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Plán hromadného pøíjmu ranìných v polním
zdravotnickém zaøízení AÈR
Michal Plodr1, 2, Jan Psutka3

ZZS Pardubického kraje
7. polní nemocnice AÈR
3
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
1
2

Abstrakt
Autor popisuje pøípravu a realizaci plánu hromadného pøíjmu ranìných, který je zpracováván pro polní nemocnici AÈR. Vysvìtluje základní
organizaèní zmìny v personální struktuøe bìhem aktivace plánu. V prùbìhu popisu se zmiòuje o ekvivalentech s civilním traumatologickým
plánem.
Klíèová slova: MASCAL  polní nemocnice AÈR  tøídìní  priorita tøídìní
Abstract
The authors presents basic principles of preparation and implementation of mass casualty plan (MASCAL) for Field Hospital of Army of
Czech Republic. Main personnel and organization structure changes during activation of MASCAL are mentioned as well as some procedures
identical with civil disaster plan.
Key words: MASCAL  Field Hospital of Army of Czech Republic  triage  triage priority

Úvod
Traumatologický plán pøedstavuje základní dokument, kterým se zdravotnické zaøízení øídí pøi oetøování a pøíjmu takového poètu ranìných, který pøevyuje monosti personálu
a techniky v danou dobu bìnì k dispozici. Traumatologický
plán se zpracovává jak pro sektor pøednemocnièní péèe, tak pro
vlastní nemocnièní zaøízení. Polní zdravotnické zaøízení  polní
nemocnice AÈR  není výjimkou. Pøi pøípravì standardizovaných operaèních postupù (SOP) pøed výjezdem do zahranièní je
hlavní lékaø polní nemocnice ve spolupráci s velitelem kontingentu kromì jiných SOP povìøen vypracováním plánu hromadného pøíjmu ranìných (MASCAL  Mass Casualty Plan).
Pøíprava plánu se øídí standardizovanými operaèními postupy
pro èlenské zemì NATO  STANAG. Protoe se jedná o nasazení v místì se zvýeným bezpeènostním rizikem, je nutné tuto
skuteènost pøi zpracovávání dokumentu zohlednit. Polní zdravotnické zaøízení pùsobí jako souèást mnohonárodnostního kontingentu, které má spoleèné velení. Souèástí velící skupiny je
i zdravotnická sekce (MEDCOM  Medical Commander)  obdoba zdravotnického odboru. Tato skupina øídí a monitoruje
èinnost a obsazenost vech zdravotnických kontingentù na jednotlivých úrovní (ROLE 1  3) v místì nasazení.
Pøíprava plánu hromadného pøíjmu ranìných
Vekeré dokumenty, tedy i zpracování plánu hromadného
pøíjmu ranìných, vycházejí z aktuální situace v místì nasazení
kontingentu a z deklarované jednorázové pøíjmové kapacity
zdravotnického zaøízení. V pøípadì polní nemocnice AÈR jsou
touto jednorázovou kapacitou: 2 pacienti s prioritou P1 (bezprostøední ohroení ivota s nutností urgentní chirurgické pé-
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èe), 5 pacientù s prioritou P2 (odloitelná chirurgická péèe)
a 25  30 pacientù s prioritou P3. Pokud poèet pacientù transportovaných do zdravotnického zaøízení tato èísla nepøekroèí,
hovoøíme o kompenzovaném MASCAL. K dekompenzovanému MASCAL by teoreticky nemìlo dojít, nebo pøi vyhláení
signálu jsou aktivovány i øídící sloky velitelství (MCO
 Medical Coordinating Officer), které poèty pacientù monitorují a øídí jejich transfer do ostatních zaøízení v místì nasazení. Podkladem rozhodovacího procesu je denní aktualizace
lùkové obsazenosti, zejména na JIP. Vyhláení signálu MASCAL se provádí, pokud k události dolo nebo je dùvodný pøedpoklad, e k události dojde (prodromy havárie na palubì
letadla, analýza hláení patrolovacích skupin). Ve spolupráci
s kontingenty zajiujícími transport pacientù jsou vypracovány standardy pro pøesun na vyí zdravotnickou úroveò èi do
místních zaøízení v pøípadì oetøování lokálních pacientù.
Za vyhláení signálu je odpovìdný velitel základny ve spolupráci s náèelníkem polní nemocnice. Garantem odborné péèe je hlavní lékaø. Vyhláení signálu v naich podmínkách
probíhá cestou pøenosných vysílaèek, kterou má kadý jedinec
u sebe aktivovánu v reimu 24/7.
Organizace práce mimo prostor koridoru po vyhláení signálu
Kontingent polní nemocnice AÈR disponuje výjezdovými
týmy (odsunovými skupinami), které zajiují pøevoz pacientù
do nemocnice. Sestavení týmù je v reimu 1 RLP a 2 RZP. Po
vyhláení signálu se urèení èlenové týmu s mobilními
prostøedky (v naich podmínkách 3 sanitní vozy LandRover
a v pøípadì potøeby obrnìný sanitní transportér SKOT) shromaïují v prostorách letitní hasièské sluby (Fire Brigade)

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2010

K O N C E P C E



Ø Í Z E N Í 

Obr. è. 1: Nácvik naloení pacienta do vrtulníku

spoleènì s odminovacím týmem (EOD Explosive Ordnance
Disposal). Pokud dochází k pøevzetí pacientù z letadel, je èinnost
koordinována personálem letitì. V pøípadì nutnosti vycestovat
mimo základnu èinnost øídí vojenská policie a pøísluníci odminovacího týmu. Po lokalizaci incidentu a zajitìní místa hasièským a odminovacím týmem lékaø první výjezdové skupiny
provede prùzkum místa události a hlásí situaci operátorovi zpìt do
nemocnice. Ten v pøípadì poadavku aktivuje dalí týmy. V tuto
chvíli je ustanoven zdravotnický koordinátor (MCO  Medical
Coordinating Officer)  v naich podmínkách velitel polní nemocnice. Ten pøijímá informace od operátora z nemocnice, vedoucího lékaøe na místì zásahu a velitele zásahu (z øad hasièské
sluby). Lékaø na místì události od této chvíle zajiuje tøídìní pacientù a je poadavek na minimální ruení této èinnosti dotazy do
vysílaèky. Dále lékaø organizuje èinnost dalích odsunových skupin a v pøípadì potøeby urèí zodpovìdnou osobu za výstavbu
tøídicího stanovitì na místì události. Po pøíjezdu dalích odsunových skupin jsou do nemocnice transportováni pacienti s prioritou
P1, resp. P2 a poté P3. Po návratu zdravotnického personálu z výjezdových skupin zpìt do nemocnice dochází k jeho zaøazení do
diagnosticko-terapeutických postupù pøijatých pacientù dle rozhodnutí hlavního lékaøe.
Organizace práce v prostorách koridoru po vyhláení signálu
Sestavení jednotlivých týmù pro pracovitì (P1  P3 area) je
dennì aktualizováno hlavním lékaøem a hlavní sestrou  jedná se
vlastnì o rozpis slueb bìhem bìného provozu a pohotovostního
provozu po vyhláení signálu. Ihned po vyhláení signálu se vechen personál shromádí v koridoru, hlavní lékaø pøedá základní
informace (pøedbìný poèet ranìných a jejich strukturu). Pokud je
vyhláen signál v pracovní dobì, dochází k uzavøení ambulancí,
stávající ambulantní pacienti jsou pøemístìni mimo prostor koridoru. Poté se jednotlivé týmy rozcházejí na pracovitì a tato aktivují. Tøídìní pacientù probíhá na místì výjezdovou posádkou,
základní údaje jsou vypisovány do tøídicí karty. Tøídìní se provádí podle metodiky START na priority P1  P3, pøípadnì P1 Hold
(P4). Pro potøeby retriáe je vystavìno v nìkterých pøípadech k tomu urèené stanovitì pøed hlavním koridorem nemocnice. Po potvrzení priority pøijímaného pacienta je tento transportován do
pøísluného sektoru.
Tým pro pacienty s prioritou P1 vede chirurg s ukonèeným
vzdìláním (resp. traumatolog), oblast zajitìní dýchacích cest
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vede anesteziolog. K dispozici má kadá odbornost pøísluníka
støedního zdravotnického personálu. Dalím èlenem týmu je
tzv. zapisovaè, který na základì informací od vedoucího týmu
zaznamenává data do zdravotnické karty pacienta. Pro oba týmy je vyèlenìna dalí osoba, která zajiuje potøebné pomocné
práce (transfer ádanek na krevní deriváty, pomoc s pøesunem
zobrazovací techniky). Karty jsou zpracovány pøehlednou
a jednoduchou formu záznamu pouze zakøíkováním u daného
údaje ve skupinì oetøení A  B  C  D  E. Prvotní vyetøení je vedeno podle protokolu BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support). Po ukonèení prvotního vyetøení spoleènì s poadovanými resuscitaèními zákroky vedoucí týmu
referuje o stavu pacienta hlavnímu lékaøi, jsou pøípadnì provedena dalí komplementární vyetøení a je rozhodnuto o dalím
postupu (transport na operaèní sál nebo JIP). Pøed oputìním
sektoru hlavní sestra eviduje u informaèní tabule identifikaèní
údaje pacienta, poadavky na krevní deriváty, smìr transportu
pacienta a oetøující tým.
Oblast pro pacienty s prioritou P2 vede lékaø se specializací
v interní medicínì, k dispozici je chirurg  rezident a SZP.
V této kategorii jsou oetøováni pacienti s odloitelným chirurgickým výkonem. Zdravotní stav je zapisován do zdravotní
karty stejným zpùsobem. Po ukonèení diagnostického procesu
pacientù z oblasti P1 je informován hlavní lékaø o stavu pacientù z oblasti P2, jsou pøípadnì vyádána doplòující vyetøení
a je rozhodnuto o dalím transportu na pøísluné oddìlení (JIP
nebo intermediální lùka).
Pacienti s prioritou P3 (vichni chodící pacienti) jsou po pøíjezdu do nemocnice shromádìni mimo prostor vyhrazený pro
pacienty s prioritou P1 a P2. V doprovodu SZP jsou pøevedeni
do prostor lùkového oddìlení a zde jsou oetøeni.
Výcvik personálu
Výcvik personálu pøed výjezdem a poté i v místì nasazení ve
spolupráci se vemi zasahujícími slokami je základním pøedpokladem úspìchu
v pøípadì reálné
hrozby. Kadý zdravotnický pracovník
pøed výjezdem do
zahranièní mise absolvuje kurz BATLS organizovaný
Fakultou vojenského zdravotnictví
v Hradci Králové.
V místì nasazení
 v naem pøípadì
lokalita vojenského letitì Kábul
 pak dochází k secvièování s jednotlivými slokami
operujícími v prostorách letitì. Výjezdové skupiny
mají jednou týdnì
nácvik pohybu na
letiti: vyádání Obr. è. 2: Pøíjem a vyetøení pacienta s prioritou P1

5
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povolení k pøejídìní ranvejí, pohyb kolem letadel a vrtulníkù.
Zdravotnický personál spoleènì s hasièským a odminovacím
týmem absolvují nácvik MASCAL v nepravidelných
intervalech, minimálnì vak jednou za 14 dnù. Probíhá nácvik nakládání ranìných do vrtulníkù a pohyb v prostoru
kolem vrtulníkù. K dispozici jsou upravené stroje italského
letectva vycházející z typu Bell 212 (UH 1 Huey) a francouzského letectva typu PUMA. Po kadém cvièení dochází
k setkání velitelù jednotlivých sloek, kde se analyzují pøípadné neshody a pøipravuje se plán (scenario) pro pøítí
cvièení.

O R G A N I Z A C E

organizaènì pøipravována na podobném principu. Tøídìní ranìných se provádí podle jasného a jednoduchého schématu
START. Pøíprava plánu v armádní rovinì klade zvýený dùraz
na bezpeènost personálu. Spontánní výjezd èi jiná aktivita zejména mimo základnu není moná, ve se provádí v souèinnosti s bezpeènostními slokami  vojenskou policií,
odminovacím týmem a hasièským drustvem.
MUDr. Michal Plodr, Ph.D.
Husova 1624
50008 Hradec Králové
e-mail: plodrmic@seznam.cz

Z výe uvedeného je patrné, e civilní i armádní sloka pøi
pøípravì plánu hromadného pøíjmu ranìných, resp. traumatologického plánu, vycházejí ze stejných poznatkù. Pracovitì jsou

Pøíspìvek doel do redakce 12. ledna 2010,
zrevidovaná verze 24. února 2010

Centrum biologické ochrany Tìchonín
Markéta Balounová1,2, Veronika Rulíková1,2, Marek Obrtel1
1
2

ZZS Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim

Abstrakt
Centrum biologické ochrany v Tìchonínì bylo vybudováno v roce 1971. Vzhledem k tomu, e Armáda Èeské republiky má nedostatek
vlastního zdravotnického personálu, nabídla naí organizaci  ZZS Pardubického kraje  spolupráci pøi zajitìní péèe o pacienty zasaené
vysoce virulentní nákazou, napø. SARS. V øíjnu 2009 jsme tedy toto zaøízení navtívili.
Klíèová slova: Centrum biologické ochrany CBO  reim  zkuenosti  nácvik  obleky

Abstract
The Centre of Biological Defense Tìchonín was established in 1971. For the Army of the Czech Republic doesn´t have enough of own
medical staff, they have offered to our organization  Emergency Medical Service Pardubice  a cooperation in providing health care for
patients with highly virulent infections, e.g. SARS. Therefore we have visited this institution in October 2009.
Key words: Centre of Biological Defense CBO  regime  experience  training  suits

Úvod
Centrum biologické ochrany (CBO) v Tìchonínì je specializované pracovitì slouící k zabezpeèení biologické ochrany
Armády Èeské republiky (AÈR). Je souèástí Ústøedního vojenského zdravotního ústavu, slouí jako výukové, výcvikové
a kolící støedisko.
Vznik samotného vojenského objektu se datuje ji do období
1. republiky. Pøed rokem 1990 byla jeho existence pøísnì utajována, nebo zde od roku 1971 fungovaly výzkumné laboratoøe
biologické ochrany pro potøeby Èeskoslovenské lidové armády
a èlenù Varavské smlouvy. Pøedmìtem výzkumu byla pøedevím
ochrana proti bojovým biologickým prostøedkùm a protiepidemické zabezpeèení vojsk. V roce 1990 byly výzkumy zastaveny.
Po teroristických útocích 11. záøí 2001 se Tìchonín stal
vhodným místem pro stavbu CBO, protoe zde ji v minulosti
byly vytvoøeny stavební pøedpoklady pro zaøízení s vysokým
stupnìm biologické ochrany.

6

V souèasné dobì CBO zabezpeèuje úkoly spojené s biologickou ochranou vojsk, a co je jetì dùleitìjí, zajiuje bio-
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logickou ochranu obèanù Èeské
republiky.
Hlavní náplní
tohoto zaøízení
je izolace nositelù nebezpeèných nákaz typu
Ebola, SARS aj.,
identifikace nákazy, zabránìní
íøení nákazy
mezi vojáky i civilisty,  stanovení diagnózy,
léèba nakaených a také biologický obranný
výzkum. CBO
poskytuje rovnì karanténní záchyt pro vojáky vracející se ze zahranièních
misí. Jinak je momentálnì v tzv. útlumovém reimu  v souèasné dobì není v naí republice ádné onemocnìní, vyadující umístìní zasaeného v takovémto typu zaøízení.
Vzhledem k tomu, e se CBO nachází na území, kde
Zdravotnická záchranná sluba Pardubického kraje poskytuje
pøednemocnièní neodkladnou péèi, vedoucí pracovníci centra
nabídli naí organizaci spolupráci. Hlavním dùvodem je nedostatek odborného personálu po profesionalizaci AÈR Zájemcùm tak nabídli monost prohlédnout si objekt, vyzkouet
si léèbu i vysoce specializovanou oetøovatelskou péèi o nakaené osoby. Pravdìpodobná nutnost stát se aktivní vojenskou
zálohou, odradila vìtinu pùvodnì pøihláených muù a to pøedevím tìch, kteøí absolvovali základní vojenskou slubu,
i kdy zatím není dohodnutý zpùsob zapojení civilních zdravotníkù do tohoto systému.
Objekt, který jsme mohli v øíjnu 2009 navtívit, je opravený,
supermodernì vybavený elezobetonový monoblok. Opravený
proto, e pùvodní byl vybudován tak, e je prakticky neznièitelný. Budova má nìkolik pater, ve spodních je technické zázemí vèetnì jedineèné (ve smyslu jediné na svìtì) èistièky
odpadní vody, co se paradoxnì projevuje jako problém, supersterilní voda toti naruuje ekosystém místního potoka.
Nejen voda, ale i vekerý odpad prochází pøed koneènou likvidací sterilizací. Mají zde i vlastní spalovnu, která se nyní nepouívá, sterilní odpad je likvidován specializovanou firmou
jako kontaminovaný. Celá budova je protkána sítí kamer, které umoòují technickému personálu trvalý kontakt s personálem pohybujícím se po oetøovatelských jednotkách. Vekeré
vstupy a výstupy z jednotlivých pokojù, jednotek i pater jsou
toti chránìny nìkdy i zdvojenými dveømi, uvnitø kterých jsou
trysky chemické dekontaminace a jejich otevøení je moné
pouze zvenku právì technickým personálem. K dekontaminaci se pouívá 3 % kyselina peroctová (Persteril) a dekontaminace trvá dvacet minut. Èást pro pacienty je rozdìlena na patra,
v niím je standardní jednotka pro lehké nákazy, kde k ochranì personálu postaèí klasický plá, rouka a rukavice a dále
jednotka intenzivní péèe, na ní je nutné pracovat ve speciálních pøetlakových oblecích. Kadý oddíl lùkové èásti je sa-
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mostatnou klimatizaèní a odpadní jednotkou zamezující rozíøení dané nákazy do dalích prostor. Souèástí intenzivní péèe je
i operaèní sál s opravdu základním vybavením, slouil by pravdìpodobnì jen k mením operaèním výkonùm. Posledním dùleitým èlánkem na tomto patøe je pitevna, bohuel smrtnost
tohoto typu nákaz je velmi vysoká. Je kompletnì vybavena nerezem, pitevní stùl má opìt vlastní odpadní vedení a odtah
moného kontaminovaného vzduchu. Na støee objektu je moderní heliport s dobrým navádìcím osvìtlením, lze zde pøistát
prakticky za jakékoliv viditelnosti. Samotní pacienti sem mohou být transportováni letecky buï v biovaku, který je lehèí
a skladnìjí, nebo po zemi v bioboxu, jen je oproti biovaku
komfortnìjí pro nemocného, ale je neskladný a váí více jak
padesát kilogramù. Biobox se na první pohled do bìnì pouívaných sanitních vozù nevejde, k jeho pøevozu musí být nejen
speciálnì upravená sanitka, ale i nosítka.
Pracovitì CBO v Tìchonínì splòuje vechny poadavky na
práci s vysoce infekèním materiálem. Oetøování a léèba pacientù probíhá standardnì podle stupnì závanosti a nutno dodat,
e ochrana personálu je vdy na prvním místì.
Praktické cvièení
Nae praktické cvièení zaèalo poté, co nás zamìstnanci
CBO seznámili s fungováním zaøízení, provedli nás po objektu a rozdìlili na mení skupinky. Urèili nám modelovou situaci  PØÍJEM A ZAJITÌNÍ PACIENTA SE SARS.
Poté nám zapùjèili pøetlakové obleky  u jejich navlékání
vyaduje jistou obratnost. Pohyb a výkon práce v obleku je
velmi obtíná a vysoce specializovanná èinnost, jak po stránce
fyzické, tak psychické. Rozhodnì není pro osoby trpící klaustrofobií. Aby se personál nemusel pohybovat s tìkými vzduchovými lahvemi na zádech (eny s nimi dokonce pracovat
nesmí) jsou prostory oetøovatelských jednotek v urèitých
vzdálenostech osazeny vývody vzduchu s pøetlakovými koncovkami, ke kterým se oetøující stále, i za chùze, pøipojuje.
Nám vem se zdálo, opravdu ale jen zdálo, e sí není dost
hustá, polovinu doby strávené na chodbách jsme tajnì i okatì
hledali pøipojení. Pro kolegy meního vzrùstu natìstí v dobì
nedávné pøidali delí koncovky. Vechny koncovky jsou toti
vedeny pouze ze
stropu ve výce
necelých dvou
metrù. Pøi transportu pacienta
na pokoj bylo
velmi nároèné vìnovat se dotyènému a nikoliv
stropu s rychlospojkami. Jistì to
vak je otázka
cviku. Po uloení nakaeného
na lùko podivný pocit odeznìl, na pokojích
je pøístupù dostatek a vedení
vzduchu k oble-
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ku je dostateènì dlouhé, co umoòuje trvalé pøipojení na
jedné pojce. Jen je potøeba nekrouit kolem lùka, jak jsme
bìnì zvyklí, nìkolik z nás museli lektoøi sloitì rozmotávat.
Podle informací místních se bez pøipojení na vzduch dá vydret maximálnì osm minut do nástupu bezvìdomí.
Samozøejmì nikdo nechtìl rekordní èas pøedvádìt a v tomto
bodì jsme vìøili lektorùm. Pro vìtinu z nás byla nepøíjemná
zvyující se teplota uvnitø obleku krátce po odpojení od zdroje vzduchu a také rychle zamené plastové hledí. Zkuenost
obrýlených byla v tomto pøípadì k nezaplacení, pro neobrýlené byla tato zkuenost velmi pouèná. Komunikace probíhala pomocí radiostanic pøipnutých na pásku uvnitø obleku
a náhlavní soupravy. Koneènì nám dolo, proè mìli zamìstnanci na pøedloených fotografiích na hlavì pruban.
Prubanem pøipevnìná souprava vám toti nespadne pøi prvním otoèení hlavou a nemusíte komunikovat s kolegy koulením oèima a máváním rukama a nohama. Znakovou øeè nikdo
z nás neovládá a vichni jsme se nápadnì podobali maskotu
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firmy vyrábìjící pneumatiky. Vekerý hovor, pokud tedy probíhá, je opìt monitorován technickým personálem na velícím
støedisku.
Prakticky jsme si vyzkoueli pøijetí pacienta, jeho pøevoz
na lùko a uloení tamté po jeho osvobození z biovaku, zajitìní dýchacích cest, ilní linky a vlastnì nácvik veho, co
probíhá pøi pøíjmu na intenzivní péèi. Srovnávat se standardem nelze.
Bezpeèná doba práce v obleku je asi dvì hodiny, z toho jen
dekontaminace probíhá dvacet minut. Po této dobì se pracovníci musí vystøídat. Z tohoto dùvodu by bylo pro CBO
ádoucí mít k dispozici zhruba 140 prokolených zdravotníkù, aby byla v pøípadì potøeby zajitìna kvalitní péèe dostateèným mnostvím personálu v tomto zaøízení.
Na závìr naeho zajímavého dne jsme zkusili i luté jednorázové ochranné obleky s respirátorem a také jsme zkusili
pracovat s pacientem uloeným v bioboxu a biovaku.
Témìø za vechny pøítomné kolegy mohu pravdivì prohlásit, e nás i jen nácvik práce na takto vysoce specializovaném
pracoviti obohatil. Nae dojmy byly takøka stoprocentnì pozitivní. To, e jsme se i královsky pobavili vlastní vizáí a pochopitelnou neobratností bylo nakonec vedlejí. Teï jen záleí
na jednání AÈR s Ministerstvem zdravotnictví . My, zúèastnìní, zùstáváme i nadále vánými zájemci o spolupráci.

