nepublikované základní výsledky právì ukonèené multicentrické
klinické studie ICEREA (Clinical Interest of Endovascular
Cooling in the Management of Cardiac Arrest: Impact on
Mortality in a Randomized Medico-Economical Trial).
Investigátoøi randomizovali 400 nemocných po mimonemocnièní srdeèní zástavì pøedpokládané kardiální etiologie
k ochlazování konvenèním povrchovým ochlazováním a k endovaskulárnímu katetrovému ochlazování. Obì skupiny se
neliily v hospitalizaèní mortalitì (61,5 a 58,5 %, p>0,05).

Terapeutická hypotermie a srdeèní ischemie
V této sekci byly zrevidovány experimentální a klinické údaje
o protektivním vlivu TH na ischemicko-reperfuzní pokození u akutního infarktu myokardu. Zatímco v experimentu byl prokázán jasný vliv TH na redukci infarktového pokození, dvì doposud
provedené randomizované klinické studie profit neprokázaly
(COOL-MI, ICE-IT). Urèitý pøíznivý efekt byl pozorován pouze
v podskupinách, kde klesla tìlesná teplota pod 35 °C jetì pøed
zprùchodnìním infarktové tepny. To evokuje logickou úvahu, zda
by nebylo protektivní nejdøíve nemocného ochladit a a poté
realizovat dPCI. Takovýto postup vyaduje peèlivé ovìøení v randomizovaných studiích. Akceptace tohoto principu by zmìnila
dosavadní strategii co nejdøíve otevøít tepnu a zároveò vyaduje rychlé ochlazovací postupy. Dr. Polderman seznámil pøítomné
s plánovanou ranomizovanou klinickou studií CAMARO.
Pacienti se akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku
(ST elevation myocardial infarction, STEMI) budou randomizováni k obvyklé léèbì s dPCI nebo k dPCI + hypotermie (provádìná u nemocných pøi vìdomí, podobnì jako v COOL-MI a ICEIT). K ochlazení bude vyuíván nový pøístroj Velomedix, který
ochlazuje prostøednictvým chladné peritoneální laváe. Toto
ovem vyaduje u heparinizovaných nemocných s duální antiagregací provést irokou peritoneální punkci. Zajímavým zjitìním
je, e u STEMI staèí ochlazení na krátkou dobu, cca 60  180 min.