Markéta Balounová
ZZS PAK, Územní odbor Chrudim
Václavská 1080
53701 Chrudim
e-mail: Angel.155@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 24. února 2010,
upravená verze 4. bøezna 2010

Co jiným zùstává skryto aneb zdravotnické zajitìní
slavnostní me svaté papee Benedikta XVI. v Brnì
Rostislav Verner

Zdravotnická záchranná sluba Jihomoravského kraje, p.o.

Abstrakt
Zdravotnické zajitìní návtìvy papee Benedikta XVI. bylo jedním z významných úkolù zdravotnických záchranných slueb v roce 2009.
Autor pøedkládá zkuenosti z návtìvy papee v Brnì dne 27. záøí 2009
Klíèová slova: návtìva papee  zdravotní zajitìní  zdravotnická záchranná sluba  zkuenosti
Abstract
Emergency care during Pope's visit in the Czech Republic was one of the important tasks of Emergency Medical Services during the year
2009. The author presents experience of EMS of South Moravia from Pope's visit of Brno on 27th September 2009.
Key words: Pope's visit  medical care  Emergency Medical Service  experience
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Úvod
V úvodu mi dovolte citovat z dìkovného dopisu papee
Benedikta XVI. kardinálu Miroslavu Vlkovi 
jetì jednou
bych Vám rád podìkoval za vøelé pøijetí a milou pohostinnost, které se mi dostalo od Vás a vìøících Vaí arcidiecéze bìhem mého
nedávného pobytu v Èeské republice. Prosím Vás, abyste mé vdìèné a srdeèné uznání pøedal svým spolupracovníkùm, kteøí byli zapojeni do pøípravy cesty, do koordinace rùzných setkání, zvlátì
pak do organizace a prùbìhu slavnostní me svaté
.
Dovolte také nám, abychom se s Vámi podìlili o tento nebývalý záitek, kterým byla návtìva Svatého otce.
Samozøejmì z úplnì jiného úhlu pohledu, který byl tisícùm
poutníkù skryt, avak umonil jejich astný návrat do jejich
domovù, aby se i zde podìlili o své dojmy. To u ale bylo urèitì v okamiku, kdy se èinnost záchranné sluby vrátila k bìnému provozu a dále zajiovala neodkladnou rutinní péèi
pro vechny, kteøí ji dále potøebují.
Plánování zdravotnické návtìvy papee
Pro zúèastnìné záchranáøe byla zaèátkem zdravotnického
zajitìní návtìvy papee noc 27. záøí 2009 ve tøi hodiny v noci. Pro organizátory zdravotnického zajitìní zaèala práce témìø tøi mìsíce pøed vlastním pøíjezdem Svatého otce analýzou
dopadù masového shromádìní osob na zdravotní systém v regionu. V odborné literatuøe a v publikovaných sdìleních je
relativnì malé mnoství informací o zajitìní masových shromádìní obdobného charakteru, pøesto lze z nìkterých vyvodit
závìry, které bylo moné pouít pøi pøípravì návtìvy papee.
V analýze dopadù na jihomoravské zdravotnictví jsme vycházeli z nìkterých informací, které umonily predikovat poèty
potencionálních pacientù, kteøí budou v rámci masového shromádìní náboenského charakteru vyadovat oetøení na místì události a kteøí budou vyadovat transport a následné
nemocnièní oetøení 1,2. I kdy výsledný poèet zdravotníkù, kteøí se podíleli na vlastním zajitìní, se mohl zdát pøedimenzovaný, rozhodli jsme se neponechat nic náhodì a pracovali jsme
s mylenkou, e více je lépe.
Ji na samém poèátku jsme si vak mohli øíci, e oproti kolegùm v zahranièí, kde provozují paramedický systém, máme
výhodu pøítomnosti lékaøù. Díky jejich èinnosti jsme mohli
pøedpokládat, e velká èást oetøených pacientù na místì události nebude po zaléèení vyadovat následný transport do
zdravotnického zaøízení 3,4 Pøi plánování nám do jisté míry pomohly zkuenosti kolegù z USA2, kteøí publikovali práci pøi
zajitìní shromádìní 450.000 lidí v jednom jediném dnu.
Obdobná situace se pøedpokládala také v Brnì, i kdy poèet
poutníkù se odhadoval mezi 120  200 tisíci.
Z hlediska zdravotnického zajitìní byli úèastníci shromádìní rozdìleni do nìkolika odliných skupin. První skupinou
byli samotní poutníci, kteøí tvoøili majoritní èást potencionálních pacientù. Druhou, mení, ale významnou skupinu, tvoøilo
zajitìní VIP osob a chránìných osob. Poslední, avak neopomenutelnou skupinou potencionálních pacientù byla skupina
pøísluníkù sloek Integrovaného záchranného systému.
Samostatnou kapitolou v plánovaní zdravotnického zajitìní
byla otázka moné evakuace shromádìných v pøípadì vzniku
neoèekávané situace (teroristický útok, riziko pøítomnosti nástraného výbuného systému atd.).
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Na zajitìní participovali nejen profesionální zdravotnické týmy
ZZS JmK, ale také èlenové Èeského èerveného køíe, Charity, Øádu Maltézských rytíøù, soukromé dopravní zdravotnické sluby
Konsox, Vyí zdravotnické koly Josefa Podsedníka a v neposlední øadì Armáda Èeské republiky. Zdravotnická záchranná sluba se stala øídicím a koordinaèním orgánem. Ve výsledku bylo
pøipraveno celkem 148 èlenù zdravotnického personálu a dnes ji
neznámé mnoství dobrovolníkù.
Popisovat dlouhé hodiny pøíprav pøesahuje rámec tohoto
èlánku, proto na závìr této èásti si dovoluji krátkou rekapitulaci a výèet doporuèení, která je potøeba zvaovat pøi pøípravì
obdobného typu shromádìní:
1. záchranáøi, kteøí se budou podílet na vlastním øízení celé
události, musí být pøímými èleny pøípravného týmu, aby se
mohli vyjadøovat k návrhùm organizátorù ad hoc. Filtrace
informací pøes více osob vede pouze k nejasnostem a zdrení ve vztahu k efektivním a správným návrhùm øeení moných problémù;
2. jestlie je nutné zajistit zdravotní péèi o chránìné osoby
a VIP osoby, nepodceòujte diskusi a pøípravu s Policií ÈR
a zvlátì s Ochrannou slubou PÈR; pùvodní informace organizátorù o volném pøístupu zdravotníkù do VIP a chránìného prostoru se ukázala lichou a bylo nutné zajistit pro
zdravotníky zvlátní povolení ke vstupu;
3. nemìjte klapky na oèích a nedívejte se pøi organizaci pouze
do prostoru shromádìní;vnímejte irí souvislosti a dopady na
okolí  napø. omezení dopravy, zastavení dálnice D1 v okolí
Brna a z toho pramenící pøedpoklad, e objízdné trasy povedou pøes vlastní mìsto a mohou zkomplikovat prùjezdnost
sanitních vozidel zajiující bìný provoz atd.;
4. zkontaktujte zástupce potencionálních zdravotnických zaøízení, které budou pøijímat vae pacienty; domluvte systém
pøijímání a pøedávání pacientù, který mùe na dobu konání
akce být mírnì odliný od zavedeného standardu, ale jetì
ne v rovinì medicíny katastrof;
5. pøipravte krizový scénáø pro pøípad, e urèení zdravotníci se
z jakéhokoliv dùvodu nemohou dostavit k zajitìní akce; napø.
pøísluby na telefonu u záchranáøù, kteøí jsou z jiných
územních oddìlení ne z toho, na kterém se akce koná (støevní infekce postihne jednu výjezdovou skupinu, ale o padesát
kilometrù dále se s nejvìtí pravdìpodobností nedostane).
Vlastní øízení zasahujících sloek
Jak ji bylo uvedeno v úvodu tohoto èlánku, na zajitìní akce se
podílelo více jak 150 záchranáøù, zdravotníkù a dobrovolníkù.
Konkrétnì bylo pøítomno 6 posádek RLP, 1 posádka rendez-vous
(urèená pouze pro potøeby PÈR jako doprovod pyrotechnické skupiny apod.), 4 posádky RZP, 2 posádky DRNR, 1 posádka RLP bez
sanitního vozidla (umístìná ve stanu ZZS v týlu sloek IZS a urèená pro potøeby èlenù IZS) a dále 26 lékaøù, kadý minimálnì se
2 zdravotníky, rozmístìných ve 26 sektorech pro poutníky. Dále
byla v prostoru akce rozvinuta vojenská polní nemocnice AÈR se
2 lékaøi a 14 zdravotníky, kteøí mìli k dispozici a 30 lùek zvlá
rozdìlených pro mue a eny. Èinnost vech zúèastnìných probíhala na rozlehlém prostranství tuøanského letitì.
Ke zdárné koordinaci èinnosti této heterogenní skupiny
zdravotníkù bylo potøeba vytvoøit centrum øízení jejich èinnos-
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ti, které bylo propojeno na krajské operaèní støedisko ZZS
JmK a dalí organizaèní sloky (HZS, PÈR, ostraha letitì
atd.). Proto jsme se rozhodli zøídit v prostoru akce pøedsunuté
stanovitì krajského operaèního støediska ZZS se dvìmi operátorkami ZZS JmK. Ty mìly k dispozici plné softwarové vybavení operaèního støediska, take mohly monitorovat pohyb
vech sanitních vozidel úèastnících se akce, ale také vozidel
v reálné provozu ve mìstì Brnì. Jakýkoliv poadavek o èinnost
zdravotníkù procházel pouze pøes tyto operátorky, které jako jediné smìly komunikovat smìrem ven z akce. Tím byla eliminována monost dublování poadavkù na zdravotnické zásahy.
Rádiová komunikace byla zajitìna ve dvou rovinách.
Spojení vlastních týmù ZZS JmK bylo zajitìno standardními
radiostanicemi Motorola (na samostatném kanále urèeném pro
návtìvu papee), spojení s ostatními týmy (lékaøi v sektorech,
polní nemocnice atd.) probíhalo na rádiové síti vytvoøené pouze pro tuto akci (lokální sí). Hlavním dùvodem pro vytvoøení
lokální sítì byla obava, e kolegové z jiných organizací ne
ZZS nejsou dobøe obeznámeni s pouívání vysílaèek a rádiová
komunikace by nemusela probíhat bez obtíí. Poté by hrozilo
zahlcení bìné rádiové sítì ZZS JmK a ohroení dalího reálného provozu. Dùvodem volby vysílacích stanic Motorola
oproti stanicím Matra byla zkuenost ze cvièení TRAUMA
2009, které probìhlo v naem spádovém území v srpnu roku
2009. Tam jsme si ovìøili, e hrozí riziko zahlcení pøenosových bunìk v pøípadì, e je pøihláeno velké mnoství radiostanic Matra. S ohledem na skuteènost, e návtìvu papee
zajiovaly stovky hasièù a policistù pouívajících právì
Matru, padla volba na odliný systém spojení.
Akce na místì
Zajitìní návtìvy Benedikta XVI zaèalo probíhat v sobotu
dne 26. záøí 2009 v ranních hodinách budováním mobilního
operaèního støediska a rozvinutím polní nemocnice AÈR.
V plánu bylo pøipravit zázemí do 18.00 hodin. Hlavním dùvodem byla skuteènost, e ji tento den zaèal pøíjezd poutníkù do
prostoru me svaté, kde byl pro nì pøipraven doprovodný program. Vzhledem k tomu, e jsme nemìli informace o poètu
úèastníkù, kteøí dotrazí s pøedstihem, rozhodli jsme se pøipravit
zdravotnické zajitìní ji pro tyto okamiky. Významnou roli
zde sehrála polní nemocnice, která do doby pøíjezdu zbývajících
zdravotníkù pøevzala odpovìdnost za zdravotnické zajitìní.
Pøíjezd týmu ZZS byl naplánován v brzkých ranních hodinách dne 27. záøí. Posádky sanitních vozidel se pøed tøetí hodinou ranní shromádily v prostorách výjezdového stanovitì
v Brnì (námìstí 28. øíjna) a pøesnì ve 03:00 zahájily organizovaný pøesun na místo shromádìní. Se zbývajícími èleny zdravotnického zajitìní jsme se setkali v 03:30 na spoleèném
brífinku, kde byly pøedány poslední doplòující informace. Ve
04:00 pak byly vechny týmy na pøedem urèených stanovitích
pøipraveny poskytnout nezbytnou pomoc pøicházejícím poutníkùm. Nejvìtí nápor poutníkù, který s sebou pøinesl pøedpokládané zhorení prùjezdnosti vech komunikací, byl kolem
sedmé hodiny ranní (pøíjezd) a poté kolem tøetí hodiny odpolední (odjezd poutníkù). Stejnì tak se potvrdil pøedpoklad, e
nejvìtí nápor na práci zdravotníkù bude krátce pøed zaèátkem
me a v jejím prùbìhu. Vzhledem ke slunnému poèasí zaèalo
docházet k èetným kolapsùm, jejich vìtí èást se podaøilo
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zvládnout na místì (tj. pøímo v sektorech). Èást pacientù pak
musela být pøevezena buï do prostor polní nemocnice2, nebo
pøímo do zdravotnických zaøízení. Zajitìní probíhalo bez výraznìjích problémù, pouze v krátkém intervalu dolo ke
kumulaci vìtího poètu pacientù urèených k observaci v polní
nemocnici. Proto bylo operativnì rozhodnuto o vyuití volných lùkových kapacit stanu Maltézských rytíøù..
Klíèový význam sehrávalo bìhem celé akce mobilní operaèní støedisko, díky jeho èinnosti se daøilo koordinovat postup
jednotlivých týmù. Pøesná monitorace poètu pacientù podle
jednotlivých sektorù umonila operativnì posílit týmy o pøísluníky HZS, kteøí pomáhali s vynáením pacientù k odsunové komunikaci.
Èinnost zasahujících posádek byla ukonèována prùbìnì
podle ubývajícího poètu poutníkù, kteøí po ukonèení me svaté zaèali odcházet. I kdy zpoèátku panovaly jisté obavy, e
mùe dojít ke komplikacím pøi hromadném odchodu lidí, natìstí se nenaplnily. Pøesto byly vyèlenìny dva týmy RZP,
jejich vozidla byla doplnìna o balenou pitnou vodu, aby provádìly monitoring na dálnici D1, která slouila jako parkovitì autobusù. Vlastní èinnost byla ukonèena v 17:00 na pokyn
vedoucího lékaøe zásahu.
Závìreèné zhodnocení
V prùbìhu me svaté oetøila ZZS JmK a nemocnice AÈR
celkem 29 pacientù (2,4/10.000), kteøí vyadovali hlavnì rehydrataèní terapii2. Do zdravotnických zaøízení pøevezla 11 pacientù (0,91/10.000)4. I kdy jsme oèekávali daleko vìtí poèty
oetøených a transportovaných, musíme konstatovat, e èísla se
výraznì nelií od celosvìtových zkueností. V této statistice
nejsou uvedeny poèty pacientù, které v jednotlivých sektorech
oetøovaly dalí týmy a o kterých nemáme vedenou zdravotnickou dokumentaci. Jednalo se vak o desítky osob.
Na závìr musím konstatovat, e poèáteèní obavy z koordinace rùznorodé skupiny profesionálních a laických zdravotníkù
se nenaplnily. Právì díky vysoké lidské a profesionální úrovni
vech zúèastnìných nedolo k ádným závaným komplikacím
a nai spoleènou úèast hodnotím jako bezproblémovou.
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Zdravotnické zajitìní masových shromádìní
 specifické aspekty náboenských akcí
(zkuenosti z návtìvy papee ve Staré Boleslavi)
Jana eblová, Jiøí Knor, Vìra Zemanová, Patrik Merhaut
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje

Abstrakt
Problematika masových shromádìní a jejich zdravotnického zajitìní patøí k bìné náplni èinnosti zdravotnických záchranných slueb, avak po
stránce teoretické není dostatek literárních pramenù. Autoøi ve svém pøíspìvku rozebírají zkuenosti ze zajitìní návtìvy papee ve Staré Boleslavi
28. záøí 2009.
Klíèová slova: masová shromádìní  zdravotní péèe  zdravotnické záchranné sluby
Abstract
Mass gathering and medical care provided in these events are daily practice of Emergency Medical Services but there are not many theoretical
publications concerning the theme available. The authors present their experience from medical care during Pope´s visit of Stará Boleslav on 28 th
September 2009.
Key words: mass gathering  medical care  Emergency Medical Services

Úvod
Masová shromádìní mohou být:
 sportovní  aktivní, pasivní
 politická shromádìní, demonstrace
 náboenská shromádìní, poutì
 koncerty
 pøehlídky, trhy apod.
S pøedstihem je nezbytné zajitìní naplánovat a pokusit se
specifikovat potøebu péèe. Pokud se jako indikátor bere pouhý
poèet pøedpokládaných incidentù/1000 úèastníkù, nejsou
v tomto mechanickém výpoètu zohlednìna specifická rizika
jednotlivých typù shromádìní. Napøíklad pro diváky sportovních akcí je v literatuøe udáváno riziko 0,3  1,6/1000 úèastníkù, pro rockové koncerty 0,96  17/1000 shromádìných.
Nejvyí riziko mají hromadné aktivní sportovní akce (maratóny rùzných typù  bìecké, plavecké, na lyích i na kolech)
 zde je a 24 incidentù/1000 úèastníkù. Dùleité by v této souvislosti bylo i definování incidentu jako takového, tedy stanovení závanosti v souvislosti se zásahem zdravotníkù. Výpoèet
podle ukazatele poètu oetøených nemusí být porovnatelný  jiný stupeò závanosti má resuscitace pøi zástavì obìhu nebo tìký úraz pøi sportu, zcela jiný kolapsové stavy pøi dlouhém stání
èi hyperventilace v okamiku pøíchodu popové hvìzdy na scénu.
Plán zabezpeèení musí zahrnovat fyzickou prohlídku lokality, kde se bude akce konat, není moné plánovat pouze na
základì mapových podkladù. Souèástí pøípravy je dále zajitìní pøístupu, zajitìní komunikaèních technologií pro koordinaci péèe na místì a nezbytnou spolupráci s ostatními
organizacemi a regionálními úøady. Významné je i zajitìní
bezpeènosti vech zúèastnìných  od návtìvníkù pøes zasa-
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hující sloky a po vlastní personál. Rizika mohou být zvýena jak environmentálními prvky (horko, pøímý sluneèní
svit), tak i nebezpeèím z uívání alkoholu èi ilegálních drog
(rokové koncerty), davem vyvolanou agresivitou (demonstrace, nìkterá sportovní shromádìní  nájezdy fotbalových
rowdies apod.). Dalí rizika vyplývají z pøetíení dopravy,
ale mùe hrozit i hromadná alimentární otrava. Specifickým
rysem nìkterých akcí je zajitìní bezpeènosti a také zajitìní
péèe o VIP. Zcela prozaickým úkolem je vyøeení základní
hygieny a stravování pro personál, v pøípadì delího trvání
asistence i zajitìní monosti odpoèinku.
Plánování zdravotnického zabezpeèení návtìvy papee
Pøi plánování zdravotnického zabezpeèení me ve Staré
Boleslavi bylo mnoho neznámých faktorù. Ji odhad moné-

Obr. è. 1: Mapa konání
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ho poètu úèastníkù se pohyboval mezi 30 a 75 tisíci, co je
pro plánování poètu zdravotníkù na místì pøíli velké rozpìtí. Ani vìková struktura nebyla odhadnutelná pøedem a pøi
pøedpokládané návtìvnosti spíe starích osob nebylo jasné,
jak a zda vìk mùe ovlivnit potøebu péèe na místì. Na druhé
stranì pravdìpodobnì nehrozila rizika z abúzu alkoholu èi
drog. Poèasí bylo té neznámou promìnnou, která mùe akci
ovlivnit pozitivnì èi negativnì.
Instituce, které se na organizaci návtìvy Svatého otce
podílely:
 Arcibiskupství praské
 Èeská biskupská konfederace
 Mìsto Brandýs nad Labem  Stará Boleslav
 Kanceláø prezidenta republiky
 Støedoèeský kraj.
Díky spoleèným pøípravným schùzkám, které se konaly
opakovanì a s velkým pøedstihem pøed akcí, mìla záchranná
sluba k dispozici pøesný èasový plán pohybù papee. Na základì tìchto informací mohla ZZS pøipravit pomìrnì detailní
èasový harmonogram pro posádky. Byl k dispozici i seznam
kontaktních telefonních èísel pro zástupce vech organizací
a firem, které návtìvu zajiovaly (napø. poøadatelská sluba, reie, moderace, stánky, úklid, stavební práce atd.).
Podle plánovaného místa me se bìhem pøíprav rozhodlo
jednak o rozmístìní posádek na místì konání (viz obr. è. 1
 mapa konání) a také o posílení na stanovitích, v jejich
spádu by mohla zvýená koncentrace návtìvníkù ovlivnit
poèet výjezdù. Pøímo v místì konání akce na Probotské
louce byly ètyøi stany a vozíky pro mimoøádné události, dalí byl u baziliky ve Staré Boleslavi (vybavení vozíkù a stanù  viz Tab. 1) Posádky byly posíleny na stanovitích
v Mladé Boleslavi, Nymburce, Øíèanech a ve Zruèi nad
Sázavou. Vzhledem k uzavøení místa konání pro hromadnou
i individuální dopravu nehrozily dopravní nehody pøímo
v místì konání. Na místì bylo 44 zamìstnancù ÚSZS
Støedoèeského kraje  9 lékaøù, 15 zdravotnických záchranáøù, 14 øidièù záchranáøù, 4 èlenové vedení a 2 operátoøi
v mobilním zdravotnickém operaèním støedisku. Mobilní
operaèní støedisko mìlo premiéru a zajiovalo operaèní
øízení na místì události. Pøijímalo také tísòové výzvy z ostatních ZOS, které souvisely s konanou akcí. Bylo vybudováno
z vozidla T5, s pøipojením na elektrickou sí 220 V a s napo-

12

jením na záloní zdroj energie. Mìlo samostatnou radiostanici a anténu, samostatný operátorský pult vèetnì instalace
hardwaru a softwaru a 2 telefonní linky. Radioprovoz probíhal na samostatném kanále, který by urèen jen pro papeskou návtìvu.
Posádky, stany, vozíky a operaèní støedisko byly na místì
od 27. 9. 2009 od 17:00 hodin, od 5:30 hodin 28. 9. 2009 jetì lékaøka a záchranáø pro VIP zónu.
Akce na místì a vyhodnocení
Na Probotské louce se selo asi 50 000 návtìvníkù.
Nìkteøí poutníci vyuili k pøenocování stanové mìsteèko
a byli na místì konání ji od nedìle. Dalí davy pøíchozích
proudily od èasných ranních hodin v pondìlí, take pøíjezd
posádek velkým èasovým pøedstihem byl velmi úèelný.
Zdravotnické zajitìní probìhlo bez problémù. Stany byly
vyuívány jako oetøovny a místo pro observaci pacientù
vèetnì monosti monitorace a pøípadné intenzivní terapie.
První zásah byl ji 27. 9. v 19:50, nejvyí poèet zásahù byl
dle oèekávání po pøíjezdu papee mezi 10. a 12. hodinou 28.
9. 2009. Celkem bylo oetøeno 76 pacientù  20 ve stanech,
37 v terénu, z toho 2 ve VIP zónì, u 12 osob byl po ukonèení me zajitìn transport na místo odjezdu (dostupné jen pìky) ze zdravotních dùvodù a 7 pacientù bylo pøevezeno do
zdravotnických zaøízení, z toho 3 na JIP. Mobilní operaèní
støedisko pracovalo zcela samostatnì a tím nezatìovalo
bìný provoz ZOS, pøijalo 240 telefonních hovorù.
Náklady na zdravotnické zajitìní akce byly 665 tisíc korun, z toho 630 tisíc tvoøily mzdové náklady, zbytek náklady
na vytvoøení mobilního operaèního støediska, které vak doplní vybavení pro mimoøádné události. Náklady na dopravu
a logistiku byly 25 tisíc korun.
Kromì sloek IZS jsme spolupracovali s dobrovolníky
z Maltézského køíe, kteøí transportovali postiené ze sektorù do stanù. Výhodou byla naprostá disciplinovanost
úèastníkù me. I pøes ochotu dobrovolníkù podílet se na
zdravotnické pomoci se ukázalo, e vìtinu pacientù, jejich
zdravotní stav si vyádal oetøení ve stanech, museli transportovat záchranáøi na nosítkách. V dobì nejvìtího náporu
(bìhem vlastní me) byla kapacita prostøedkù záchranné
sluby hranièní. Policie ÈR organizovala dopravu a celou
oblast uzavøela jak pro hromadnou tak i pro individuální dopravu. Speciální tým v poètu 200 policistù zajioval ochranu papee i ostatních hostù.
URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2010
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V kadém pøípadì se vyplatila peèlivá pøíprava celé akce
vèetnì vyhodnocení moných rizik. Jako nedostatek lze hodnotit absenci jednotného øízení a velení od poèátku pøíprav.
A závìrem: ve srovnání s 2000 pøísluníky PÈR tvoøilo 44
záchranáøù nejménì poèetnou sloku IZS, ale co do poètu
akutních zásahù jedinou vytíenou.
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Tab. è. 1
Kontejner è. 1

Kontejner è. 2

Kontejner è. 3

















 Fyziologický roztok 500 ml (50x)
- mono v krabicích pøímo do vozíku
 Fyziologický roztok 1000 ml (30x)
- mono v krabicích pøímo do vozíku
 Hartmann 500ml (20 ks)
- mono v krabicích pøímo do vozíku
 Tetraspan 500 ml (5x)
 Glukoza 40% 80 ml(4x)
 Manitol 80 ml (2x)
 Infuzní sety - 100 ks
 Spojovací hadièky - 100 ks
 Pøetlaková maneta 1000 ml - 2 ks
 Pytle na odpad - role
 Stojany na odpad

 Kanyly 14-24 G (10x 14G, 10x 18G, 50x
20G, 50x 22G, 10x 24G)
 Lepenky na kanyly (100ks)
 Støíkaèky ( 10 ml, - krabice, 2ml krabice)
 Komprese 5x5 cm (10x100ks)
 Esmarchova krtidla (5x gumová)
 Postøiková dezinfekce 250 ml (3x)
 Peroxid vodíku
 Sterillium 5 l s dávkovací pumpou (1x)
 5x luté kontejnery (0,6l)
 Odsávací cévky (10x dìtská, 20x dospìlá)
 Lepenky (2x 1,25 cm, 2x 2,5 cm)
 Nesterilní rukavice (3x S, 3x M, 3x L)
 Bakteriální filtr (10x)
 ETI (vel.3,5 - 5 po jednom kuse,
5 - 9 po 3 ks)
 Papírové utìrky, bunièina

Sterilní krytí 7,5x 7,5 cm (1 krabice)
Sterilní krytí 10x20 cm (1 krabice)
Obinadla 6cm (50ks)
Obinadla 10 cm
Obvaz hotový è. 4 ( 20 ks)
Obvaz hotový è. 3 ( 20 ks)
Lepenky 2,5 cm (1 krabièka)
Poltáøkové lepenky
Elastické obinadlo 8 cm - 50 ks
Elastické obinadlo 12 cm - 50 ks
Esmarchovo krtidlo (10x gumový, 2x s pøezkou)
Termofolie - 10 ks
popáleninová rouka - deka - 5ks
100x ústenky obyèejné
Kyslíková oblièejová maska s hadièkou

Kufr Peli (jako klasický kufr v sanitì)
 Intubace vel. 3,5 - 9 (po jednom kuse)
 Ambuvak + maska + bakteriální filtr
 Plastový laryngoskop (kuføík laryngoskopù) + náhradní jednoúèelové líce
 Tonometr
 Kanyly, støíkaèky
 Glukoza (2x)
 Manitol (1x)
 Komprese na desinfekci










Esmarchovo krtidlo (2x)
Ampulárium s medikací (pokud není ve vestavbì kufru)
Zavadìè
Magillovy kletì
Lepenky na kanyly (+ prùhledné lepenky)
Infuzní set 2x
Spojovací hadièky 2x
Fyziologický roztok 250 ml 2x













2x
2x
1x
2x
2x
5x
2x
2x
2x
1x
2x

Lékové ampulárium v kufru












15x Adrenalin
5x Apaurin
4x Atropin
2x Buscopan
2x Cerucal
1x Dexamed
2x Dithiaden
4x Furosemid
2x Lekoptin
4x Midazolam
1x Naloxone
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4x Novalgin
3x Oxantil
2x Algifen
2x Anexate
2x Betaloc
1x Calypsol
2x Kalcium
1x Dobuject
1 Furosemid forte
4x Cordarone
2x Ebrantil

Kardegic
Isoket
Hypnomidate
Mesocain
Narkamon
Noradrenalin
SCHJ
Thiopental
Syntophyllin
Remestyp
Tensamin













4x Tramal
2x Tiapridal
2x Rivotril
4x Torecan
4x Norcuron
2x Diazepam rect (5mg, 10mg)
1x Isoket spray
1x Berotec
10x Anopyrin
10x Diazepam 5mg
10x Tensiomin tbl (Capoten)
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Pøístroje: 12sv.defibrilátor + elektrody, ventilátor, oxymetr, glukometr
Volnì do vozíku: infuze, krabice prostìradel a kapen, 2 stolky, 2 stojany na odpad, ruèní svítilna

Léèiva do stanù:
10 bal. Adrenalin
5 bal. Apaurin
5 bal. Atropin
2 bal. Buscopan
5 bal. Dithiaden
5 bal. Furosemid 20 mg
10 amp. Lekoptin
5 bal.Midazolam(5mg)

5 bal. Naloxon
5 bal. Oxantil
1 bal. Kardegic
1 bal. Isoket
5 bal. Noradrenalin
3 bal Calypsol
10bal. SCHJ 100mg
10 bal. THP 0,5g

2 bal Syntophyllin
2 bal. Tensamin
4 bal. Tramal 100mg
5 bal Thiapridal
10 bal. Torecan
10 amp. Norcuron
2 bal Isoket spray
1bal. Berodual spray

10 bal. Optal lig.
5 bal. Sanorin 0,5 gtt.
5 bal Ibalgin tbl.
10 bal Paralen tbl.
5 bal. Carbosorb tbl
5 bal. Endiform tbl.
Recepty z LSPP

Dalí rezervy (umístí se v rezervním Multivanu):
Materiál, infuze a léèiva k pøípadnému doplnìní

Neodkladná chirurgická pomoc lékaøského
týmu Humedica a Nìmeckého institutu pro
medicínu katastrof Tübingen (DIFKM)
bìhem zásahu po zemìtøesení na Haiti
Bernd Domres, Simon Oeckenpöhler

Nìmecký institut pro medicínu katastrof, Tübingen, Spolková republika Nìmecko

Abstrakt
Nièivé zemìtøesení na Haiti 12. ledna 2010 si vyádalo zhruba 200 000 mrtvých, 250 000 zranìných, z toho pøes 20 % dìtí. Poranìní, která
tým Humedica oetøoval, byly zejména zlomeniny, komplikované otevøenými ranami, dále kompartmentové syndromy a sepse, co je patrné
z tabulek. Museli jsme provádìt extenze improvazovanými prostøedky, chirurgické revize ran, fasciotomie a amputace.
Klíèová slova: zemìtøesení  nedokladná chirurgická pomoc  typy poranìní
Abstract
During the earthquake on Haiti on January 12th 2010 about 200 000 peeople died and 250 000 were injured including 20 % children. The
types of injury the team Humedica treated were: fractures, comlicated open wounds, compartment syndromes and sespis (seen in the tables).
We had to use extensions with the help of improvised means, surgical revisions of wounds, fasciotomies and amputations.
Key words: eatrthquake  urgent surgical help  types of injuries

Nièivé zemìtøesení o síle 7,0 stupòù Richterovy kály zpustoilo 12. ledna 2010 vìtinu hlavního mìsta Haiti. Podle
odhadù haitské vlády si vyádalo více ne 200 000 mrtvých
a nejménì 250 000 zranìných.
Pøivolání lékaøského týmu
13. ledna kolem 16. hodiny mì informoval Wolfgang
Gross, vedoucí køesanské organizace Humedica v Kauf-

14

beurenu, e se bezprostøednì blíí první nasazení lékaøského týmu. Do této skupiny patøili: MUDr. I. Harmsová, úøední lékaøka, internistky MUDr. U. Seemannová a MUDr.
M. Holwecková, zubní lékaø MUDr. S. Rodi, student medicíny S. Oekenpöhler, zdravotní sestra N. Schmidtová a také
obì koordinátorky S. Winnegová a D. Schmidtová. Zárovìò
bylo na cestu pøipraveno dostateèné mnoství materiálu
a lékù.
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Prùbìh
Odlétali jsme 14. ledna z rùzných leti a spoleènì se setkali k veèeru v Santo Domingu v Dominikánské republice. V pátek 15. ledna jsme kolem 10. hodiny po cestì autobusem (i pøes
problémy s píchlou pneumatikou) dorazili na hranici s Haiti.
Celník nám bez jakýchkoliv prùtahù a moných kontrol okamitì umonil prùjezd bránou na Haiti, protoe v té dobì byl
pøíjezd pomáhajících organizací velmi zøídký.
První dojmy a hodnocení
Zkáza obrovského rozsahu ve dvoumilionovém hlavním
mìstì Port-au-Prince, záchranné týmy pracující s primitivními
nástroji, mrtvá tìla poloená na ulici pøed høbitovem, køicící
a sténající lidé, neustále sílící hnilobný zápach a také vydìení
toulaví psi  to byly nae první dojmy. V americké kole
v Port-au-Prince jsme se setkali s naím prvním pacientem, pìtiletým hochem s mozkovým traumatem a roztøítìnou zlomeninou stehenní kosti.
Ná odhad se potvrdil, v Hôpital Espoir jsme kvùli nedostatku personálu a lékù okamitì zaèali s prací. Obyvatelé
o tom byli informováni rádiem a megafonem. Jakmile se v sobotu 16. ledna otevøela brána nemocnice, témìø jsme si ani nestihli odloit batohy a zaøídit se, nápor pøíjimaných poranìných
by obrovský a my bìhem chvíle zaèali ztrácet pøehled.
Výsledky tøídìní, diagnóz, opatøení a statistik z prvních esti
pracovních dní jsou uvedeny v tabulce.
Poranìní
Jednalo se pøevánì o zlomeniny kostí, komplikované otevøenými ranami, dále o kompartmentové syndromy a sepse; za
daných okolností jsme léèili následovnì: extenze pomocí improvizovaných prostøedkù (úlomky kamenù jako závaí
trakcí), chirurgické revize ran, fasciotomie a amputace (dvì
amputace byly provedeny pomocí pilky kapesního noe). Tím
nejdùleitìjím bylo postarat se o bezpeèí poranìných i týmu.
Ve støedu 20. ledna se zemì ráno zachvìla znovu, tentokrát silou esti stupòù. Ozývaly se hlasité výkøiky, lidé ukvapenì utíkali
z budov a v jejich oblièejích
byl znát strach
a zdìení. Nae
pacienty evakuovala noèní hlídka do volného
prostoru pøed
nemocnici, v odstupu nejménì
poloviny výky
budovy. Poté jsme
dál pokraèovali
v oetøování pod
irým nebem. Ve
stanu jsme následnì provedli
jednu naléhavou
amputaci. Zranìní mìli k dospozici vodu a jídlo.
Obr. è. 1: Kusy kamenù jako zátì stahovacích obvazù
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Statistika pacientù
Výsledky tøídìní
Èervená
lutá
Zelená
Èerná

65
41
313
5

Bilance prvních esti dnù
Ambulantní pacienti
z toho dìtí
Stacionární pacienti
z toho dìtí
Z toho v ohroení ivota
Zachránìné ivoty
Úmrtí v Hôpital Espoir

313
126
121
35
111
106
5

Opatøení v prvních 6 dnech
Chirurgické zákroky
91
Narkózy
27
Amputace
10
Sádrové obvazy
84

Diagnózy v prvních esti dnech
Zlomeniny kostí
103
Z toho otevøených
35
Vykloubení
8
Mozkové trauma
3
Páteø
5
Zlomeniny pánve
12
Ramenní pletenec
7
Zlomeniny paní kosti
10
Zlomenina pøedloktí
12
Zlomeniny stehenní kosti
25
Zlomeniny bércových kostí
20
Zvlátní zlomeniny
9
Rány
106
Kompartmentové syndromy
17
Poranìní hrudníku
6
Poranìní bøicha
11
Porody
4

Lékaøi z jiného lékaøského týmu se nabídli, e nám pomohou
a pøipojili se k nám. Infekèní odpad se spaloval vzadu za nemocnicí.
Pro velké mnoství obvazù s pouitím kamenù k trakci jsem
tuto dobu nazval dobou kamennou. V nemocnici nebyla ádná tekoucí voda, vodu jsme proto brali z dìravé cisterny, kterou jsme chytali do vìdra. Trhlinou ve dnì buï kapala nebo
tekla. Stará zástavba nemocnice platila za bezpeènou budovu.
Novostavbu s operaèním sálem jsme kvùli nebezpeèí zøícení
nemohli pouívat. V ní jsme pøes trhliny ve zdech nalepili náplasti a strèili do nich støepy skla, abychom mohli pozorovat,
jaké je nebezpeèí zøícení budovy.
Druhá fáze: doba elezná
Ve ètvrtek, 21. ledna, koneènì dorazila posila  druhý tým
se tøinácti lékaøi, sestrami, jednou lékárnicí a zdravotní asistentkou. Pøivezli s sebou také operaèní materiál, vèetnì
zevního fixátoru ke stabilizování zlomenin. Tímto pro nás zaèala doba elezná!
Výhled do budoucna
Oetøení a rehabilitace poranìných vèetnì obstarání protéz
pro tisíce amputovaných zabere nejménì dva roky, znovuvybudování infrastruktury pak deset let.
Chirurgické oetøení zemìtøesením zranìných dìtí bìhem akutního
nasazení Humedica v nemocnici Hôpital Espoir Port Au Prince /
Haiti (B. Domres, S. Oeckenpöhler, T. Kees, S. Gromer, R. Al Badi /
Deutsches Institut für Katastrophenmedizin Tübingen).

Prof. Dr. B. Domres
Brunnenstr. 4
D- 72074 Tuebingen
Germany
e-mail: bernd.domres@disaster-medicine.com
Pøíspìvek doel do redakce 5. února 2010
Pøeklad: Ing. Jan Mach, CSc.
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Zdravotnická reakce na zemìtøesení
na Haiti 12. ledna 2010
Edward J. Lord
Heartline Ministries/Clinic Hospital, Tabere, Haiti

Abstrakt
Okolnosti: 12 ledna 2010 v 16 hodin a 53 minut udeøilo zemìtøesení o síle 7,0 estnáct kilometrù
západnì od hlavního mìsta Haiti, Port au Prince. Bìhem ménì ne 45 vteøin zahynulo pøiblinì 200
000 lidí a mnoho dalích bylo vánì zranìno. Díky tìmto otøesùm se asi jeden milión Haianù ocitlo
bez domova a mnoho obyvatel dodnes pøeívá den po dni v atmosféøe, kterou nìkteøí nazvali èiré peklo. Tento èlánek byl napsán Edem
Lordem, který byl klinickým administrátorem na Haiti poèínaje 18. lednem 2010 a autor detailnì popisuje zavedení systému mangementu
kritických událostí, a dále zdravotnické a logistické pøekáky, kterým jejich tým èelil a jakým zpùsobem je øeil. Informuje vás o tom, jakým
zpùsobem autor a jeho kolegové zøídili organizaci, která provádìla obrovskou kálu zákrokù poèínaje repozicí a sádrováním zlomenin a po
komplikované chirurgické zákroky vèetnì amputací. Dále se dozvíte, jakým zpùsobem probíhalo zavádìní EMS v haitském stylu
a oetøování pacientù v primitivních podmínkách. Zavedená klinika a nemocnice kadý den oetøily pøes 150 pacientù, a také poskytovaly
jídlo, pitnou vodu a pøístøeí pro mnoho pøeivích. Tato pomocná mise jetì zdaleka není u konce a potrvá mnoho let ne se obyvatelé Haiti
opìt postaví na nohy. Jen odstraòování kod potrvá tøi a více let. V pøípadì zájmu o více informací kontaktujte Eda Lorda na 001 952/8948918 èi na emailové adrese elordconsulting@aol.com
Klíèová slova: zdravotnická reakce  zemìtøesení
Abstract
Background: On January 12, 2010 at 4:53 PM, a 7.0 magnitude earthquake struck 60 kilometers west of Haiti's capital City, Port au Prince.
In less than 45 seconds, an estimated 200,000 people perished and many more were severely injured. Close to 1 million Haitians were
displaced by this temblor and many, even today, survive one day at a time in an atmosphere of what some have called, Pure Hell. The
article you are about to read was written by Mr. Ed Lord, who was the on-site Clinical Administrator beginning on January 18, 2010. He
describes in detail how challenges were met and overcome, and how he and his team established an Incident Management System to address
complex medical and supply-related problems. You will learn how he and his colleagues built an organization that handled cases that ran the
gamut from setting and casting fractures to performing major surgery, that included amputations. You will further learn how a Haitian-style
EMS system was instituted and the unique manner in which all of the patients were treated in what only can be described as austere working
conditions. The clinic and hospital they established treated over 150 patients every day and also provided food, water and shelter for many
of these survivors. The mission is far from over and it will take many years for the Haitians to get back on their collective feet. The cleanup
alone will take three or more years to complete. Mr. Lord can be reached at Country Code 001 952/894-8918 and his e-mail address is:
elordconsulting@aol.com
Key words: medical response  earthquake