e) Jak hluboko ochladit?
V souèasné dobì je k dispozici jednoznaèná evidence, e cílová terapeutická teplota je 32  34 °C. S dalím poklesem narùstá
výskyt neádoucích úèinkù hypotermie a otázkou je spíe, zda
srovnatelný profit nepøináí i dobøe kontrolovaná normotermie.
Dr. Mooney prezentoval recentní výsledky prospektivní studie
COOL-IT. Nemocní resuscitovaní pro mimonemocnièní náhlou
zástavu obìhu (out-of-hospital cardiac arrest, OHCA) s jakýmkoliv iniciálním rytmem, èasto obìhovì nestabilní, vìtinou
transportovaní do kardiocentra, byli léèení TH. Hospitalizaèní
mortalita u nemocných s iniciální fibrilací komor byla pouze
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Obr. 2: V horní èásti nenápadná StadHall v centru Lundu  místo
konání kongresu. V dolní èásti pøednáková sála velikosti bìného
mìstského kina, zahajovací pøednáka, prof. Wieloch
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Terapeutická hypotermie u perinatální asfyxie
Byla shrnuta experimentální data a zdá se, e vlivem odlinosti
imunitního systému novorozencù od dospìlých je zde terapeutické
okno pro zahájení TH delí. Prozatím je vak akceptován interval
pro zahájení TH z indikace perinatální asfyxie <6 hodin. Byly shrnuty výsledky tøí doposud provedených randomizovaných studií.
CoolCap Clinical Trial srovnával úèinnost selektivního chlazení
mozku u novorozencù se støednì tìkou a tìkou perinatální hypoxickou encefalopatií po dobu 72 hodin s cílovou rektální teplotou 3435 °C s konvenèní léèbou. Primárním cílem byla smrt nebo
tìké neurologické postiení v osmnácti mìsících vìku. Mezi studovanými skupinami byl zjitìn pouze trend ke zlepení prognózy
pøi pouití TH (66 a 55 %, p=0,100). Eicher et al. v pilotní studii
randomizovali 65 novorozencù s perinatální asfyxií k indukci
celotìlové TH na cílovou TT 33 °C po dobu 48 hodin a ke standardní terapii s normotermií. Primární cíl byla smrt nebo tìké
neurologické postiení ve dvanácti mìsících. Tìchto pacientù bylo ve skupinì s TH statisticky významnì ménì nì v kontrolní skupinì (52 a 84 %, p= 0,020). Rovnì byl pozorován relativnì nízký
výskyt neádoucích úèinkù TH. V NICHD Trial bylo randomizováno 208 novorozencù s tìkou nebo støednì tìkou perinatální
hypoxickou encefalopatií k celotìlovému ochlazení na cílovou TT
33,5 v trvání 72 hodin nebo k bìné péèi. Ve skupinì s hypotermií
byla v 18. a 22. mìsíci pozorována statisticky významnì nií
mortalita nebo pøítomnost tìkého nebo støednì tìkého postiení
ne v kontrolní skupinì (44 a 62 %, p<0,05). Byl kalkulován
number needed to treat ratio 6. Tyto slibné výsledky iniciovaly
zahájení dalích klinických studií, napø. European Network Trial,
TOBY Trial, ICE Trial. Kadopádnì, v souèasné dobì je z indikace neonatální asfyxie doporuèována indukce celotìlové TH po dobu 72 hodin se zahájením chlazení nejpozdìji do 6 hodin od inzultu. S napìtím je oèekáváno zhodnocení dlouhodobých výsledkù,
a pøeiví dìti dosáhnou vìku kolní docházky.
Prof. Thoresen prezentovala velmi zajímavé sdìlení o neuroprotektivním efektu inhalace xenonu jak samostatnì, tak ve spojení s TH. Tento koncept je na prahu klinické studie.
Fyziologické aspekty hypotermie
V této sekci s malým mnostvím posluchaèù byly prezentovány fyziologické a patofyziologické aspekty hypotermie, a to její
vliv na acidobazickou rovnováhu, na hemostázu, na imunitní
systém a na farmakokinetiku lékù. Vechny tyto témata sdruuje
spoleèný jmenovatel  laboratorní testy je nutné provádìt za stejné teploty jakou má pacient a ne pøi 37 °C jako je obvyklé.
Diskrepance v tìlesné a analytické teplotì vede k analytickým
chybám, zejména v oblasti hemostázy a imunitního systému.
Prof. Kollmar porovnával dùsledky dvou ventilaèních strategií
v experimentu a u nemocných léèených TH: strategii cílenou na
normalizaci pCO2 a druhou strategii zamìøenou na normalizaci
pH. Pøi hypotermii se mìní disociaèní køivky a normokapnie neznamená automaticky normální pH. První postup vede k mírné
acidóze, následkem je zøejmì vazokonstrikce v mozku, co se
mùe podílet na nedobrých výsledcích pouití TH u TBI.
Doporuèena je druhá strategie, doprovázená mírnou hypokapnií.
V sloité kaskádì agregaèních, koagulaèních a imunitních dìjù má TH mnohoèetný a podle formy experimentu èasto protichùdný efekt, z èeho nelze vyvodit ádný jednoznaèný závìr.