Úvod
12 ledna 2010 zemìtøesení o síle 7,0 zasáhlo Haiti nedaleko jeho hlavního mìsta Port au Prince. Haitské domy nebyly
vybudovány tak, aby odolaly zemìtøesení takové síly, a proto
mnoho lidí zemøelo (odhaduje se pøiblinì 200 000 mrtvých,
ale nikdo si není jistý) a desetisíce dalích bylo zranìno.
Témìø jeden milión obyvatel Haiti se ocitl bez doma v dùsledku tìchto otesù pùdy a v dobì pøípravy tohoto èlánku se
mnozí stìhovali z Port au Prince na venkov, èi se snaili pøekroèit hranice do Dominikánské republiky. Nyní se traumatizovaní Haiané obávají, e dalí zemìtøesení srovná se zemí
to, co je pro nì domovem, a je to stan, obydlí z krabic èi zvlnìného plechu. Lidé jsou podvyivení, èasto dehydratovaní
a zdravotní pomoc zajiovaná pracovníky z mnoha zemí je
neadekvátním z hlediska dlouhodobého øení, i kdy v souèasnosti obyvatelé poskytovanou profesionální pomoc velmi
oceòují.
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Tento èlánek popisuje zdravotnickou pomoc poskytovanou
skrze organizaci Heartline Ministries (www.heartlineministries.org), která se nachází v mìstu Tabarre, Clercine 21 èíslo 6, na
okraji Port au Prince. Tato klinika/nemocnice zapoèala svojí práci 18 ledna 2010. Lékaøi i se zásobami lékù a pøístrojù podle jednotliváých specializací se zaèali sjídìt do centrály Heartline
Ministries pouhých pár dní po otøesech. A ji 18. ledna zaèali
oetøovat první pacienty. Tak se klinický program zamìøený na
asistenci tìhotným enám a poradenské sluby, který vznikl témìø pøed dvaceti lety pod zátitou Heartline Ministries, pøemìnil v zdravotnické pracovitì, které zajiovalo tøídìní pacientù
a ambulatní péèi a jeho souèástí byly chirurgické místnosti
(hlavní a vedlejí), pooperaèní oddìlení, lékárna, èekárnu a lùkové oddìlení s 25 lùky. Klinika se snaila zajistit nejrùznìjí
zdravotnické a ubytovací potøeby. Kadý den lékaøi oetøili sto
a více pacientù, vydávali léky, provádìli chirurgické zákroky
a následné kontroly podle potøeby.
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Nae klinika poskytovala, jak ji bylo zmínìno, nejrùznìjí
chirurgické zákroky, kupøíkladu amputace, repozice and sádrování zlomenin, porody a nezbytné oetøování ran v kontextu
tøetího svìta. Dále také kontroly oetøených pacientù (následnou a ambulatní péèi) a zajiovala nepøetritý provoz na oddìlení. Klinika dále zajiovala pomoc popáleným pacientùm,
nakaeným HIV èi leprou a tento výèet závaných stavù by
mohl pokraèovat donekoneèna. Pomoc byla financována sponzorskými dary a personál se sestával z dobrovolníkù, kteøí stále pøijídìli, aby pomohli. Klinika vyuívala rezidentù z oboru
urgentní medicíny, kteøí nahrazovali pediatry, internisty i chirurgy. K øízení kliniky se vyuívala jednotná øídící struktura.
Klinika tedy mìla dva øeditele  zdravotnického a administrativního, kteøí podávali zprávy øediteli Heartline Ministries.
Zdravotnickým øeditelem byl Jen Haverson MD., pùvodem pediatr z Dìtské Nemocnice v Minneapolis/St. Paul (Twin Cities)
v Minnesotì, administrativním øeditelem byl Edward Lord,
který získal rozsáhlé zkuenosti v oblasti krizové pøipravenosti bìhem své práce v Oddìlení pro záleitosti veteránù (1985
 2001) a øízení poradenského programu Administrativního
veteránského centra v Twin Cities a pozdìji na øeditelství ve
Washingtonu DC. Kadý den se na denním i noèním hláení
probíraly problémy které nastaly.
Na Haiti pùsobí mnoho neziskových organizací, nicménì
mnoho z nich nebylo z neznámých dùvodù pøi poskytování pomoci vyuito ze stryn místní vlády. Tyto organizace mají výhodu ve znalosti francoutiny a kreoltiny, kultury místních
obyvatel, jejich víry, která je smìsí køesanství a woodoo,
geografické situace zemì i lokace dalích neziskových organizací. Také mají praxi s obstaráváním zásob a jsou schopny zajistit svoji provozuschopnost po mnoho mìsícù. Pokud budou
tyto organizace nadále ignorovány, nebude souèasná pomoc
v krizi dlouhodobì efektivní anebo její efktivita bude výraznì
sníena. Ti z nás, kteøí se podíleli na vytváøení Hearline programu, by uvítali monost pøedávání a sdílení praktických
zkueností s pracovníky z oblasti krizové pøipravenosti zdravotnictví a také s neprofesionály pracujícími v oblasti oblasti
managementu urgentní péèe. Malý tým utvoøený z èlenù naeho projektu (lékaø, sestra, záchranáø, administrátor a asistent
lékaøe) by rádi seznámili s lékaøe a vedoucí organizací, které
mají schopnpost a energii poskytovat úèinnou pomoc nejen
v zemích tøetího svìta, s naím modelem, který jsem podle jednotlivýxh krokù nazvali: Najít  léèit  Vrátit. Jsme ochotní
spolupracovat s organizacemi na vývoji vzdìlávacího programu zamìøeného na výuku týmù v poskytování profesionální
pomoci v omezených podmínkách stanových mìst a obdobných prostøedí. Èím déle se bude otálet s pomocí, tím vìtí
mnoství lidí zemøe. Tito lidé utrpìli mnoho závaných poranìní a pokud nebudou brzo oetøeni, mnoho z nich zemøe.
íøení infekcí, bìných v nehygienickém prostøedí, zpùsobí
dalí ztráty na ivotech. Ná model by byl vhodný pro obdobnou situaci poskytovaní urgentni pomoci. Dále také doporuèujeme aby se organizace zamìøily na výcvik týmù lékaøské
pomoci pøi katastrofách (DMATs  Disaster Medical Assistant
Teams), které by byly pøidìleny do postiených oblastí, kde by
mohly poskytovat vèasnou a rychlou pomoc. Situace na Haiti
byla nejen ivelnou pohromou, ale také fatální nehodou s mnoha postienými. Záchranáøské týmy budou potøeba jetì po
mnoho pøítích mìsícù. My bychom je mohli nauèit, jakým
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zpùsobem pracovat s haitským obyvatelstvem. Jeden pøíklad
za vechny: pokud se zeptáte nìkoho, kdo zemìtøesení pøeil
Jak se cítite? (tedy pokud ovládáte kreoltinu), pravdìpodobnì Vám odpoví, e dobøe. Nicménì pokud se zeptáte,
Byl/a jste zranìn/a bìhem zemìtøesení?, odpoví ano a pravdìpodobnì Vám ukáí svoje poranìní. V tuto chvíli se zdá, e
mnoho zdravotnických týmù a nemocnic èeká a k nim jejich
pacienti pøijdou. Ti, kteøí jsou schopni chùze vìtinou pomoc,
kterou potøebují, najdou, ale mnoho zranìných a nemocných
není ochotno opustit jediné zbytky svého majetku, co èasto
znamená malinký, pøed vìtrem nechránìný kus pole. K ostranìní následkù této pohromy Haiti potøebuje, aby ostatní zemì
pøispìly dlouhodobým dodáváním zásob a posíláním vycvièeného personálu. Z pohledu medicíny a managementu katastrof
vybízíme k pøihlédnutí a implementaci naeho modelu dle potøeb jednotlivých organizací. Nicménì, ná model je jedním
z mnoha,jejich pouití by se mìlo zváit. Kadá zemì, která
se podílí na poskytování pomoci na Haiti, by si mìla uvìdomit,
e rùznorodé programy mohou být adekvátní pøi poskytování
zdravotnické a sociální pomoci obyvatelùm Haiti. ádná skupina by nemìla povaovat jediný program za univerzální
klíè který vyøeí vechno netìstí tisícù trpících lidí. Je moné zachránit více ivotù a zmírnit následky, pokud jednotlivé
zemì budou spolupracovat jako jeden tým.
1. Model poskytování zdravotnické péèe podle Heartline
Doporuèujeme, aby monitorovací tým vyslaný urèitou zemí, nael neziskové organizace v blízkosti postiené oblasti
a poslal zdravotnický personál poblí této lokality.
Nezbytností je souhlas vedoucího dané neziskové organizace,
není moné pøijít a pouze øíci: Tak my jsme tady. Dále doporuèujeme vytvoøit týmy s alespoò tøemi chirirgy. Je dùleité, aby v týmu byli ortopedi, dalí potøebné odbornosti jsou
pediatøi s chirurgickou praxí, anesteziologové, dermatologové, plastiètí chirurgové stejnì jako lékaøi ORL. Dále by v týmu mìli být dva lékaøtí asistenti (specifická kvalifikace
v USA, s vyím vzdìláním a kompetencemi ne sestra, pozn.
red.), jeliko oetøováni ran a sádrování jsou nesmírnì dùleité, 10 sester (obzvlátì pokud chcete zajistit nepøetritý provoz kliniky), 4  6 záchranáøù, farmakolog a farmakologický
technika, 2  3 pediatøi, 2  3 pracovníci pro krizovou intervenci, kterí maji znaènou praxi v situacích, kdy stres pøeivích/pacientù a personálu je èasto velmi vysoký, a 10 a 15
administrativních pracovníkù, nejlépe s praxí v oblasti managementu odstraòování následkù rozsáhlých netìstí. Tento
personál potøebuje pomoc místních obyvatel, kteøí jsou schopní komunikovat v angliètinì èi v jazyku zemì, odkud daný
tým pochází, a také kreolsky a francouzky. Velikost týmu je
mono upravit dle potøeby. Ná terénní tým se vìtinou skládal z dvou záchranáøù, sestry, øidièe, pøekladatele (co je
absolutní nezbytností) a pokud to bylo moné, jednoho lékaøského asistenta. Tento zásahový tým shromaïoval pacienty
do naeho centra, podílel se na tøídìní, oetøování a zajitìní
návratu pacientù domù, pokud nebylo nutné doporuèit hospitalizaci kvùli následné péèi. Jakmile bylo mono pacienty
bezpeènì transportovat, pracovníci naí kliniky je dopravili na
místo, kde je nali. Mnohokrát pacienti nechtìli opustit naí
kliniku, protoe si velmi rychle zvykli na tøi jídla dennì, bezpeèné prostøedí a monost návtìv rodinných pøísluníkù
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a pøátel. Byli si vìdomi toho, e jakmile opustí naí kliniku,
ocitnou se v obtíné situaci, pøíli se jim do toho nechtìlo.
Vichni èlenové týmu si tohoto aspektu musí být vìdomi a také být pøipraveni na øeení podobných situací.
2. Model záchraných slueb a transportù v haitském stylu
K transportu je mono pouít nákladní auta, zapùjèené minibusy, a pokud máte opravdu tìstí, tak sanitní vozy, které
jsou na Haiti velkou vzácností. V naem modelu byla vozidla
pouívána nejen k vyzvednutí pacientù a k jejich pøevozu na
kliniku k oetøení, ale také k návratu pacientù na místo, kde
jsme je nalezli a vytøídili. Nikdy nezapomeòte na dostatek paliva pro vae vozidla. Zjistili jsme, e pokud lidé nejsou
dopraveni na místo, kde jsme je nalezli, ná model nemùe
fungovat. Je nezbytné získat si dùvìru pacientù, jeliko vlastní haitská vláda se svými obèany zacházela po mnoho let velmi patnì. Naím úkolem je poskytovat zdravotnickou pomoc
co nejhumánìjím a nejprofesionálnìjím zpùsobem. Kdykoli
je nutné pøivézt dítì k oetøení, zajistìte jeho doprovod rodièi
èi rodinnými pøísluníky. Pøekladatelé jsou základem veho.
Spìch nikam nevede, poslouchejte, pokládejte ty správné
otázky ohlednì utrpìných zranìní a vechno pùjde dobøe.
Kdy jste v terénu a tøídíte pacienty, nikdy nevozte jídlo a pití  je to kvùli vaemu bezpeèí. Vímejte si vaeho okolí a situace, protoe je velmi snadné se ztratit v nìkterých èástech
Port au Prince. Oznaète pacienta podle místa, kde jste ho nalezli (cedulkou, èi popisekem nesmyvatelným fixem), abyste
ho mohli dopravit zpìt. Také si poznamenejte nejnaléhavìjí
problémy daného pacienta, velmi to ulehèí práci zdravotnickému týmu na klinice. Osvìdèilo se nám nedìlat více ne dvì
a tøi sbìrné mise, ovem záleí to na velikosti vaeho týmu.
Lidé ijící ve stanových mìsteèkách nebyli ochotní je opustit,
pokud bylo brzo pøed soumrakem, jeliko si nebyli jistí, zda
bude moný návrat jetì tého dne. Pøedstavte si, e jste se
stali obìtí katastrofy a lidé z nìjaké cizí zemì za vámi pøijdou
a chtìjí vás pøesunout do èásti mìsta èi oblasti, kterou sotva
znáte. Nejvíce ze veho je nutné pouívat zdravý rozum a pak
ve probìhne v poøádku.
3. Oetøování ran a poskytování následné pomoci
Souèasná situace na Haiti vyaduje delí dobu oetøování
mnoha z pacientù  kvùli dobrému hojení jejich ran. Je nezbytné se o rány správnì starat, èasto mìnit obvazy, aby se pøedelo infekèním nákazám nebo aby pacienty zkontroloval ten,
kdo jim jednu èi více konèetin sám sádroval. Proto se ná tým
rozhodl poskytovat i následnou péèi a zajistit návrat pacientù
na kliniku, na rozdíl od týmù jiných zemí, které povaovaly za
dostaèující oetøit pacienta jednou a pak je nechávali jít pryè.
Toto rozhodnutí je samozøejmì na vás.
V mnoha pøípadech jsou pøevazy nezbytné dennì a u mnoha
pacientù také dochází ke komplikacím, které které musí oetøit
lékaø na klinice. Na Haiti bude oetøování ran problematické
po dlouhou dobu. Nikdo neví, kolik lidí, kteøí pøeili otøesy, se
snaí pøeít a chodí i pøesto, e jejich zlomené konèetiny
nebyly zreponovány èi se snaí vyrovnat s jinými velmi omezujícími zdravotními problémy. Jetì ke vemu se mnoho
z tìchto lidí ocitlo bez domova (nìkteré odhady uvádìjí a million osob) a tudí a pøijde období deù, stane se oetøování
a udrování èistoty ran jetì obtínìjím. Nezbytností se stane
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poskytnutí støechy nad hlavou a proto je pøíprava ubytovacích
moností nutná k poskytnutí efektivní pomoci v krátkodobé
i dlouhodobé perspektivì.
Poskytnutí dlouhodobé rehabilitaèní péèe je rovnì dùleité.
Musíme zaèít pøemýlet nad tím, jakých výsledkù chceme spoleènì dosáhnout, jak dlouho je nutné udrovat funkèní zahranièní pomoc, jakou roli bude hrát místní vláda, neziskové
organizace, Spojené státy americké a dalí zemì poskytující
pomoc. Je nutné, abychom odìlili humanitární pomoc a politickou agendu. Pøebujelá byrokracie ochromuje poskytování
pomoci lidem, kteøí ji potøebují. Je nutné abychom vyvinuli
lepí a lépe organizovaný distribuèní systém. Trpìl jsem, kdy
jsem vidìl hlídané zásoby balené vody uprostøed pole, kdy
místní obyvatelé hned vedle tohoto hlídaného území byli ízniví a potøebovali zdravotnickou pomoc.
V následující èásti se pokusím pøiblíit náklady potøebné na
pokraèování námi poskytované pomoci. Tato suma se blíí cca
250 000 USD mìsíènì. Je nutné si uvìdomit, kolik stojí výcvik, nábor a doprava zdravotnického a administrativního personálu. Kupøíkladu Heartline Ministries zaplatí 25 000 USD za
chartrovou linku pro dopravu dobrovolníkù z Floridy na Haiti.
Náklady dále zahrnují nákup ubytovacích moností (stany)
a zdravotnického vybavení, které je nezbytné k oetøování ranìných. Pøesto tento rozpoèet stále poèítá s tím, e mnozí
lékaøi i administrativní pracovníci budou mít svoje vlastní vybavení. Dále by vlády zemí poskytujících pomoc mìly kvùli
bezpeènosti myslet na nákup komunikaèního zaøízení, kupøíkladu vysílaèek, a dále pøenosných rentgenù, notebokù a nezbytného IT zabezpeèení. Dále náhradu chirurgického
osvìtlení nevyzaøujícího teplo; je podstatné pro vybavení chirurgických sálù. Nezisková organizace, se kterou jsme spolupracovali, mìla k dispozici generátor energie a dostatek paliva.
Toto je pouze malá ukázka technických problémù, které je
nutné vzít v úvahu, nicménì jejich vyøeení a poskytnutí popsané péèe moné je. Vzhledem k tomu, e období deù pøijde velmi brzy (v kvìtnu), nemá smysl dát lidem pouze stany.
V roce 2009 bylo Haiti bylo zasaeno ètyømi silnými hurikány
a v prùbìhu podobných bouøí stany nevydrí. Pokud opravdu
chceme pomoci tìmto lidem, mìli bychom jim poskytnou dostateènou pomoc hned. Neziskové organizace a haittí úøedníci znalí místních podmínek mohou centrální koordinací
pomoci evidovat zásoby a vytvoøit seznam socioekonomických problémù, kterými je potøeba se zabývat. Pouze dlouhodobá pomoc mùe Haiti znovu postavit na vlastní nohy. Pokud
budou budovy postaveny stejným zpùsobem jako v minulosti,
pøi dalím zemìtøesení opìt spadnou. Vzdìlání a ochota pomoci sousedùm v západní hemisféøe, zdravotnická pomoc, poskytování jídla a èisté vody  toto ve mùe pomoci k návratu
k pøimìøenì normálnímu ivotu a prosperitì.

Edward J. Lord
Clinical Administrator
Heartline Ministries Clinic/Hospital, Tabarre, Haiti
13601 James Avenue South
Burnsville, Minnesota, 55337, USA
e-mail: elordconsulting@aol.com
Pøíspìvek doel do redakce 19. února 2010
Pøeklad Dominika eblová
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v pøednemocnièní neodkladné péèi na základì monitorace
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Abstrakt
Cílem projektu je èasné zahájení agresivní léèby nemocných s obìhovým okem v pøednemocnièní neodkladné péèi (PNP) na základì
monitorace sérového laktátu. Bude vypracován diagnostický postup slouící k co nejrychlejímu a nejpøesnìjímu rozpoznání ivot
ohroujících stavù s doporuèením pro èasné zahájení cílené léèby v PNP. Sledování koncentrace laktátu v séru je relevantní prognostickou
známkou závanosti a vývoje stavu nemocného, odráí úèinnost terapie a dynamiku onemocnìní. Cílem projektu je èasná identifikace
nemocných vyadujících optimalizaci dodávky kyslíku ji v PNP, se sníením rizika rozvoje multiorgánové dysfunkce s následným
orgánovým selháním. Monitoraci laktátu budeme provádìt u nemocných s klinickými projevy okového stavu kapesním analyzátorem
 laktátmetrem (rychlý, jednoduchý a miniinvazivní postup) z kapilární nebo ilní krve; první mìøení (T1) bude realizováno ihned po
dosaení nemocného výjezdovou skupinou záchranné sluby souèasnì se zhodnocením vitálních funkcí, druhé mìøení (T2) pøi pøedání
nemocného na urgentní nemocnièní pøíjem. Pouití mìøení sérového laktátu v PNP má silný potenciál k rychlému odhalení okultního oku
a èasnému nasazení cílené terapie. Pøedpokládáme, e pøednemocnièní mìøení sérového laktátu a agresivní léèba okultního oku v PNP mùe
pøíznivì ovlivnit rozvoj orgánové dysfunkce, morbiditu, délku hospitalizace a event. mortalitu nemocných v tìkém stavu. Projekt nabízí
ovìøení úèinnosti èasné identifikace nemocných vyadujících agresivní léèbu ji v PNP pomocí relativnì jednoduché diagnostické metody.
Klíèová slova: obìhový ok  pøednemocnièní monitorace laktátu  triage a trigger pro optimalizaci kyslíkové dodávky  pøednemocnièní
agresivní léèba  sledování kriticky nemocných v intenzivní péèi

Abstract
The aim of the project consists in timely initiation and of aggressive therapy in patients with circulatory shock in pre-hospital urgent care
based on serum lactate monitoring. A diagnostic procedure will be elaborated, to be used for the fastest possible and most accurate
recognition of life-threatening conditions with recommendation for timely initiation of targeted therapy in pre-hospital care. Serum lactate
concentration monitoring is a relevant prognostic sign of gravity and development of the ill person's condition, it reflects effectiveness of the
therapy and dynamics of the disease.The project is aimed at timely identification of patients requiring oxygen supply optimization as early
as in pre-hospital care, together with reducing the risk of development of multiorgan dysfunction with subsequent organ failure. Lactate
monitoring will be done in patients with clinical signs of a shock condition using a pocket analyzer  lactatemeter (quick, simple and
miniinvasive procedure) from capillary or venous blood; the first measurement (T1) will be done immediately when the patient is reached
by the rescue team of the Emergency medical service, with concurrent assessment of vital signs; the second measurement (T2) will take place
upon transferring the patient to the hospital at the emergency department. Application of lactate measurement in pre-hospital care provides
a strong potential to quickly reveal occult shock, and for timely administration of targeted therapy. It is expected that pre-hospital
measurement of serum lactate and aggressive therapy of occult shock in pre-hospital care may have a favourable effect on development of
organ dysfunction, morbidity, hospitalization duration and possibly mortality of patients in severe conditions. The project offers verification
of effectiveness of timely identification of patients requiring aggressive therapy as early as in pre-hospital urgent care using a relatively
simple diagnostic method.
Key words: circulatory shock  pre-hospital monitoring of lactate  triage and trigger for optimisation of oxygen delivery  pre-hospital
aggresive therapy  evaluation criticality in intensive care

Úvod
Obìhový ok je jedním z nejdramatiètìjích stavù, se kterým se v pøednemocnièní neodkladné péèi setkáváme. ok je
syndrom charakterizovaný systémovou poruchou tkáòové
perfúze, vedoucí ke generalizované bunìèné hypoxii a orgánové dysfunkci (ok reverzibilní) èi selhání (ok ireverzibil-
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ní). Metabolická acidóza, pøi progresi oku je vdy provázena vzestupem hladiny laktátu, patøí k pìti hlavním rysùm okového stavu spolu s hypotenzí, studenou a vlhkou kùí,
oligurií a zmìnou mentálního stavu. Laktát, který má fyziologické hodnoty u dospìlých v ilní krvi 0,5  2 mmol/l, je
obecnì povaován za produkt anaerobní glykolýzy zpùsobe-
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ný tkáòovou hypoxií a hypoperfúzí. Laktátová acidóza pøedstavuje alarmující biochemický pøíznak asociovaný se zvýenou mortalitou pøi hodnotì laktátu rovno 4 mmol/l. Na
tuzemských a zahranièních pracovitích intenzivní medicíny
se rutinnì provádí laboratorní vyetøení laktátu za úèelem
sledování kriticky nemocného v oku; koncentrace laktátu,
charakteristického znaku tkáòové hypoxie, je významným
markerem s prognostickou hodnotou. V pøednemocnièní neodkladné péèi, která je souèástí urgentní medicíny, se v Èeské republice nevyuívala a v souèasném období nevyuívá
monitorace laktátu k bezprostøednímu zhodnocení okového
stavu, k èasné detekci tkáòové hypoperfúze/hypoxie ve spojení s akutními a kritickými stavy. V zahranièní literatuøe lze
nalézt lékaøské èlánky, které se týkají monitorace sérového
laktátu u kritických stavù v pøednemocnièní neodkladné péèi (1, 2, 3, 4); údaje z Èeské republiky nejsou dosud k dispozici. Data z Jansenovy studie se zabývají diferenciací mezi
pøeivími a nepøeivími v závislosti na vstupní koncentraci
laktátu u nejrùznìjích skupin nemocných v kritickém stavu
(akutní infarkt myokardu a ostatní akutní kardiologické potíe,
akutní neurologické potíe, sepse, krvácení, polytrauma). V této
studii nizozemských autorù mají zemøelí (n = 32, 26 %) významnì vyí hladinu laktátu v èase T1  èas dosaení nemocného záchrannou slubou ne pøeiví (5,3 vs. 3,7 mmol/l)
a v èase T2  èas pøedání nemocného na urgentním pøíjmu nemocnice (5,4 vs. 3,2 mmol/l). Mortalita byla významnì vyí
u nemocných s hladinou laktátu od 3,5 mmol/l nebo vyí ve
srovnání s tìmi s hladinou laktátu pod 3,5 mmol/l (T1: 41 vs.
12 % a T2: 47 vs. 15 %). Programový projekt úzce souvisí
s dlouhodobým výzkumným programem vech úzce spolupracujících zúèastnìných pracovi (náhrada a podpora funkce nìkterých ivotnì dùleitých orgánù), nebo øeí otázku
indikace vèasné adekvátní léèby okového stavu, která následnou délku náhrady a podpory ivotnì dùleitých orgánù
významnì ovlivòuje.
Cíl projektu
Sledování koncentrace laktátu v séru je relevantní prognostickou známkou závanosti a vývoje stavu nemocného, odráí
úèinnost terapie a dynamiku onemocnìní. Cílem projektu je
èasná identifikace nemocných vyadujících optimalizaci dodávky kyslíku ji v pøednemocnièní neodkladné péèi na základì monitorace sérového laktátu (1, 2). U tìchto nemocných
s obìhovým okem na základì monitorace sérového laktátu je
cílem èasné zahájení agresivní léèby ji v pøednemocnièní
neodkladné péèi se zámìrem sníení rizika rozvoje multiorgánové dysfunkce s následným orgánovým selháním. Pouití mìøení sérového laktátu v pøednemocnièní neodkladné péèi má
silný potenciál k rychlému odhalení okultního oku a èasnému
nasazení cílené agresivní léèby: ventilace, objemová náhrada,
event. farmakologická podpora obìhu. Monitorace sérového
laktátu u nemocných s obìhovým okem v pøednemocnièní neodkladné péèi mùe být úèinným nástrojem pro triage
nemocných a slouit jako trigger pro optimalizaci kyslíkové
dodávky ji v pøednemocnièní péèi nasazením agresivní léèby.
Tento postup a pøístup u obìhového oku v první linii mùe
pøedcházet kritickým komplikacím, posthypoxickým encefalopatiím, oddálené smrti pøi multiorgánovém selhání èi forenzním dùsledkùm.
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Pracovní hypotéza
Pøedpokládáme, e pøednemocnièní mìøení sérového laktátu a agresivní léèba okultního oku v pøednemocnièní
neodkladné péèi mùe pøiznivì ovlivnit: závanost stavu nemocného pøi pøijetí, rozvoj orgánové dysfunkce pøi pøijetí a v prùbìhu hospitalizace, hladinu laktátu v séru a její normalizaci,
morbiditu a komplikace, délku umìlé plicní ventilace, délku
hospitalizace v intenzivní péèi a v nemocnici, kvalitu ivota
pøi proputìní z nemocnice a mortalitu u nemocných v tìkém stavu (1, 2).
Metodika
Od ledna 2010 do prosince 2015 budou prospektivnì sledování a hodnoceni nemocní s diagnózou okového stavu,
kteøí budou z místa zásahu transportováni Zdravotnickou záchrannou slubou Plzeòského kraje na Emergency
Anesteziologicko-resuscitaèní kliniky FN v Plzni, a následnì hospitalizováni na lùkovém oddìlení Anesteziologickoresuscitaèní kliniky FN v Plzni.
1. Indikaèní kritéria k zaøazení do projektu:
 Symptomatologie oku zhodnocením vitálních funkcí nemocného v pøednemocnièní neodkladné péèi po jeho dosaení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné sluby.
a. krevní obìh: systolický krevní tlak (STK) < 100 mm
Hg; tepová frekvence (TF) > 100/min.
b. dýchání: dechová frekvence (DF) < 10 dechù/min nebo
> 29 dechù/min; pulsní oxymetrie (SpO2) < ne 92 %.
c. vìdomí: Glasgow Coma Scale (GCS) < 14.
2. Vyluèovací kritéria k zaøazení do projektu:
 Epileptický záchvat
 Vìk pod 18 let
3. Randomizovaná kontrolovaná studie:
 Randomizace do skupiny k intervenci nebo do kontrolní
skupiny podle poslední èíslice výzvy k výjezdu (sudá vs.
lichá) pøidìlena výjezdové skupinì zdravotnické záchranné sluby centrálním dispeèinkem zdravotnické záchranné
sluby.
a. intervenèní skupina s mìøenými hladinami laktátu (sudé
èíslo výzvy k výjezdu).
b. kontrolní skupina bez mìøení hladin laktátu (liché èíslo
výzvy k výjezdu).
4. Pracovní postup léèby obìhového oku pro pøednemocnièní neodkladnou péèi:
 Bezprostøednì po dosaení nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné sluby zhodnocení pìti hlavních a spoleèných parametrù obìhového oku pro zaøazení
do projektu: STK, TF, DF, SpO2, GCS tzv. 5P parametry.
 Randomizace nemocného podle poslední èíslice výzvy
k výjezdu.
 Intervenèní skupina s mìøenými hladinami laktátu (sudé
èíslo výzvy k výjezdu).
1.souèasnì se zhodnocením tzv. 5P parametrù první mìøení (T1) hladiny laktátu pøístrojem Lactate Scout
z kapilární nebo ilní krve v èase T0 (èas dosaení nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické záchran-
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né sluby); pøi hodnotì laktátu nad 3,5 mmol/l (1, 2)
zahájení agresivní léèby: ventilace, objemová náhrada, farmakologická podpora obìhu tzv. VIP koncept
(ventilace, infúze, perfúze); zápis parametrù 5P + T1
do záznamuo výjezdu zdravotnické záchranné sluby
v èase T0.
 ventilace: provedení tracheální intubace a napojení
na umìlou plicní ventilaci (UPV) s FiO2 = 1 + sedace, analgezie, svalová relaxace nitroilnì frakcionovanì titraèním zpùsobem!(midazolam, fentanyl,
vekuronium).
 infúze: okamité zavedení dvou periferních ilních
kanyl s irokým prùsvitem (G14  G16) a agresivní
objemová náhrada podle klasické klasifikace okových stavù!:
 hypovolemický a distribuèní (septický, anafylaktický) ok; mnoství tekutiny nelze empiricky stanovit, obvykle 1000 ml krystaloidního roztoku
(Hartmann, Ringer, Plasma-Lyte) a 1000 ml koloidního roztoku (hydroxyetylkrob, elatina)
v první hodinì pøednemocnièní neodkladné péèe.
 kardiogenní a obstrukèní (plicní embolie, srdeèní
tamponáda) ok; mnoství tekutiny nelze empiricky stanovit  platí zásada individuálního pøístupu,
obvykle 500 ml krystaloidního roztoku
(Hartmann, Plasma-Lyte) v první hodinì pøednemocnièní neodkladné péèe.
 perfúze: hypotenze trvající navzdory dostateèné korekci hypovolémie je indikací k podání vazopresorù;
lékem volby u okových stavù v pøednemocnièní neodkladné péèi je noradrenalin v kontinuální aplikaci
perfuzorem!:
 hypovolemický a distribuèní (septický, anafylaktický) ok; v pøednemocnièní neodkladné péèi je
lékem volby ke zvládnutí hypotenze noradrenalin
 dávka dle aktuálního stavu, obvykle 0,01
 3ug/kg/min (v pøípadì hypotenze ohroující ivot je moné jej podat ji ve fázi zahájení tekutinové resuscitace!).
 kardiogenní a obstrukèní (plicní embolie, srdeèní
tamponáda) ok ; v pøednemocnièní neodkladné
péèi neváháme s podáním noradrenalinu!  dávka
dle aktuálního stavu, obvykle 0,2  1 ug/kg/min
pøi trvající systémové hypotenzi se známkami orgánové hypoperfúze po optimalizaci pøedtíení.
 cíle úvodního managementu okového stavu v pøednemocnièní neodkladné péèi (koncept individuálního
pøístupu!):
 støední arteriální tlak (MAP) = 65  75 mm Hg
 tepová frekvence (TF) ≤ 90/min
 pulsní oxymetrie (SpO2) ≥ 95 %
2. souèasnì se zhodnocením tzv. 5P parametrù druhé
mìøení (T2) hladiny laktátu pøístrojem Lactate Scout
z kapilární nebo ilní krve v èase TX (èas pøi pøedání nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné sluby na urgentním pøíjmu nemocnice);
zápis parametrù 5P + T2 do záznamu o výjezdu zdravotnické záchranné sluby v èase TX.
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 Kontrolní skupina bez mìøení hladin laktátu (liché èíslo
výzvy k výjezdu).
a. zhodnocení tzv. 5P parametrù, bez mìøení hladiny
laktátu; léèba zvyklým zpùsobem dle doporuèení
Èeské spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (ÈS UM a MK) ÈLS JEP; zápis parametrù
5P do záznamu o výjezdu zdravotnické záchranné
sluby v èase T0 (èas dosaení nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné sluby).
b. zhodnocení tzv. 5P parametrù, bez mìøení hladiny
laktátu; zápis parametrù 5P do záznamu o výjezdu
zdravotnické záchranné sluby v èase TX (èas pøi
pøedání nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné sluby na urgentním pøíjmu nemocnice).
5. Pracovní postup pro monitoraci nemocných s diagnózou
obìhového oku pro pracovitì intenzivní péèe:
 U obou skupin nemocných (intervenèní, kontrolní) hodnoceny a porovnávány následující parametry:
 závanost stavu pøi pøijetí (APACHE II)
 stupeò orgánové dysfunkce pøi pøijetí a v prùbìhu
hospitalizace (SOFA)
 hladina laktátu v séru a její normalizace
 morbidita a komplikace (cévní mozková pøíhoda,
akutní koronární syndrom, kardiogenní plicní
edém, maligní arytmie, plicní embolie, trombembolická nemoc, ARDS, renální selhání, krvácení
do GIT, náhlé pøíhody bøiní, sepse, pneumonie,
moèová infekce a dalí relevantní komplikace)
 délka umìlé plicní ventilace
 délka hospitalizace v intenzivní péèi a v nemocnici
 kvalita ivota pøed pøijetím do nemocnice (Euro
Qol  5D), pøi proputìní z nemocnice a po následném pùl roce ivota (Glasgow Outcome
Scale)
 mortalita
Zpùsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování
Monitoraci sérového laktátu budeme provádìt kapesním
analyzátorem (rychlý, jednoduchý a miniinvazivní postup)
laktátmetr Lactate Scout (Senslab GmbH, Lipsko, Nìmecko)
se standardizovaným postupem získávání dat. Pøístroj splòuje bezpeènostní standardy a je certifikován jako lékaøské zaøízení podle EU norem IDV (CE 0483). Na úvod mìøení
zadáme citlivost (kód) testovacího pásku, tím aktivujeme
laktátmetr. Pro pøípadnou kontrolu a tím eliminaci moných
chyb je k pøístroji dodávána malá dávka kontrolního vzorku
roztoku známé koncentrace laktátu. Koncentraci laktátu budeme zjiovat z kapilární nebo ilní krve, tyto krevní nábìry splòují kritéria miniinvazivity. Kapilární krev získáme
vpichem lancetovou jehlou do uního lalùèku nebo posledního èlánku prstu, ilní krev získáme nábìrem ihned po zajitìní periferní ilní kanyly. Jediná kapka krve se aplikuje na
testovací pásek zasunutý do pøístroje, je osmoticky vtaena
do spáry a bìhem 15 vteøin je na displeji výsledek s pøímým
pøenosem dat do PC, výrobce udává limity mìøení 0,8  23
mmol/l, co se jeví jako dostateèný rozsah pro zvaované
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pouití. První mìøení hladiny laktátu (T1) u nemocných
s klinickými projevy okového stavu bude realizováno ihned
po dosaení nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické
záchranné sluby v èase TO; druhé mìøení (T2) bude realizováno pøi pøedání nemocného výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné sluby na urgentním pøíjmu nemocnice
v èase TX. Autorský kolektiv provedl v roce 2009 pilotní
studii (n = 27 nemocných) s cílem ovìøení pøesnosti hodnoty laktátu souèasnì mìøeného kapesním laktátmetrem
(kapilární krev, ilní krev) a biochemickým analyzátorem
v biochemické laboratoøi (ilní krev). Do této studie byli zaøazeni nemocní s diagnózou obìhového oku, kteøí byli transportováni Zdravotnickou záchrannou slubou Plzeòského
kraje na Emergency Anesteziologicko-resuscitaèní kliniky
Fakultní nemocnice Plzeò v období 1. 8. do 30. 11. 2009;
jednotlivé nábìry byly provedeny ihned po pøíjmu nemocného na urgentním pøíjmu nemocnice. Výsledky: hodnoty laktátu mìøené laktátmetrem pøi kapilárním odbìru a ilním
odbìru byly 7,21 ± 2,95 mmol/l respektive 7,25 ± 2,99
mmol/l, hodnoty laktátu v ilní krvi stanovené laboratornì
byly 7,32 ± 2,99 mmol/l. Pøi statistickém hodnocení (Anova
pro opakovaná mìøení s Bonferroniho korekcí) nebyl mezi
mìøeními laktátmetrem a stanovením laboratorní metodikou
nalezen významný rozdíl (p = 0,069).V intenzivní péèi budou hodnoceny a porovnávány následující parametry: závanost stavu pøi pøijetí (APACHE II), stupeò orgánové
dysfunkce pøi pøijetí a v prùbìhu hospitalizace (SOFA),
hladina laktátu v séru a její normalizace, morbidita a komplikace, délka umìlé plicní ventilace, délka hospitalizace
v intenzivní péèi a v nemocnici, kvalita ivota pøed pøijetím
do nemocnice (Euro Qol  5D), pøi proputìní z nemocnice
a po následném pùl roce ivota (Glasgow Outcome Scale),
mortalita. Tato data budou získávána pravidelným klinickým
sledováním, hodnocením laboratorních parametrù a kontrolováním dokumentace nemocných. Ke statistickému zpracování
dat budou podle rozloení a typu dat uity: nepárový t-test,
Mannùv-Whitneyùv test a chí-kvadrát test. Pro vechny testy bude zvolena hladina významnosti p mení ne 0,05.
Informovaný souhlas pacienta bude: a) nemocným podepsán po vyléèení kritického onemocnìní na ARK FN nebo
b) indikaci k výkonu podepíe jiný lékaø Emergency ARK
FN, který se nepodílí na projektu. Tento postup volíme z toho dùvodu, e nai nemocní pøi léèbì obìhového oku se nacházejí pøi pøíjmu na Emergency ARK FN vdy ve stavu
hluboké sedace (Ramsaye 6). Prospektivní randomizovaná
studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice
Plzeò.
Diskuse
Data z Pearsovy studie pøedkládají klíèové zprávy plynoucí z dùleité role mìøení laktátu v pøednemocnièní neodkladné péèi.
1. Informace o souvislosti pøednemocnièních hodnot laktátu s nemocnièní mortalitou. Mortalita 51 % pro nemocné s první hodnotou laktátu od 3,5 mmol/l a více
signalizuje, jak vysoce riziková populace by mohla být
identifikována ihned po pøíjezdu záchranné sluby na
místo zásahu.
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2. Studie poloila základ k poznání, e sérová hodnota
laktátu od 3,5 mmol/l je hlavní mezník k rozliení pøeivích proti zemøelým v pøednemocnièní neodkladné
péèi.
3. Pouití mìøení sérového laktátu v pøednemocnièní neodkladné péèi má silný potenciál k rychlému rozhodnutí, èasnìjímu odhalení okultního oku a èasnìjímu
zaèátku cílenì orientované terapie (2).
Význam a pøínos projektu
Pøedpokládáme, e pøednemocnièní mìøení sérového laktátu a agresivní léèba okultního oku v pøednemocnièní neodkladné péèi mùe pøíznivì ovlivnit rozvoj orgánové
dysfunkce, morbiditu, délku hospitalizace a event. mortalitu
nemocných v tìkém stavu. Projekt nabízí ovìøení úèinnosti
èasné identifikace nemocných vyadujících agresivní léèbu
v pøednemocnièní neodkladné péèi pomocí relativnì
jednoduché diagnostické metody. Naím projektem bude vypracován diagnostický postup slouící k co nejrychlejímu
a nejpøesnìjímu rozpoznání èasných stádií ivot ohroujících stavù s doporuèeným standardem pro èasné zahájení cílené léèby v pøednemocnièní neodkladné péèi. Vypracování
této strategie má za cíl zlepení zdraví, zdravotní péèe a kvality ivota rizikových skupin nemocných.
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Bakteriální endokarditida jako indikace k výjezdu lékaøe
záchranné sluby
Zsolt Kecskeméthy

Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje

Abstrakt
Bakteriální endokarditida a její dùsledky vánì ohroují ivoty nemocných a kardiální komplikace mohou být indikací k výjezdu RLP.
Vèasné rozpoznání nemoci a správné smìrování mùe pøispìt k minimalizaci dalího pokození zdraví pacienta.
Klíèová slova: Bakteriální endokarditis  komplikace  léèba
Abstract
Bacterial endokarditis and its effects seriously endanger the life of pacients and the cardiac complications can be an indication for emergency
call. Timely diagnostics and transport to adequate health care facility can help to minimise the pacient´s health consequences.
Key words: bacterial endokarditis  complications  treatment