Velmi dùleité nálezy prezentoval prof. Kochanek. Hypotermie vede k supresi nìkterých izoforem cytochromu P450.
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Dùsledkem je nìkolikanásobné zpomalení odbourávání lékù
bìnì pouívaných u kriticky nemocných. Situace sice není tak
mechanisticky jednoduchá a alterace odbourávání bude rùzná
v závislosti na genotypu jednotlivých pacientù, nicménì jde o fenomén se kterým je jednoznaènì nutné v klinické praxi poèítat.
Nové metody indukce hypotermie
Dr. Wanscher prezentoval ochlazovací systém na principu mimotìlního venovenózního okruhu podobného kontinuální hemoeliminaèní metodì s dosaitelnou ochlazovací rychlostí
48 °C/hod. Prof. Katz pøednesl pro mì nejzajímavìjí pøednáku. Referoval o dvou principiálnì rùzných pøístupech jak navodit
hypotermii. První je pouíván v souèasnosti a je zaloený na
násilném ochlazení, které vyaduje potlaèení pøirozených kontraregulaèních mechanizmù organizmu. Druhým pøístupem je
resetování nastavené hodnoty normální tìlesné teploty v hypotalamu a její naøízení na nií hodnotu. Jde o mechanizmus vyuívaný pøi hibernaci, je bezpeèný a není zatíený neádoucími
úèinky jako je tøes apod. V pøirozené regulaci této hodnoty hraje
dùleitou úlohu neuropeptid neurotensin. Tým dr. Katze dokonce vyvinul analog neurotensinu, který je nyní úspìnì testován
v experimentu a není vylouèené, e do nìkolika let bude ke klinickým studiím pøipraven lék, který rychle a spolehlivì pøirozeným zpùsobem navodí hypotermii. Jak jednoduché! Dále byl
v sekci prezentováno nové zaøízení pro selektivní ochlazování
mozku (QuickCool) chlazením nosohltanu vodním roztokem.
Terapeutická hypotermie a cévní mozková pøíhoda
Protoe cévní mozková pøíhoda je jednou z potencionálních indikací indukce TH u spontánnì ventilujících pacientù,
velký dùraz byl kladen na postupy potlaèující chladovou reakci organizmu na èele s tøesem kosterního svalstva. Velmi
úèinná je analgosedace, podání pethidinu, buspironu a pauální podávání magnézia. I u ventilovaných nemocných v hluboké analgosedaci je dlouhodobá myorelaxace a na posledním
místì. Prof. Lyden referoval o slibných výsledcích malé pilotní studie ICTuS-L testující proveditelnost a bezpeènost
kombinace TH a trombolýzy rTPA u nemocných s cévní
mozkovou pøíhodou s trváním anamnézou do esti hodin. Ve
výzkumu bude nyní pokraèováno ve studiích ICTuS-2 a 3
a pokud bude hypotéza potvrzena, kombinace TH + rTPA povede k dalímu rozíøení terapeutického okna pro reperfuzní
léèbu cévní mozkové pøíhody. Problematiku TH u cévní mozkové pøíhody bude obecnì zkoumat evropský projekt
EuroCools. Cévní mozková pøíhoda vak prozatím není indikací pro TH a lze ji provádìt pouze v rámci klinických studií.
Kongresu jsme se zúèastnili aktivnì a prezentovali následující práce:
1. Roman kulec, Anatolij Truhláø, Jana eblová, Vladimír Èerný: Pre-hospital Cooling in Cardiac Arrest Patients in the
Czech republic (PRE-COOL study).
2. Roman kulec, Anatolij Truhláø, Jana eblová, Vladimír Èerný: In-hospital therapeutic mild hypothermia in cardiac arrest
survivors: a long-term survey of the implementation in the
Czech Republic (PRE-COOL 2: hospital survey 2008).
3. Roman kulec, Anatolij Truhláø, Jana eblová, Vladimír Èerný: In-hospital therapeutic mild hypothermia in cardiac arrest
survivors: a survey of the recent methodological aspects in the
Czech republic (PRE-COOL 2: hospital survey 2008).
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Závìr
Kongres tedy ukázal, e TH je klinicky úèinná neuroprotektivní metoda u nemocných resuscitovaných pro náhlou zástavu
obìhu a u dìtí s perinatální asfyxií s terapeutickým oknem do zahájení metody 6 hodin. V ostatních indikacích (traumatické poranìní mozku, cévní mozkové pøíhody, STEMI bez zástavy
obìhu) lze metodu pouívat jen v rámci klinických studií. O problematice TH u nemocných s jaterní encefalopatií na kongresu se
nediskutovalo.
Úèast na kongresu byla pro mì velmi inspirující a mimo jiné
mì utvrdila ve správnosti úsilí, které v prosazování TH po srdeèní zástavì v rámci nemocnièní i pøednemocnièní péèe vyvíjíme.
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Chtìl bych zároveò podìkovat Územnímu støedisku záchranné
sluby Støedoèeského kraje za finanèní podporu mé úèasti.