Charakteristika nemoci
Infekèní endokarditida je onemocnìní vyvolané rùznými
druhy mikroorganismù, které postihuje vnitøní výstelku srdce. Patologický proces je obvykle lokalizován na srdeèních
chlopních, vzácnì mùe být postien i nástìnný endokard
nebo endokard v oblasti septa. Dle literárních zdrojù èiní
incidence nemoci 2  5/100.000 obyvatel. Mortalita se pohybuje mezi 20  30 %, závisí zejména na etiologii: u endokarditid vyvolaných viridujícími streptokoky je <10 %,
u stafylokokových (S. aureus) endokarditid kolem 40 %, u mykotických > 90 %. Prognóza se zhoruje po dosaení vìku 65 let.
Pøibývá endokarditid u intravenózních narkomanù.
Základním morfologickým projevem nemoci je vegetace
 útvar sloený z fibrinových vláken, trombocytù a bakterií,
nasedající nejèastìji na okraj chlopnì a vlající ve smìru
krevního proudu.
Infekèní endokarditida
a. pokozuje chlopnì nebo mùe dojít k odtrení jejího závìsného aparátu, s následným kardiálním selháváním,
nebo
b. èást vegetace se mùe odlomit a embolizovat do kterékoli
oblasti arteriálního øeèitì, nejèastìjí do mozku, sleziny
a ledvin, pøi pravostranné lokalizaci vegetací do plic.
c. Mùe vést k rozvoji septického stavu, se vemi dùsledky
a komplikacemi sepse.
d. Nemoc mùe být zejména pøi delím trvání provázena rùznými imunopatologickými pochody (imunokomplexová nefritida, generalizovaná vaskulitida apod.).
Klinické projevy, diagnostika, terapie
Klinický obraz nemoci je velmi mnohotvárný.
Onemocnìní mùe probíhat jako sepse, necharakteristický
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febrilní stav s nepravidelnou horeèkou nebo jako postupné
chátrání, které budí podezøení na pøítomnost maligního
tumoru.
Pacientovy obtíe mohou zahrnovat rekurentní horeèky nebo pouze subfebrilie, dunost, slabost, zimnice, bolesti
v kloubech a ve svalech, noèní pocení, nechutenství. Chudý
bývá i objektivní nález: anémie, tachykardie, elest na srdci
(funkèní a proto bez diagnostického významu nebo elest
z preeexistující chlopenní vady), splenomegalie. Je dùleité
prohlédnout pacientùm dlanì a plosky nohou (Oslerovy uzlíky, podkoní hemoragie) a nehty, pod nimi mohou být patrné tøískovité embolizace.
Základní laboratorní vyetøení ukáe zvýenou nebo i velmi vysokou hodnotu sedimentace erytrocytù (FW), anémii,
pøi akutním prùbìhu leukocytózu a posun doleva. I dalí zánìtlivé ukazatele (CRP) jsou zvýeny. Pøi vyetøení moèi se
zjistí proteinurie a erytrocyturie. EKG nevykazuje patognomonické zmìny.
Pro stanovení diagnózy a volbu terapie je rozhodující odbìr hemokultur a echokardiografické vyetøení. Pro odbìr
hemokultur platí tøi zásady: pøísnì sterilnì, tøi odbìry z rùzných il, s èasovým intervalem nejménì 20 minut, pacient
by alespoò 48 hodin pøed odbìrem nemìl dostávat ádná
antibiotika. V pøípadì, e antibiotika ji uívá, je vhodné je
alespoò na 24 hodin vysadit, pokud to stav nemocného
dovolí.
Transtorakální echokardiokardiografie (TTE) má senzitivitu 60  65 %, pozitivní nálezy jsou èastìjí pøi delím trvání
nemoci. Ve vìtinì pøípadù je nezbytné vyetøovat i z jícnového pøístupu (TEE)  senzitivita se pak pohybuje a kolem
95 %.
Pøi dùvodném podezøení na endokarditidu a pøi nezbytnosti zahájit antibiotickou léèbu jetì pøed tím, ne jsou
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k dispozici nálezy hemokultur, je mono empiricky podat vankomycin v dávce 2  3g/den (pøi septickém prùbìhu nemoci)
nebo penicilin v dávce 20  30 milionù jednotek/den (u nemocných s provleklým prùbìhem choroby). Obojí léèbu
kombinujeme s gentamicinem. (Pozor na kontraindikace vankomycinu i gentamicinu u nemocných s renální insufuciencí!).
Po obdrení mikrobiologických výsledkù se dalí léèba (výbìr
pøípravkù, dávkování) øídí citlivostí izolovaného agens. Doba
léèby èiní obvykle 4  8 týdnù. Je-li antibiotická léèba
neúèinná, jsou-li projevy srdeèního selhávání nebo dolo-li
k destrukci chlopnì, zvauje se kardiochirurgický výkon  nejèastìji excise postiené chlopnì a její náhrada protézou.
Prognóza onemocnìní je vdy nejistá. Nejrizikovìjí je
poèáteèní období od zahájení cílené léèby do poklesu teplot
a zvládnutí infekce. Toto období mùe trvat nìkolik dní a
dva týdny, nìkdy jetì déle. Pacienti jsou pøitom ohroeni
zejména rozvojem septického oku a embolizacemi do ivotnì dùleitých orgánù. Pozdìji spoèívá nejvìtí riziko
v kardiálním selhání a ve výskytu neádoucích úèinkù antibiotické léèby (alergie, toxické projevy).
Po zvládnutí infekce mohou po infekèní endokarditidì
zùstat trvalé následky. Nejèastìji jde o chlopenní vadu rùzné závanosti a patologické zmìny orgánù postiených embolizací (zejména loiskové léze mozku). Naopak renální
insuficience bývá reverzibilní v èasovém horizontu nìkolika týdnù a mìsícù.
Dispenzarizace, profylaxe, posudková hlediska
Po prodìlané infekèní endokarditidì má být pacient
alespoò jeden mìsíc sledován na pracoviti, které léèbu provádìlo. Poté pacient pøechází do dispenzární péèe k praktickému kardiologovi nebo internistovi. Dispenzarizace má dva
hlavní cíle: objevit eventuální známky relapsu nebo èasné recidivy nemoci a sledovat vývoj eventuální chlopenní vady
a kardiální kompenzaci. Dispenzarizace trvá minimálnì jeden
rok od ukonèení antibiotické léèby. Profylaxe infekèní endokarditidy spoèívá v jednorázovém nebo krátkodobém podání
antibiotik u lékaøských výkonù, které bývají spojeny s bakteriémií. Typickými pøíklady jsou extrakce zubù ze zanícené
dásnì, katetrizace moèového mìchýøe u osoby, u ní byly
z moèi vykultivovány enterokoky nebo incize podkoního
abscesu. Profylaxe se podává osobám, které mají dispozici
k vzniku endokarditidy. Ohroeni jsou zejména pacienti s cyanotickou vrozenou vadou, defektem komorového septa,
aortální stenózou, vrozenou nebo získanou tìí aortální èi
mitrální nedomykavostí a rovnì osoby s chlopenní protézou
a osoby po døíve prodìlané endokarditidì.
Pacienti s vrozenou èi získanou chlopenní vadou, která
pøedstavuje dispozici k vzniku endokarditidy, mají být vybaveni Prùkazem pacienta s chlopenní vadou.
Kazuistika
Výzva: dvacetisedmiletý mu s poruchami vìdomí.
Pøi pøíjezdu ji pøi vìdomí. Pøed kolapsem pocioval buení srdce.

24

L É K A Ø S K É

V anamnese opakovaná antibiotická léèba v prùbìhu posledního mìsíce snad pro zánìt plic. Po vysazení antibiotik se
opìt vracely teploty a k 39  40 stupòù Celsia. Celou dobu pozoruje slabost, malátnost, zhubl asi 7 kg, stìuje si na extrémní nevýkonnost. Bolest na hrudi neguje. Dech je výraznì horí
v posledních deseti dnech. Kouøí 15 cigaret za den. Je bez eflorescencí na kùi, dle místních znalostí snad mìl zkuenosti
i s drogami.
Bìhem klinického vyetøení dominovalo silné opocení, TK
110/60 Tf 48/min., SpO2 90 %, elest v prekordiu, o kterém
dotyèný nevìdìl. Na EKG je AV blok III stupnì jako pøíèina
bradykardie.
Terapie: F1/1 500 ml, monitorace. Vzhledem k normálnímu
vìdomí a tepové frekvenci 48/minutu jsme zevní stimulaci nezahajovali.
Pacient byl pøedán na pracovitì vyího typu na kardiologické oddìlení.
Zde byl vyetøen s nálezem vegetací na aortální chlopni
s významnou aortální insuficiencí a se srdeèním selháváním.
Byla stanovena diagnóza bakteriální endokarditidy.
Vzhledem k srdeènímu selhávání byla indikována výmìna
aortální chlopnì za umìlou protézu, v prùbìhu operace probìhla úspìná resuscitace pro perioperaèní zástavu obìhu. Pro
trvající bradykardii byl pacientovi implantován kardiostimulátor.
Byla nasazena trvalá celoivotní warfarinizace. Pøi kardiologické kontrole se ejekèní frakce (EF) vrátila k normální hodnotì (70 %).
Pacient byl rok plnì invalidizován, nyní pobírá nadále èásteèný invalidní dùchod.
Závìr
I v záchranné slubì je potøeba myslet na bakteriální endokarditidu, která nebývá èastou indikací k výjezdùm.
Rekurentní horeèka, pøípadná i.v. aplikace drog, elest na srdci a tøískové hemoragie by mohly pøispìt ke stanovení správné diagnózy.
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Sbìr úrazových dat v Èeské republice
Ladislav Plánka, David Starý, Jan kvaøil, Petr Gál
Klinika dìtské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno

Abstrakt
Úrazy jsou èastým dùvodem výjezdu posádky Zdravotnické záchranné sluby. Ve vìkovém rozmezí 0  24 let jsou v Èeské republice
nejèastìjí pøíèinou morbidity a do ètyøicátého roku vìku i nejèastìjí pøíèinou mortality. Od roku 2004 zaèal vznikat Úrazový registr Èeské
republiky. Hlavním dùvodem byla nutnost existence statistického nástroje, který je schopen pøi velkém poètu dat nejen mapovat dùleité
atributy úrazù (mechanismus, pøíèina, diagnózy, zpùsob transportu, zpùsob terapie, výsledek, náklady na léèbu, apod.), ale také sledovat
zmìny tìchto atributù v èase a dynamiku poètu úrazù vùbec. Úrazový registr Èeské republiky zatím nepatøí mezi zákonem ustanovené
registry, proto není moné pøebírat data pøímo od záchranné sluby. Èas výzvy, pøíjezdu na místo a pøedání do nemocnièní péèe jsou
základním údajem, které jednotlivé stanice evidují, stejnì tak jako stav pacienta pøi pøijetí a pøísluné diagnózy a skórování. Prozatím je
nutné pøepisovat tyto poloky do elektronického formuláøe z výjezdového záznamu posádky po pøijetí do traumacentra. Výstupy analýz
budou uiteèné a zajímavé pro jednotlivá pracovitì Zdravotnického záchranného systému v ÈR.
Klíèová slova: úraz  dìtský vìk  databáze  analýza
Abstract
Injuries are a common reason for the Emergency medical services´ team action. In the age range 0  24 years in the Czech Republic are
injuries the most common cause of morbidity and the most common cause of mortality before 40 years of age. Since 2004 Accident Registry
of Czech Republic began rising. The main reason was the need for a statistical tool that is able to not only map the important attributes of
injury (mechanism, cause, diagnosis, method of transport, mode of therapy, outcome, cost of treatment, etc.), but also to monitor changes in
these attributes in time and dynamics of the number of accidents at all. Accident Registry of Czech Republic is not presently statutory, so it
is not possible to compare and combine informations directly from the emergency services. Time to call, check in and transfer to hospital
care are the basic information that each station recorded, as well as patient acceptance and the diagnosis and scoring. For the present it is
necessary to rewrite these items into the electronic form from emergency crew record after admission in traumacentre. Outcomes analysis
will be useful and interesting for each workplace health emergency system in the Czech republic.
Key words: injury  children  database  analysis

Úrazy jsou èastým dùvodem výjezdu posádky Zdravotnické
záchranné sluby. Ve vìkovém rozmezí 0  24 let jsou v Èeské republice (ÈR) nejèastìjí pøíèinou morbidity a do ètyøicátého roku vìku i nejèastìjí pøíèinou mortality. Pøestoe se
velká pozornost vìnuje evidování a statistickému zpracování
onkologických a kardiologických pacientù, øízený sbìr úrazových dat pùvodnì v ÈR vùbec neprobíhal. Komplikací sbìru
je zejména vysoký poèet relativnì nezávaných pøípadù, co
vyaduje pøesnou definici reprezentativního vzorku. Do skupiny úrazù, o kterých je nutno mít co nejvíce informací pro následnou analýzu a vypracování napøíklad preventivních
opatøení, patøí zejména úrazy tìké a støednì tìké, které vyadují hospitalizaci a péèi traumatologa. K tìmto pøípadùm
vyjídìjí posádky záchranné sluby, bývají pøímým svìdkem
mechanismu úrazu se vemi konsekvencemi a mohou jako
první zhodnotit pacientùv stav. Informace z prvního kontaktu
tvoøí nedílnou souèást ucelené sady údajù o úrazu.
V Èeské republice funguje ji dlouhá léta Národní onkologický registr a Národní kardiochirurgický registr vèetnì
Národního registru kardiovaskulárních intervencí. Od roku
2004 zaèal vznikat novì i Úrazový registr Èeské republiky
(ÚRÈR), a to na základì podnìtu lékaøù Kliniky dìtské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Brnì podle zahranièních
vzorù. Hlavním dùvodem byla nutnost existence statistického
nástroje, který je schopen pøi velkém poètu dat nejen mapovat
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dùleité atributy úrazù (mechanismus, pøíèina, diagnózy, zpùsob transportu, zpùsob terapie, výsledek, náklady na léèbu,
apod.), ale také sledovat zmìny tìchto atributù v èase a dynaTabulka
- základní data set kadého zadaného úrazu
Datum a èas vzniku úrazu
Mechanismus úraz dle MKN 110
Hospitalizující oddìlení
Diagnózy
Poèet dnù hospitalizace
Úmysl + doplòující informace
Vìk pacienta
Pohlaví pacienta
Léèba a následná péèe
Místo vzniku úrazu
Mechanismus vzniku úrazu dle IDB
Èinnost pøi vzniku úrazu
Objekt nebo látka, která úraz zpùsobila
Typ úrazu
Èást tìla, která byla zranìna
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Obr. è. 1: Elektronický formuláø NRDU  pøednemocnièní èást

Ob. è. 3: Pøíklad výstupu z NRDU  sezonalita polytraumat

miku poètu úrazù vùbec. Analýza tìchto dat umí zhodnotit dopad pøípadných zmìn a opatøení v oblasti primární, sekundární i terciární úrazové prevence. Pøestoe ÚRÈR vznikal od
poèátku jako komplexní systém monitorování vech úrazù
(dìtských i dospìlých), do pokroèilé fáze se prozatím dostalo
zpracování dìtské èásti registru  Národní registr dìtských
úrazù (NRDU). Do pilotního projektu jsou v souèasnosti zapojena vechna dìtská traumacentra (celkem 8 deklarovaných
v ÈR) a kadé dítì, které je hospitalizováno pro úraz, je zaevidováno v systému NRDU.
Proces zadávání je aktuálnì zajiován výhradnì administrativním a odborným personálem dìtských traumatologických
center. Po pøijetí do nemocnice je pacientùm po vekerém
oetøení zavedena registraèní elektronická karta v databázi,
která je pøístupná kdekoli na internetové síti formou webové
aplikace. Tím je zajitìna komunikace s centrálním úloitìm
dat v Brnì a kadému úrazu je tak vyplnìno nìkolik základních
údajù (viz Tabulka). Jednotlivé poloky byly voleny tak, aby
byly vyuitelné pro statistické zpracování a aby byly kompatibilní s evropskou úrazovou databází IDB, do ní ÈR ji pravidelnì odesílá datové soubory. Elektronická registraèní karta je
uloena do systému a kdykoli je moné se k ní vrátit.
V pøípadì závaného poranìní (ISS vìtí ne 15) jsou k tìmto základním informacím doplòovány i roziøující údaje, které
jsou dùleité pro zpìtné hodnocení správnosti postupu. Nedílnou

souèástí jsou údaje o rychlosti a zpùsobu transportu poranìného.
V kombinaci se zadáním sestavy diagnóz a výsledkù léèby je
pak moné zpìtnì hodnotit, jestli byl pacient transportován vèas
do adekvátního zdravotnického zaøízení. Dle odborných doporuèení by takový závanì poranìný pacient mìl být primárnì
transportován do dìtského traumacentra, pøípustné jsou pouze
ojedinìlé výjimky pøi nebezpeèí z prodlení. Vzhledem k velikosti území Èeské republiky je jich minimálnì.
NRDU zatím nepatøí mezi zákonem ustanovené registry,
proto není moné do nìj ukládat osobní údaje pacientù, z toho dùvodu není moné propojení s registry jinými. Vzhledem
k této skuteènosti není rovnì moné pøebírat data od záchranné sluby. Èas výzvy, pøíjezdu na místo a pøedání do
nemocnièní péèe jsou základním údajem, které jednotlivé stanice evidují, stejnì tak jako stav pacienta pøi pøijetí a pøísluné
diagnózy a skórování. Prozatím je nutné pøepisovat jednotlivé
poloky do elektronického formuláøe z výjezdového záznamu
posádky. Na základì pøedchozích jednání v rámci Mezirezortní
pracovní skupiny Prevence dìtských úrazù dolo k výraznì lepímu vyplòování dùleitých poloek pro pøesné zpracování prvních okamikù úrazu. Jde o zmínìné èasové údaje, dále o stav
ivotních funkcí pro výpoèet Pediatric trauma score (váha, systolický tlak, spontánní dýchání, pøítomnost zlomeniny a otevøené rány, stav vìdomí) a pøesné diagnózy (Obr. 1). V okamiku
monosti propojení budou data volnì pøevádìny mezi jednotlivými systémy nehledì na propojení s dalími dùleitými zdroji
informací o úraze (nehodì) napø. statistiky policejní a soudní.
K dnenímu dni jsou preciznì zadávány údaje o vech pacientech, kteøí jsou hospitalizováni v centrech dìtské traumatologie pro úraz. Za rok 2009 bylo zadáno 5621 úrazù, z toho
350 zranìní závaných s ISS skóre vìtím jak 15. Ostatní hospitalizované dìti budou v rámci dalích typù nemocnic (krajské, mìstské, privátní) doplòovány postupnì na základì
pokraèování projektu rozíøení NRDU. Výsledky ji dnes
umoòují základní analýzy (Obr. 2,3), pro závané poranìní
navíc i podrobné výsledky ve vztahu k výsledku léèby a kvality poskytnuté první pomoci.
Databáze NRDU je významným nástrojem zejména pro
monitoraci dìtských úrazù a plánování vech úrovní prevence.
Kompletní data z registru budou rovnì platná pro srovnání
s údaji zdravotních pojioven, co je velmi dùleité pro jednání odborných spoleèností. Spolupráce s lékaøi RZP je pro

Obr. è. 2: Pøíklad výstupu z NRDU  rozloení polytraumat dle mechanismu úrazù
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fungování NRDU zásadní, prozatím alespoò formou pøesného
záznamu okolností úrazu pro snazí pøepis do elektronického
formuláøe. Kooperace bude daleko efektivnìjí v okamiku,
kdy bude moné pomocí rodného èísla spojit jednotlivé datové sady kadého pacienta. Zdravotnický záznam lékaøù RZP
do evidenèního systému ZZS by se automaticky pøevedl do
databáze NRDU. Výstupy tak budou uiteèné a zajímavé i pro
jednotlivá pracovitì Zdravotnického záchranného systému
v ÈR. FN Brno, jmenovitì odpovìdní lékaøi Kliniky dìtské
chirurgie, ortopedie a traumatologie, kteøí odpovídá za funkci
a provoz NRDU je k dispozici vem lékaøùm ZZS k vypracování poadovaných konkrétních analýz.
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Súaná úloha Smútok na Jabloneckej Rescue ski 2010
Silvia Trnovská1, ¼udovít Priecel1, Renáta Bakoová2
1
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Falck Záchranná a.s., Koice
Krajské operaèné stredisko Bratislava

Aký je rozdiel medzi Bohom a záchranárom?... Boh si
nemyslí, e je záchranár 
Mudr. Onøej Franìk
Úvod
Diagnóza F 32, resp. F 33, teda depresívna epizóda, je v súèasnosti jednou z najèastejích záverov na záznamoch o oetrení pacienta v praxi Záchrannej zdravotnej sluby (ZZS).
Takýto záver sa èasto skrýva pod rôznymi výzvami na zásah,
akými sú napr.: boles na hrudníku, saené dýchanie, celková
slabos, bolesti hlavy, kolapsový stav a pod. Èasto nám, po vylúèení organickej príèiny, nezostáva iná monos, ako uzavrie tieto zásahy spomínanou diagnózou.
Námet na súanú úlohu Smútok
Námet na úlohu vychádza z reálnych zásahov, i keï v obrátenom poradí. Opakovane sme sa stretli s mladými pacientkami, u ktorých bola vykonávaná KPR, bez reakcie na
tandardný postup a lieèbu, kde a skúsenosti z viacerých súaí ( Dr. Pokorná  vïaka za úlohu so 4H a 4T ) a zároveò
dokonalá obhliadka miesta v týle amerických krimiseriálov
umonila zvráti nepriaznivý vývoj situácie.
Legenda pre posádku
Na Krajské operaèné stredisko zavolala 14- roèná dcéra 38roènej pani. Dcéra udala, e mama sa nekontrolovate¾ne trasie,
je dezorientovaná a nespoznáva ju. Dcéra bola znaène rozruená, na otázky operátora odpovedala zmätene, nevedela urèi, èi
to neboli aj kàèe.