MUDr. Roman kulec
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského
kraje  okres Beroun
Prof. Veselého 461
266 01 Beroun
e-mail: skulec@email.cz
Pøíspìvek doel do redakce 18. záøí 2009

Asociace zdravotnických záchranných slueb ÈR
 Jezdi bezpeènì!
Vozidla záchranných sloek, která mají právo vyuívat práva
pøednosti v jízdì, se pohybují v prostøedí dopravní infrastruktury
mìstských aglomerací, která odpovídá spíe nárokùm 70. let minulého století ne souèasným poadavkùm. Dochází k prudkému
nárùstu dopravních komplikací zpùsobených zejména obrovským
zvýením poètu úèastníkù silnièního provozu, riziko kolizní situace èi dopravní nehody se neustále zvyuje. Poèty výjezdù zdravotnických záchranných slueb rostou a v násobcích pøevyují poèty
zásahù ostatních sloek IZS.
V roce 2008 uskuteènily Zdravotnické záchranné sluby
v ÈR celkem pøes 728 000 výjezdù a poèet oetøených pacientù
byl 729 762. Ze vech výe uvedených dùvodù se vedoucí pracovníci ZZS zaèínají velmi intenzivnì zabývat legislativními otázkami, vytváøejí zatím vnitropodniková pravidla jízdy pro sanitní
vozidla a souèasnì se snaí zlepovat vemi dostupnými prostøedky viditelnost vozidel na komunikacích. V irím fóru souèasnì
vzniká i koncept tzv. bezpeèné sanity. Jeho cílem je výraznì zvýit bezpeènost posádek i pacientù pomocí bezpeèné zástavby sanitních vozidel, jejich zbarvení, speciálního polepu a výstraných
zvukových a svìtelných zaøízení odpovídajících evropským normám a doporuèením.
Stále èastìji dochází k dopravním nehodám, jejich úèastníky
jsou i vozidla zdravotnických záchranných slueb. Pøestoe v 90 %
viníky tìchto nehod nejsou øidièi sanitních vozidel záchranné slu-

by, u jejich pohyb po komunikaci se zapnutými výstranými zvukovými a svìtelnými zaøízeními indukuje urèité riziko. Øada zejména ménì zkuených nebo nepozorných øidièù není schopna se
s pøítomností vozidla s právem pøednosti v jízdì vyrovnat bez kolize. Z tohoto dùvodu se jednotlivé záchranné sluby, pojiovny,
výrobci sanitních vozidel, Èeská spoleènost urgentní medicíny
a medicíny katastrof, profesní organizace záchranáøù a novì
i Asociace zdravotnických záchranných slueb ÈR snaí poøádat
rùzné kurzy a nácviky bezpeèné jízdy pro øidièe sanitních vozidel
a semináøe na téma bezpeènosti.
V tìchto dnech vrcholí první celostátní bezpeènostní akce
Asociace zdravotnických záchranných slueb ÈR s názvem
Jezdi bezpeènì! Cílem této akce je upozornit zamìstnance
zdravotnických záchranných slueb na nebezpeèí a rizika, která
hrozí pøi nehodì nejen posádce sanitního vozidla, ale i pøeváeným pacientùm a ostatním úèastníkùm silnièního provozu.
Toto upozornìní nemá být jednorázové, ale umístìním plakátù na
kadém výjezdovém místì, v garáích a sluebních místnostech
Zdravotnické záchranné sluby v celé ÈR má varovat øidièe na nebezpeèí a dopady dopravních nehod sanitních vozù.
MUDr. Marek Slabý
Pøedseda AZZS ÈR

Kongres Oheò a plamen  Feuer und Flamme
LINEC 4.  5.12.2009.
Rakouská spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof (ÖNK) poøádá
ve dnech 4.5.12.2009 v Design Centru v Linci Kongres Oheò a plamen  Feuer und Flamme.
Kongres obsahuje Workshops a posterovou sekci.
Informace o kongresu na: www.notarztkongres.at
Pøihláky na kongres: www.auva.at
Jednacím jazykem nìmèina.
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Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové,
Fakulta vojenského zdravotnictví UO,
Spoleènost vojenských lékaøù, farmaceutù a veterinárních lékaøù ÈLS JEP,
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje,
Zdravotnická záchranná sluba hlavního mìsta Prahy,
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe Hradec Králové
a Fakulta informatiky a managementu UHK

si Vás dovolují pozvat na
6. roèník celostátní konference

MEDICÍNA KATASTROF
TRAUMATOLOGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A PØÍPRAVA
a

9. konferenci odborné

SPOLEÈNOSTI VOJENSKÝCH LÉKAØÙ,
FARMACEUTÙ A VETERINÁRNÍCH LÉKAØÙ ÈLS JEP
konaných pod zátitou
dìkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO
Prof. MUDr. Romana Prymuly, Ph.D., CSc.
rektora Univerzity Hradec Králové
Doc. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D.