URGENTNÍ MEDICÍNA 1/2010

Úlohou bolo zhodnoti situáciu na mieste zásahu, vyetri,
oetri pacienta , stanovi základnú diagnózu a diferenciálnu
diagnózu, poda prípadnú lieèbu, pripravi pacienta na transport a stanovi cie¾ transportu.
Situácia a jej rieenie
Pred domom na posádku ZZS èakala dcéra, ktorá bola výrazne rozruená, prosila posádku, aby zachránili jej matku, má
iba ju, otec zomrel pred 2 mesiacmi náhle pri autonehode.
Odvtedy má matka psychické problémy, neuznáva smr manela, ambulantne absolvovala psychologické a psychiatrické
vyetrenie, v chronickej medikácii Anafranil 75 mg ráno,
Lexaurin 3 mg veèer pod¾a potreby p.o.. Hospitalizáciu odmietla, je práceneschopná, opakovane oetrená posádkou ZZS
s akútnou medikáciou. Dcéra prila zo koly, nala matku v takomto stave, ráno bola v poriadku. V objektívnom náleze pacientky dominujú neurologické príznaky ako tremor, trizmus,
neadekvátny kontakt, mydriáza, s postupným zhorením stavu
vedomia a kàèami, ïalej spotená, horúca koa, suché sliznice,
smäd, v kardiologickom obraze prítomná najprv SVT s hypertenziou, ktorá sa postupne mení na KES s hypotenziou a pri
zlyhaní lieèby na asystóliu s nutnou KPR. Ïalím príznakom
na potvrdenie diagnózy boli bolesti brucha, na ktoré sa snaila
figurantka upozorni posádky posunkami, vzniknuté z prítomnej retencie moèu a nastupujúcej paralýzy GITu.
Hodnotenie
V ideálnom prípade posádka po príchode na adresu adekvátne vypoèula dcéru, nabádala ju ku spolupráci, vzh¾adom
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na zrejmý stav matky. Ak posádky podcenili túto skutoènos
a dcéru jednoducho pacifikovali, nemali vstupné informácie,
pod¾a ktorých mohli ve¾mi rýchlo predpoklada otravu liekmi. Dostupné boli prázdne katu¾ky od liekov  chýbalo 36
tabliet Anafranilu, t.j. cca 2700 mg, prièom dávka nad 1000
mg je toxická. Vyetrením bolo moné zisti vetky typické
príznaky tejto intoxikácie, vzh¾adom na známu triádu
príznakov  kóma, kàèe, arytmie, je a zaráajúcou skutoènosou absencia základného neurologického vyetrenia, s výnimkou vyetrenie zreníc a èiastoène úchopu horných
konèatín, bez jasného stanovenia GCS (komentované ako: napíem ho a do záznamu o oetrení). Nevyhnutná bola realizácia EKG, prièom zaujímavý bol fakt, e posádky zo Slovenska
volili tandardne 12 zvodové EKG, èeské posádky, aj RLP, volili v prvom poradí 4 zvodové EKG a a pri zhorení stavu realizovali 12 zvodové EKG. V rámci tandardného postupu sa
ukázalo, e hoci posádky pacientku postupne vyetrili, jednotlivým symptómom u potom nevenovali pozornos, resp. ich
nevedeli vyui v následnom urèení záveru. Diagnóza bola
väèinou stanovená na základe indícií  úmrtie manela, depresívny stav, prázdne krabièky od liekov v chronickej medikácii, málo posádok si dokázalo spoji jednotlivé symptómy
tejto otravy do celkového obrazu. Na monú ïaliu noxu
 Lexaurin, resp. alkohol nemyslela iadna posádka. A to aj
napriek tomu, e je veobecne známe, e pri väèine otráv ide
o kombináciu liekov, resp. liekov a alkoholu.
V prvotnej terapii sme poadovali podanie O2, kontinuálny
monitoring, polosed, i.v. prístup a konzultáciu s Operaèným
strediskom, kde mali uda názov lieku  Anafranil a poiada
o konzultáciu Národné toxikologické centrum (NTC) s predbeným diagnostickým záverom  suspektná otrava
Anafranilom. Ak prebehla konzultácia s NTC a boli správne
formulované otázky, posádky sa dozvedeli nielen klasifikáciu
daného lieku, moný klinický obraz, ale aj postup lieèby
v zmysle alkalizácie, pecifické antidótum neexistuje. Ak to
stihli realizova v stanovenom èasovom limite, nedolo
k zhoreniu stavu, v opaènom prípade dolo k rozvinutiu príznakov v zmysle prehlbujúcej sa poruchy vedomia, porúch
srdcového rytmu (KES bigemínie a asystólia). Ako sa jasne
ukázalo, tandardný postup konzultácie (v zmysle  keï neviem o èo ide, tak volám a h¾adám pomoc...) dodrali len posádky RZP, RLP posádky tento postup odignorovali, alebo
zvaovali konzultáciu a pri resuscitácii, èoho jasným výsledkom boli 4 exity v podaní RLP tímov bez stanovenia diagnózy. Profesionálna hrdos?
V prípade nerieenia stavu pacientky dolo k zhoreniu stavu vedomia, s nutnosou zabezpeèenia vitálnych funkcií:
v sedácii bolo moné vyui len benzodiazepíny, bez podania
opioidov, ktoré potencujú úèinok tricyklických antidepresív
(TCA), zabezpeèenie dýchacích ciest v topickej anestézii
Lidocainom, primárne cestou OTI, akceptované bolo aj zavedenie Combituby, resp. LMA s monosou odsávania alúdoèného obsahu. V sedácii RLP posádky preferovali, napriek
stavu pacientky, Thiopental, Ketamín, resp. v prípade KPR to
bolo bez sedácie. Topickú anestéziu Lidocainom vyuila len
jedna posádka RZP. Po zaistení dýchacích ciest sme poadovali odpoveï na nastavenie ventilaèného reimu v zmysle
hyperventilácie.
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Vzh¾adom na úèinok TCA, ktorým je spomalené vyprázdòovanie GITu (indikácia na výplach alúdka a do 12 hodín aj
v teréne) sme smerovali posádky k realizácii výplachu alúdka, s popisom správneho postupu: hrubá výplachová sonda cez
ústa, odsatie prvej vzorky obsahu alúdka na následnú diagnostiku, úèinný výplach vodou zmieanou so sódou bikarbónou (v kadej domácnosti) do vyèírenia, do poslednej dávky
prida aktívne uhlie v dávke minimálne 50 g. Tu sme kládli
dôraz na zabezpeèenie dýchacích ciest ete pred samotnou realizáciou výplachu pre riziko monej aspirácie u pacientky
s poruchou vedomia. Bolo nevyhnutné zaisti vzorky odsatej
tekutiny a krabièky od liekov na následnú diagnostiku.
Boli zistené významné rozdiely v indikáciách výplachu alúdka v teréne, prièom väèina posádok následne udávala, e
tento výkon tandardne nerealizujú, vzh¾adom na krátke transportné èasy, najèastejie do 15 minút, èo na Slovensku a
taká pravda nie je. Veobecne uznávaným pravidlom je realizácia výplachu alúdka do hodiny po poití liekov a transport
do zdravotníckeho zariadenia viac ako 30 minút. V urèitých
pecifických situáciách, napr. otravy TCA, salicylátmi, organofosfátmi a pod., je výplach alúdka v teréne odporúèaný do
12 hodín. Zaujímavá bola aj samotná realizácia výplachu alúdka, väèina volila nasogastrický prístup, ale cez ústa, resp.
zavedenie èo najhrubej sondy cez nos a okamité podanie
aktívneho uhlia. Z popisu je zrejmé, e ide o nelogický, technicky nevyhovujúci postup.
Ïalej bolo potrebné doplni cirkulujúci objem, vhodný
bol Ringer roztok pre vyí obsah kália, pretoe pri týchto
otravách sú arytmie spojené s hypokaliémiou, ev. aj koloidné roztoky v správnom dávkovaní, èo zabezpeèilo 70 %
posádok.
Èo sa týka lieèby arytmií, cie¾om bolo nepodáva vo fáze
sínusovej tachykardie betablokátory, pri nízkom TK je popísané relatívne vysoké riziko podania katecholamínov pre
vznik KES, najvhodnejí sa javí Dobutamín, resp.
Noradrenalín. V lieèbe KES bigemínie primárne podáva
Mesocain 1 %, Amiodaron a v rámci KPR. Nad podaním antiarytmík sa nezamý¾al nikto, aj keï sme sa cielene pýtali na
lieèbu KES bigemínie.
V alkalizácii bolo nutné podanie bikarbonátu sodného
NaHCO3 1  2 mmol/kg i.v. (do zúenia QRS, resp. zvládnutia KES, pomôe aj hyperventilácia).
V rámci lieèby tejto intoxikácie sa pri vystupòovaných anticholinergných prejavoch diskutuje aj o podávaní fyzostigmínu (nie je tandardnou výbavou ambulancií), ale je tu
vyie riziko vzniku kàèov a asystólie.
Vzh¾adom na hypotenziu nemali podáva MgSO4, bolo
potrebné riei aj ostatné symptómy: febrilný stav  fyzikálne chladenie, retencia moèu  zavedenie permanentného moèového katétra.
Po stabilizácii stavu bolo nutné transportova pacientku do
zdravotníckeho zariadenia, v tomto prípade Fakultnej nemocnice vzdialenej 45 km na AIM, z dôvodu moností presnej
diagnostiky v zmysle toxikologického vyetrenia a realizácie
ïalích eliminaèných metód v rámci rieenia tejto intoxikácie.
Na záver sme poadovali optimálne riei zabezpeèenie
neplnoletej dcéry a pouèenie zákonných zástupcov o závanosti stavu, diagnóze a mieste transportu.
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Záver
Anafranil (úèinná látka Clomipramine) patrí medzi TCA
I. generácie, má hlavne anticholínergné a antiadrenergné
úèinky, èo sa týka blokády vyplavovania serotonínu  efekt je
mení ako u selektívnych, resp. neselektívnych inhibítorov
(TCA III. a IV. generácie). Pri intoxikácii nastupujú príznaky
cca 4 hod. po poití, s maximom do 24 hod., vzh¾adom na enterohepatálny obeh sa môe vyskytnú aj 2. fáza príznakov na
4.  6. deò, v tomto prípade sú plne indikované opakované
výplachy alúdka, lavá èriev, podanie aktívneho uhlia aj po
12 hodinách, prípadne eliminaèná lieèba.
Anafranil patrí na druhé miesto v najèastejie predpisovaných medikamentoch v terapii depresívnych stavov, resp. ako
adjuvans v lieèbe chronickej bolesti v Èeskej republike.
Aj keï priznávame, e táto úloha bola nároèná, hlavne èo
sa týka diagnostiky a promptného rieenia zmeny zdravotného stavu, cie¾om bolo upozorni na tento typ intoxikácie,

vzh¾adom na zvyujúci sa poèet pacientov lieèených antidepresívami ktorejko¾vek generácie. Zároveò sme chceli poukáza aj na to, ako mono jednoduchým spôsobom zvládnu
situáciu, kde nemáme dostatoèné vedomosti a skúsenosti a to
zbavením sa mylienky o svojej dokonalosti, prosbou o pomoc a radu u kompetentných, v tomto prípade NTC. ¼ahko sa
toti môe sta, e pod obrazom KPR sa bude skrýva práve
takáto, nami nespoznaná diagnóza a vznikne dôvod na skúmanie náho postupu pri oetrení pacienta.
MUDr. Silvia Trnovská
Falck Záchranná a.s., Koice
Pracovisko RLP Preov
Tomaíkova 58, Preov
e-mail: trnovska@falck-zachranna.sk
Pøíspìvek doel do redakce 28. ledna 2010

Paralyzér ve zdravotnickém zaøízení z pohledu právníka
Jan Vondráèek1, Jiøí Zika2
1
2

AK Jansta  Kostka spol. s r.o.
Oddìlení urgentního pøíjmu Fakultní nemocnice Motol

Abstrakt
Autoøi v krátkém sdìlení vyslovují dùvody vedoucí k odmítnutí uívání paralyzérù pøi øeení situace, kdy jsou zdravotniètí pracovnici
pøi poskytování zdravotní péèe brachiálnì napadeni.
Klíèová slova: paralyzér  agresivní pacient  útoèník  brachiální útok

Abstract
The authors summarize the reasons for using paralyzers by health care workers when they are assaulted durig providing health care.
Key words: paralyzer  aggressive patient  brachial aggression

Zvyování agresivity ve spoleènosti je provázeno zvyováním
agresivity pacientù pøi poskytování zdravotní péèe a alarmující je skuteènost, e pøibývá váných poranìní zdravotníkù
zpùsobených agresivními pacienty, nezøídka ozbrojenými. Je
pøirozené, e se hledají zpùsoby a prostøedky, kterými tento
vzestupný trend zastavit. Také se hledají zpùsoby, jak by se
mohli zdravotníci mohli pøed pacienty efektivnì bránit.
Je nepochybné, e prevence verbálních a zejména brachiálních útokù vedených proti oetøujícím prakticky neexistuje.
Zdravotniètí zamìstnanci pak oprávnìnì hledají zpùsoby
ochrany pøed závanými následky brachiálních napadení.
V rámci snah o ochranu zdravotníkù se také zvaovala monost pouití paralyzéru Power 200 na nìkterých rizikových
pracovitích  na oddìleních urgentního pøíjmu, na záchyt-
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ných stanicích, na traumatologických ambulancích a zejména
v posádkách vozù zdravotnické záchranné sluby.
Paralyzér Power 200 je veøejnosti prezentován jako úèelový
ochranný prostøedek slouící výhradnì k sebeobranì, v souladu
s pojetím pøimìøenosti obrany, který mùe uívat pouze osoba
prokolená v pouití. Uivatelé jsou pouèeni, e paralyzér nesmí
být pouit v blízkosti hlavy, krku a srdce. Doporuèuje se kontakt
paralyzéru s ramenem, s kloubním spojením, s partií bøicha,
slabin, stehna nebo s oblastí beder. Uvádí se, e pøi uití tzv. krátkého úderu, který trvá ètvrt vteøiny, zpùsobuje paralyzér útoèníkovi úlek a svalovou køeè, úder trvající jednu a tøi vteøiny
zpùsobuje duevní otøes, ok, pád na zem. Takzvaný plný úder
trvající ètyøi a pìt vteøin zpùsobí útoèníkovi ztrátu orientace,
která trvá nìkolik minut, ok a pád na zem.
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Paralyzér ve zdravotnickém zaøízení by mìl být pouit pouze na základì rozhodnutí lékaøe pøípadnì i vedoucí sestry
smìny u pacientù, kteøí napadají zamìstnance, brachiálnì, zejména se zbraní, a kterého se nedaøí zvládnout jinými omezujícími prostøedky. Pouití paralizerù ve zdravotnickém zaøízení
musí být schváleno vedením zdravotnického zaøízení.
Je samozøejmé, e pouití paralyzéru musí být øádnì zdokumentováno v peèlivì vedeném záznamu, obsahujícím podrobný
a vìcný popis útoku, jeho sílu, uití vìcí, které zesilují sílu útoku, uitou sílu úderu paralyzéru, jeho úèinek, a zejména zranìní, která pouitá paralyzéru provázela pøi eventuálním pádu.
Námitky proti uívání paralyzéru vycházejí zejména ze
skuteènosti, e paralyzér byl vyvinut pro policii a pro armádu, která paralyzér uívá v krizových situacích a na krizových místech. Paralyzér není uveden v seznamu omezujících
prostøedkù uívaných ve zdravotnických zaøízeních.
Právníci poukazují na to, e poskytovatelé zdravotní péèe
jsou ve zcela odliném postavení i situaci, ne je policie a armáda a zdravotnické zaøízení nelze srovnávat s masovou
demonstrací v Afganistánu. Proto mají za to, e uití paralyzéru by bylo vnímáno jako nepøimìøená obrana.
Pokud by pøi nekoordinovaném pádu zpùsobeném paralyzérem dolo ke zlomeninì èi jinému závanìjímu poranìní, vzniká otázka odkodnìní tohoto poranìní, zejména pak v pøípadì,
e by uití paralyzéru bylo kvalifikováno jako nepøimìøená
obrana.
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Zatím neprobìhla diskuze o otázce uití a moných následkù pøi aplikaci paralyzéru u osoby s kardiostimulátorem;
pøedevím s ohledem na to, e se nedoporuèuje uití paralyzéru v oblasti srdeèní ani u zdravého èlovìka.
Nevyjasnìné a nedoøeené je také kolení zamìstnancù
v uíváním paralyzerù, které jeho uívání podmiòuje.
Nelze ani opomíjet skuteènost, e se v souèasné dobì paradoxnì znaèná èást odborné veøejnosti, lékaøi i sestry staví k pouití paralyzéru pøi poskytování zdravotní péèe spíe odmítavì
a zdrenlivì. Je více ne pravdìpodobné, e reakce masmedií, zejména bulvárního tisku, bude hodnotit pouívání paralyzéru zdravotníky negativnì, a to i v pøípadech, e pouití paralyzéru bylo
správné a plnì indikované na základì vyhodnocení chování
útoèníka.
Nejasnosti a rozpaky kolem problémù pouití paralyzéru pøi obranì zdravotnických pracovníkù opravòuje k závìru, e za souèasného stavu spoleènosti nelze tento
zpùsob obrany zdravotníkù doporuèit.
JUDr. Jan Vondráèek
FN Motol
V úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: lubomir.vondracek@fnmotol.cz
Pøíspìvek doel do redakce 27. ledna 2010

Prof. Mudr. Jaromír sv. p. von Mundy
David Dvoøáèek

ÚSZS Moravskoslezského kraje, výjezdové støedisko Havíøov

* 3. 10.1822 hrad Veveøí u Brna
2. 8. 1894 Vídeò.
Plním dluh èlánku od Bible k Safarovi (Historie resuscitace) od MUDr. Juljo Hasíka uveøejnìném v èasopise Urgentní
medicína 3/2006 a pøináím samostatnou studii ivota velkého lékaøe èeského pùvodu, moravského lechtice, filantropa
a profesora lékaøství, magistrálního rytíøe a generála-éflékaøe maltézského øádu v Èeském velkopøevorství, zakladatele
rakouské sanitní sluby a veobecného záchranáøství.
Narodil se jako tøetí syn v rodinì barona Jana von
Mundyho a hrabìnky Isabely, rozené Kálnoky von
Köröspatak. Jeho dìd Vilém Mundy pocházel z údolí
Monchau v Nìmecku. Pùvodnì byl pouhým tkalcovským
mistrem, který díky své podnikavosti velmi zbohatl a za své
zásluhy byl povýen císaøem do lechtického stavu. Jaromír
své dìtství a mládí proil na zámku v Raèicích. Baron Mundy

30

mìl ve znaku
beránka. Studia
zahájil na brnìnském gymnáziu. Na pøání
svého otce se pùvodnì pøipravoval
ke studiu bohosloví,
avak záhy z brnìnského
alumnátu odeel a svùj zájem
soustøedil na medicínu. Spolu s lékaøi navtìvoval nemocné,
zejména v nemocnici pro pacienty s cholerou. Otec ho vak
nechápal, vyuil své rodinné autority a provedl v Jaromírovì
ivotì zásadní zmìnu. Na pøímý otcùv rozkaz musel mladý
baron Mundy nastoupit vojenskou slubu jako kadet u 49. pìího pluku ve Vídni. Zájem o medicínu ho vak ani potom
neopustil. Ve volném èase navtìvoval vídeòské nemocnice
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a kliniky a snail se pomáhat jak lékaøùm, tak i nemocným.
Jako nadporuèík odeel 15. 11. 1848 na italskou frontu a zúèastnil se celého taení v letech 1848  1849. alostný stav
ranìných a problémy s jejich evakuací z italských boji pøispìly k zaloení organizovaných sanitních slueb. Právì na
italských bojitích je mono sledovat poèátky dobrovolné sanitní sluby v tehdejí rakouské monarchii. Z Itálie vojenská
sluba zavedla Jaromíra Mundyho roku 1852 u jako hejtmana
do Halièe k 6. pìímu pluku. Ani tam ho vak neopustila touha zasvìtit celý dalí ivot slubì nemocným a trpícím V roce
1855 opustil Jaromír Mundy aktivní vojenskou slubu a ve
svých 33 letech zahájil studium medicíny na univerzitì ve
Würzburgu, kde byl 23. 3. 1859 promován doktorem lékaøství.
Ve své disertaèní práci Beiträge zur Sanitätsreform
(Pøíspìvky k reformì sanitní sluby) mohl poprvé vyuít svoje
otøesné zkuenosti a vyvodit z nich patøièné závìry smìøující
k reorganizaci vojenské sanitní sluby. Byl to lékaø jazykovì
nadaný. Mluvil plynnì èesky, nìmecky, chorvatsky, srbsky,
italsky, francouzsky, ovládal latinu, byl schopen èíst a pøekládat maïarsky a turecky, mìl základy hebrejtiny a pertiny.
Stál u zrodu rozsáhlé sanitní sluby na evropských bojitích.
Jako lékaø se zúèastnil mnoha válek od poloviny 19 století
(italská fronta 1848, Haliè 1852, bojitì u Hradce Králové
1866, prusko-francouzská válka 1871, srbsko-turecká 1876
 7, rusko-turecká 1877  8, srbsko-bulharská 1885  6). Ve
válce jako lékaø vidìl nejvìtí problém v rychlé dopravì ranìných (nejen vojákù, ale i civilistù) z bojitì do polních obvazi a lazaretù a udrení nezbytné hygieny. Jako první pøiel
s mylenkou øádových sanitních vlakù. Navrhl a pak dal postavit sanitní vagony, které se v letech 1878 a 1885 uplatnily pøi
oetøování ranìných ve válce. Vytvoøil stálou sanitní jednotku,
je pùsobila nejen v lazaretních vlacích, nýbr rovnì ve veobecném záchranáøství. V roce 1867 vedl rakouskou delegaci
na první konferenci Èerveného Køíe. Snail se politiky pøesvìdèit o významu pøijetí k enevské konvenci, navrhoval zaloení záchranné sluby ve Vídni i reformu zdravotní sluby
armády. V roce 1869 na mezinárodním sjezdu pomocných organizací a spolkù pøedloil návrh, aby v dobì váleèných konfliktù zajiovaly v maximální míøe vojenskou sanitní slubu na
bojitích právì øády nìmeckých a maltézských rytíøù. Návrh
byl pøijat a stanovená povinnost sanitní sluby byla pro oba øády závazná a do roku 1918. Stal se v roce 1870 èestným (magistrálním) rytíøem a generál-éflékaøem maltézského øádu
v Èeském velkopøevorství. Jeho èinnost vedla spoleènì s èinností dalích èlenù øádu i jiných øádù k zaloení mezinárodního
Èerveného køíe v roce 1864. Mezinárodní smlouvu podepsali
oba vojenské sanitní øády  maltéztí a nìmeètí rytíøi. Na
základì vlastních i pøejatých zkueností se MUDr. Mundy pokusil formulovat urèité organizaèní zásady, nejdøíve pro dobrovolnou sanitní slubu pracující pøedevím ve velkých mìstech.
Výsledkem byla práce Beiträge zur Reform des Sanitätswens
in Österreich (Pøíspìvky k reformì sanitní sluby v Rakousku)
publikovaná ve Vídni roku 1866. Svoje dosud neúplné pøedstavy o vojenské zdravotní slubì upøesnil a doplnil jako plukovní lékaø severní armády na bojiti u Hradce Králové v roce
1866. Pracoval v polní nemocnici è. 38 v Pardubicích a po prohrané bitvì øídil evakuaci ranìných. V roce 1872 byl dr. Jaromír
Mundy jmenován profesorem vídeòské univerzity, kde pøedná-
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el na lékaøské fakultì organizaci vojenské sanitní sluby. Ve
svých pøednákách se zabýval pøedevím problémy hromadných
evakuací z území zachvácených epidemiemi a transportem ranìných z boji nebo z míst ivelných katastrof. Byl prvním
lékaøem, který svùj profesionální ivot zcela zasvìtil záchranáøství. Za podpory chirurga Billrotha, hrabìte Wiczeka a soudního prezidenta Lamera zrealizoval dávný zámìr zaloení
Vídeòské záchranné spoleènosti Wiener Freiwillige Rettungsgesselschalt (dobrovolná ochranná spoleènost pro poskytování první pomoci pøi netìstích), je byla zaloena po poáru
vídeòského dvorního divadla Ringstheater dne 9. 12. 1881, kde
zahynula stovka lidí. Zároveò pøedloil i poadavek na záchranáøské vozidlo (návrh i nákres osobnì zpracoval). Podle jejího
vzoru pak byla nejrychleji zøízena praská záchranná stanice,
dále následovaly Brno a Krakov. Z jeho iniciativy se seskupila
kolem spoleènosti vídeòská lechta a penìníci. Dal podle
svých vlastních plánù vyrobit záchranné pøístroje, je byly ve
své dobì vzorem a napsal uèebnice první pomoci. Poslední léta
barona Mundyho patøila pøedevím organizaci záchranné sluby, která vznikla jako zcela dobrovolná organizace a jejím jednatelem byl a do své rezignace na tuto funkci ze zdravotních
dùvodù v roce 1893. Tehdy se bohuel zaèala u nìj silnì projevovat maniodepresivní psychóza. Svùj ivot skonèil sebevradou 2. 8. 1894, kdy se v tìké depresi zastøelil pistolí na nábøeí dunajského prùplavu Vzhledem ke skuteènosti, e nespornou
pøíèinou tohoto zoufalého èinu byla duevní porucha, byla také
rakev s jeho tìlem vystavena v dominikánském kostele a potom
uloena v èestném hrobì na vídeòském centrálním høbitovì.
V baronu MUDr. Jaromíru Mundym odeel èlovìk, o kterém
zakladatel Èerveného køíe Henry Dunant ve svých vzpomínkách napsal, e byl muem skvìlého srdce a profesor Billroth
o nìm prohlásil, e byl jedním z nejvìtích praktických humanistù naeho století. Pro své kolegy ve vídeòské záchranné
slubì byl a také zùstal strýèkem Jaromírem (Onkel Jaromír).
Bylo známé, e kadého zachránìného sebevraha obdaroval
prádlem a atstvem i vechny potøebné a prostí lidé mìli u nìj
vdy dveøe otevøené. Vzdor svému baronskému pøídomku podepisoval se jen J. Mundy nebo Dr. Mundy. O zásluhách i pouhé existenci doktora Mundyho se v naí literatuøe mlèí. Zèásti
je to dáno skuteèností, e místem jeho pùsobení byla Vídeò,
z èásti i z toho dùvodu, e pøed osamostatnìním urgentní medicíny nepatøil ádnému oboru. Rakuané jeho zásluhy oceòují,
a k jeho odkazu se hlásí. My bychom mìli ná dluh tomuto
obìtavému lékaøi a zapálenému organizátorovi splatit.
Literatura
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Historie zdravotnické záchranné sluby v ÈR
David Dvoøáèek