26.  27. listopadu 2009 v Hradci Králové

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

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

Projekt ZP MV ČR výhodný
pro pojištěnce i pro lékaře

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR nabízí od září
naprosto unikátní službu jak svým pojištěncům, tak smluvním praktickým lékařům a pracovníkům zdravotnické
záchranné služby, nazvanou KARTA ŽIVOTA.
Jde o virtuální dokument v databázi ZP MV ČR, zhmotněný logem v podobě stylizované EKG křivky, nalepeným
na EHIC kartě pojištěnce.
Pojištěncům karta přináší možnost sledovat kompletní
informace týkající se jejich zdraví; o provedených vyšetřeních, předepsaných lécích, lékařem vykázané zdravotní
péči, platbách pojišťovny atd. A to i tři roky zpět. KARTA
ŽIVOTA je vytvářena přímo na serveru ZP MV ČR, kam klient vstoupí prostřednictvím webové stránky, vyplní jednoduchý formulář a zpřístupní svému praktickému lékaři.
Zároveň má klient ZP MV ČR možnost dát k dispozici
vybrané informace zdravotnické záchranné službě. „Toto
považujeme za naprosto neocenitelnou službu neboť
zpřístupněním informací záchranné službě, si naši
klienti ještě více zvyšují šance na přežití v situacích, jako je autohavárie, náhlý kolaps na
ulici, v momentech ohrožení života, kdy nejsou schopni s lékaři sami komunikovat,“
řekl generální ředitel ZP MV ČR Jaromír
Gajdáček.

Ve chvíli, kdy lékaři záchranné služby zjistí, že klient
ZP MV ČR je zapojen do programu KARTA ŽIVOTA, buď
sami na počítači v sanitce, nebo prostřednictvím dispečinku během chvilky získají podrobnosti o jeho aktuálním
zdravotním stavu. Dozvědí se, zda je například diabetik,
kardiak atd., na co je alergický, jaké závažné operace prodělal a jaké užívá léky.
„Současně je zde uveden i kontakt na blízkou osobu zraněného, což umožní informovat příbuzné ihned po nehodě,“ doplnil generální ředitel Gajdáček.
Věříme, že lékaři, dispečeři a další
pracovníci zdravotnické záchranné služby budou náš projekt
KARTA ŽIVOTA rádi využívat
a že jim získané informace
budou opravdu pomáhat
v záchraně lidských životů.

Karta, která vám zachrání život

Prodejní / odkupní akce na silikonové vaky
Snižujte Vaše provozní náklady!

!

Za každý starý odevzdaný silikonový vak (ventil + alespoň kus pláště) JAKÉKOLIV značky
Vám poskytneme slevu ve výši 500,00 Kč + 9 % DPH z následujících typů resuscitátorů:

304-002-000
304-001-000

Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5 a rezervoárem
Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5

Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5 a rezervoárem

!

6 136 – 500 = 5 636 Kč
5 252 – 500 = 4 752 Kč

Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5

tí 2009
a
l
p
Akce9 do 31.12.

.10.
1
d
o

200

Nebo NOVÉ
470 002 000
470 018 000

Ambu silikonový resuscitátor OVAL STANDARD se silikonovou maskou č. 1 890 – 500 = 1 390 Kč
5 a rezervoárem
Ambu silikonový resuscitátor OVAL PLUS bez masky
1 890 – 500 = 1 390 Kč
a rezervoáru

Ambu silikonový resuscitátor OVAL PLUS
bez masky a rezervoáru
Ambu silikonový resuscitátor OVAL STANDARD
se silikonovou maskou č. 5 a rezervoárem

Kompatibilní se stávajícím příslušenstvím
Ambu (masky, rezervoáry)

Na starý odevzdaný křísící vak Vám vystavíme vyřazovací protokol.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

CHEIRÓN a.s., Blatenská 27a, 326 00 Plzeň

tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu
Specialista Ambu: mobil 728 564 509