ÚSZS Moravskoslezského kraje, výjezdové støedisko Havíøov

Pokusil jsem se velmi struènì nastínit zrod, vývoj a rozmach zdravotnické záchranné sluby a pøednemocnièní neodkladné péèe v naí zemi, od prvopoèátkù dobrovolné
sluby, pøes organizaci hasièskou a ÈSÈK a po dnení zcela profesionálnì vedené vysoce specializované organizace.
V Praze byla zøízena stanice první pomoci roku 1792 pøièinìním èinitele Karlovy univerzity Vojtìcha Vincence
Èady. Tento záchranný ústav byl vyzbrojen rùznými zachraòovacími pomùckami a pøístroji. Byla stanovena odmìna zachráncùm zdánlivì mrtvých z pokladny mìstské,
zemské i státní a jejich jména uveøejòována byla s pochvalou na úøedních tabulích. V Brnì zøízena roku 1801. První
pokusy o zorganizování záchranné sluby v Praze se datují
u s koncem 18 století. U v roce 1798 byla zaloena
Humanitní spoleènost pro záchranu zdánlivì mrtvých a náhlém nebezpeèí smrti se ocitnuvích. Jejím jednatelem byl
Adalbert Vincenc Zarda, doktor filosofie a lékaøského umìní, emeritní profesor policejní medicíny a èlen Royal
Human Society v Londýnì. Nejstarí záchrannou slubou
ve støední Evropì je Praská, zaloená 8. 12. 1857, tj. est
let pøed zaloením mezinárodního Èerveného køíe, kdy byl
ustaven Praský dobrovolný sbor ochranný, na popud tehdejího øeditele c.k. Policie praské barona Päumanna a jeho zakládajícími èleny bylo 36 dobrovolníkù nejrùznìjích
profesí z øad hasièù a nìkolika èlenù Èerveného køíe.
Pouze tøi èlenové sboru byli zdravotníky  2 lékaøi a 1 chirurg. Cílem tohoto sboru je ochrániti co jest ochrany hodno, zachránit v kadém druhu nebezpeèí jak ivoty lidské,
tak i majetek spoluobèanù dobrovolné, neohroenì a nezitnì. ádost byla na c.k. místodritelství zaslána 27. 11.
1857 a souhlas, spolu se schválením instrukcí, vydává c.k.
místodritelství ji 8. 12. tého roku. Následuje naøízení
c.k. policejního øeditelství vem okresním komisaøstvím,
aby mustvo stráe Sbor ve vem konání podporovalo.
Èlenové drustva byli oznaèeni èerveno-bílou stuhou na levé pai, pozdìji sborovým oznakem a uniformou pøipomínající prùvodèí. Stanovy Praského dobrovolného sboru
ochranného úèelem jest poskytovati za kadé doby první
pomoc pøímo jako i bráti podílu a podporovati úøední akci
pomocnou pøi vech úrazech a nehodách, bezpeènost osoby
a majetku se týkající, tudí zejména pøi poárech, tøenici ledu, povodních i jiných nehodách ivelných, pak v pøípadì
zabití, poranìní veho druhu a zvlá té v pádu mobilizace
a války. V této dobì mìli funkèní náplní spíe blíe k hasièùm. V klasickou praskou záchrannou stanici se pøemì-
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nily podle vzoru Dobrovolné ochranné spoleènosti pro poskytování první pomoci pøi netìstích, která vznikla po
poáru vídeòského dvorního divadla Ringstheater 9. 12.
1881. Dne 22. 10. 1890 zprovoznìna na dolní èásti
Václavském námìstí v Praze první Ochranná (záchranná)
stanice. V tomto roce byla zavedena nepøetritá sluba,
kdy také byly schváleny stanovy a získány první dopravní
prostøedky  døevìný vùz taený koòmi. Sbor mìl povozydvoukoláky zvané etui neboli penál, koèáry, nosítka a sedaèky v ni se nosili nemocní, je byli vznosnì nazývány
ambulanèními vozy. V roce 1891 tvoøil ochranný sbor
Praha 12 lékaøù a 30 medikù a mìli 2 ambulanèní vozy,
1 operaèní stùl, rùzné chirurgické nástroje, obvazy apod.
A jak to tehdy vypadalo z pohledu postieného? Hodiny nekoneèného èekání a pak drncání na trakaøi èi v lepím pøípadì na ebøiòáku taeném koòmi. Posádku záchranáøského
vozu tvoøili v lepím pøípadì hasiè, v horím nekvalifikovaný dobrovolník. Po vzoru Prahy je roku 1858
v Rumburku (18. 8), Opavì a Olomouci zaloen obdobný
sbor. Dalí ochranné sbory v království Èeském k 1. 11.
1891 byli v Èeské Kamenici, Kamenickém enovì, Chebu,
Karlových Varech, Èeské Lípì, Mimoòi, Jiøetínì, Mostì,
Marovì. V prosinci 1903 se v Karlínì zøizuje záchranné
stanice. Poèátky Dobrovolného zdravotního sboru
 Záchranná stanice mìsta Èeské Budìjovice jsou datovány
okolo roku 1923, Praha  Vrovice 1929. Rakouským zákonem z roku 1870 je povinností obcí peèovat o ranìné a dopravovati je zdarma do nemocnice. V èeských zemích
peèují o záchranou slubu obecní stráníci a vìtí prùmyslové závody zøizují ji samostatné záchranné sbory. Snaha
o organizovanou pomoc ohroeným vak existovala na území hlavního mìsta Prahy ji pøedtím. Provádìla se i preventivní opatøení pøi hromadných akcích. Tak napøíklad
pøi korunovaèní slavnosti Frantika II., konané roku 1792,
byla zøízena pohyblivá stanovitì lékaøù, ranhojièù a porodních bab. Péèe o ranìné a na zdraví náhle postiené byla do konce II. svìtové války stavìna pøedevím na bázi
dobrovolných zdravotníkù Èerveného køíe, tzv. samaritánù, kterou vedle ÈSÈK zabezpeèovaly rovnì hasièské
spolky a Sokol. Nìkteré hasièské sbory také zaèaly zøizovat
stanice první pomoci, kde jim nechybìla ani sanitní auta.
Celostátní sí automobilních záchranných stanic zaèal Èeskoslovenský èervený køí vytváøet od roku 1925 na základì
dohody s ministerstvem národní obrany a za úèinné finanèní podpory Ministerstva veøejného zdravotnictví.
Automobily byly souèástí poskytování první pomoci a slouily k pøepravì zranìných a nemocných osob. Speciální
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Obr. è. 1

automobily pøidìlovalo ÈSÈK Ministerstvo národní obrany
s tím, e v pøípadì mobilizace a váleèného ohroení republiky je ÈSÈK vrátí pro potøeby armády. První vojenské auto bylo pøidìleno spolku ÈSÈK v Tøebíèi. Koncem roku
1927 bylo organizováno ji 45 automobilních záchranných
stanic ÈSÈK (v Èechách 17, na Moravì 23, na Slovensku 4,
na Podkarpatské Rusi 1) s celkem 66 automobily (33 vojenskými a 33 civilními). Za rok 1927 bylo tìmito stanicemi
pøevezeno 37 345 osob, ujeto 605 403 km a finanèní obrat
tìchto stanic obnáel 6 405 733 Kè 12 hal. K 1. 1. 1928 bylo v Èechách 17 stanic s 15 vojenskými, 17 civilními a 32
sanitními vody, které pøepravily 10.306 muù, 10.033 en
a 307 dìtí. Na Moravì a Slezsku bylo 23 automobilových
stanic s 15 vojenskými, 14 civilními a 29 zdravotnickými
automobily, které pøevezly 15 001 osob, Slovensko mìlo
4 stanice se 2 vojenskými a 2 civilními auty, které pøevezly
1647 osob, Podkarpatská Rus má jednu stanici s jediným sanitním vozem, který pøevezl 13 osob. Na konci roku 1928 to
ji bylo 63 stanic s 89 zdravotnickými auty (45 vojenskými
a 44 civilními). V roce 1932 bylo na Moravì 42 sanitních
aut. V roce 1936 bylo v republice 120 automobilových záchranných stanic se 190 sanitními auty, pøedevím v èeských krajích a jejich provoz stál kolem 5 miliónù korun,
z èeho jen polovina byla kryta pøíjmy za pøevozy. V roce
1937 bylo na území republiky (vèetnì Slovenska) v provozu 183 sanitních aut. Po 15. 3. 1939 ÈSÈK a jeho povinnosti ve spolupráci s Ústøedím mìst a obcí pøevzalo
hasièstvo. Kdy byl 5. 8. 1940 ÈSÈK zakázán pøevzali
hasièi ve spolupráci s Ústøedím obcí, mìst a okresù zdravotnickou slubu v celé íøi. Na konci roku 1946 je jen
v Èechách obnoveno 40 záchranných stanic ÈSÈK s 90 vozidly. Jen v tomto jediném roce vykonaly sanitky více ne
44 000 jízd a najely pøes 90 000 km. Po roce 1945 se mìní
systém zdravotnictví v tehdejí ÈSSR. Rokem 1948 dochází ke zmìnì v dopravì pacientù. Tuto slubu pøebírá Èesko-
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slovenský èervený køí. Oficiální název byl Zdravotnická
dopravní sluba. Nejprve se na výjezdech úèastnili pouze øidièi, co nebyli ádní specialisté a posléze se jejími èleny
stávají dobrovolní zdravotníci s výcvikem, kteøí zároveò
byli èleny ÈSÈK. Pokud bylo potøeba lékaøe, dojelo se pro
nìj na pøísluný obvod nebo do nemocnice. Na místì se pacient neléèil, ale rychle se naloil a vezl se do nemocnice.
Je nutné pøipomenout, e ÈSÈK neplnil úlohu Záchranné
sluby, tak jak ji známe v dnení dobì, ale spíe funkci dopravní sluby, take jeho náplní bylo pacienty co moná
nejrychleji dopravit k odbornému vyetøení na pøísluné
místo a dùraz byl kladen zejména na provádìní pøednemocnièní laické první pomoci. V 50. letech 20 století se znaènì
zúil význam zdravotní aktivity dobrovolných zdravotníkù.
Státní zdravotní zpráva postupnì budovala rozsáhlou sí
zdravotnických zaøízení, prudkým tempem pøibývalo lékaøù
a ostatních profesionálních zdravotnických pracovníkù.
Odborná zdravotní sluba se stávala kadým rokem dostupnìjí jak ve mìstech, tak na venkovì. V roce 1952 se transformuje socialistické zdravotnictví do ústavù národního
zdraví (KÚNZ, OÚNZ). Èervený køí je nucen vydat 804
sanitních vozidel a tím ztrácí Zdravotnickou dopravní slubu. Zároveò zanikají tzv. Stanice Èerveného køíe (392)
a tím poskytování první pomoci na vesnicích. Naøízením
Ministerstva zdravotnictví 24/1952 sbírky ze dne 24. 6.
1952 jsou definovány i stanice záchranné sluby. Na zákl.
Vyhl. MZ z tého roku v meních mìstech mimo ordinaèní
dobu (od 15.30 do 7 hodiny ranní) zajiovali neodkladnou
péèi obvodní lékaøi a sestry tzv. lékaøskou slubu první pomoci. V 50  70 letech je vìtinovým modelem výjezdová
skupina sloená z 1  2 øidièù  sanitáøù vyèlenìných v rámci DNR, lékaøe urèeného rozpisem k výjezdu a zpoèátku dokonce bez sestry, a více èi ménì vybaveným obyèejným
sanitním vozem, vìtinou pouze s lékovým kufrem.
Dispeèerské zázemí tvoøí dispeèerka DNR nebo dokonce
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ETIKA  PSYCHOLOGIE  PRÁVO  INFORMAÈNÍ SERVIS
vrátná vrátnice. Vytváøení zdravotnické záchranné sluby
zaèalo v prosinci 1974 podle Metodického opatøení
Ministerstva zdravotnictví è. 34 Zásady organizace a poskytování první pomoci a Zásady organizace sluby
rychlé zdravotnické pomoci, které bylo na tehdejí dobu
velmi pokrokové. Poèátky èinnosti záchranné sluby byly
spjaty od roku 1978 s oddìleními ARO, které se osamostatòovali od chirurgických oborù. Na výjezd vyjídìli pøes den
lékaøi z ARO, traumatologických ambulancí aj. po dobu slueb lékaøi slouící z ostatních pracovi. Zásadním zlomem
v budování a organizaci záchranných slueb, tehdy jetì
v ÈSFR, se stala vyhláka MZ ÈR, která nabyla platnosti od
1. 1. 1993 è. 434/1992 Sb. ze dne 28. 7. 1992 o zdravotnické záchranné slubì, v platném znìní nìkolika novel (zmìna vyhl.è. 51/1995 Sb., zmìna 175/1995 Sb., zmìna
14/2001 Sb.) vznikají samostatné organizace záchranné
sluby, nastal trend osamostatòování støedisek záchranné
sluby a jejich vyèlenìní z nemocnic. Tato vyhláka novì
zkoncipovala zásady pøednemocnièní neodkladné péèe
a stanovila zásady výstavby sítì ZZS. Významnou zmìnu
pro obèany tohoto státu pøineslo zejména ustanovení o dostupnosti PNP: § 3 odst. 2  Sí zdravotnické záchranné
sluby musí být organizována tak, aby byla zabezpeèena dostupnost pøednemocnièní neodkladné péèe a její poskytnutí
do 15 minut od pøijetí tísòové výzvy s výjimkou pøípadu
hodných zvlátního zøetele. Od 1. 1. 1993 dolo k nabytím
platnosti vyhláky zaèalo fungovat 10 Územních støedisek
záchranné sluby (ÚSZS) s posádkami v systému RLP
a LSPP (lékaøská sluba první pomoci) (vyjma ZZS
hl.m.Prahy), pod správou ministerstva zdravotnictví. Na základì zákona è. 239/2000 Sb., dolo zaèlenìní ZZS do integrovaného záchranného systému. Zlom nastal 1. 1. 2004,
kdy pøely vekeré OSZS (Okresní støediska záchranné
sluby) pod pøímé vedení ÚSZS v daném kraji. Od 1. 1.

2003 vzniklo 14 krajských Územních støedisek záchranné
sluby. Tato støediska, zøizovaná nyní krajskými úøady, odpovídají za poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe
(za záchrannou slubu) za území kraje.
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Zpráva o prùbìhu mezinárodního semináøe o prevenci
dìtských úrazù
Veronika Beneová1, Pavel ulc1, Dominika eblová1,2
Centrum úrazové prevence 2. LF UK a Fakultní nemocncie Motol
pøi Ústavu veøejného zdravotnictví a preventivního lékaøství
2
Macalester College, St. Paul, Minnesota, USA
1

Dne 4.  5. èervna 2009 se konal Mezinárodní semináø
Prevence dìtských úrazù. Prevence násilí na dìtech.
Podpora mentálního zdraví dìtí v Kongresovém centru
Nemocnice Na Homolce pod zátitou Ministerstva zdravotnictví, ministra pro lidská práva a meniny, VZP ÈR,
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FN Motol a kanceláøe WHO ÈR a CZ PRES 2009. Semináø
byl doprovodnou akcí èeského pøedsednictví v Radì
Evropy.
Dvoudenní semináø byl zahájen úvodními slovy zástupcù
organizací, které prùbìh zatítily.
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Hlavním cílem semináøe bylo spojení problematiky neúmyslných a úmyslných úrazù a hledání systematického pøístupu
v prevenci zdravotních poruch, které mají mnoho spoleèných rizikových faktorù, pøíèin i následkù. Zvlátní pozornost byla vìnována sociálním vlivùm a nerovnosti v úrovni bezpeèí dìtí.
V zaèátku prvního dne semináøe se veøejnost seznámila
s pøehledem situace v dìtské úrazovosti, tento pøehled identifikoval nejrizikovìjí vìkovou skupinu a typy úrazù.
Zástupce Svìtové zdravotnické organizace Ch. Mikton a zástupkynì Evropské komise N. Grenier se pak zamìøili na
zhodnocení úrazovosti v celosvìtovém a evropském
kontextu.
První panel byl vìnován pøedevím vzniku a obsahu
Národního registru dìtských úrazù (NRDU). Èeská traumatologie narazila na závaný problém, a sice na absenci
celostátní jednotné databáze úrazù. Tato potøeba se odrazila
ve strategii Národního akèního plánu prevence dìtských
úrazù, jeho základním stavebním kamenem je právì
Národní registr dìtské úrazovosti. Národní registr dìtských
úrazù (NRDÚ) Èeské republiky vzeel z platformy Úrazového registru Èeské republiky (ÚRÈR), který byl vytvoøen
v roce 2004. Od roku 2008 jsou vechna data o polytraumatech dìtí zadávána do NRDU z Center dìtské traumatologie
(CDT). Tak vzniknul první ucelený soubor dat, který bylo
moné analyzovat.
Cílem vzniku registru bylo vytvoøit základní platformu
úrazové databáze, která by byla dostupná na bezpeèném serveru a poskytovala by odborná výstupová data. Dále bylo
potøeba sestavit jednotlivé moduly (modul pro polytraumata, monotraumata  úrazy hospitalizované a ambulantnì léèené) tak, aby mohly být pouity pro prevenci úrazovosti
i hodnocení kvality zdravotní péèe.
Dalí èást panelu byla vìnována problému, který je v ÈR
zatím málo veøejnosti znám  syndrom tøeseného dítìte
(shaken baby syndrome). Rodièe si málokdy uvìdomují závanost následkù prudkých pohybù dítìtem, kterým
mohou zpùsobit dítìti pokození ji po pìti sekundách
tøesení. Èastokrát rodièe zatøesou dítìtem kvùli tomu, e neví co si mají poèít s plaèícím dìckem, jindy jej vyhazují do
vzduchu pro radost a tyto prudké pohyby mohou vést k váným, èasto i trvalým pokozením a nebo i k smrti dítìte.
Syndrom je proto klasifikován jako fyzické týrání dítìte.
Charakteristické zranìní jsou úrazy mozku jako subdurální
hematon ( tj. krvácení do mozkových plen ), retinalní hemoragie (krvácení do sítnice), zlomeniny krèních obratlù
a eber. Statistiky zaznamenaly 10 000 pøípadù v USA, z toho 25 % dìtí zemøelo na následky zranìní.
K nejèastìjím typùm postiení u syndromu tøeseného
dítìte patøí:
 závané následky
 jedno ze tøí dìtí zemøe
 oslepnutí
 ohluchnutí
 mozková obrna
 epileptické záchvaty
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 ochrnutí
 doivotní závislost na ostatních
 dalí následky
 problémy s uèením
a chováním
 ztráta pamìti
 ztráta citlivosti
Dalí vyhrazený úsek mezinárodního semináøe byl pro
BESIP  program Ministerstva dopravy, který se zamìøil
v dopravì na pøíklady dobré praxe. Jako pøíklad dobré praxe prezentovala Mgr. Ivana Jelínková z BESIPU projekt
Ministerstva dopravy, kampaò Nemyslí  zaplatí!.
Kampaò je zamìøena na nejmladí øidièe, kteøí jsou na silnicích nejrizikovìjí skupinou. Reijní práce filmových
klipù ztvárnil Filip Renè, který naturalistickým zpùsobem
pøibliuje skuteèné události, jen tak získávají silnou výpovìdní hodnotu. Kampaò se inspiruje ze zahranièí, kde se ze
zkuenosti více vyplácí krvavé obrázky, ne jen zdviený
prst a slovní varování. Mgr. Jelínková dále informovala, e
Ministerstvo dopravy spustilo novou vlnu bezpeènostní
kampanì Nemyslí  zaplatí!, která je zamìøena na øidièe
motocyklù a vyuívá vlivu známých osobností, které by
mláde byla ochotna respektovat. Z tohoto dùvodu do projektu zapojila v souèasnosti jednoho z nejúspìnìjích motocyklistù Lukáe Peka.
Kampaò Nemyslí  zaplatí! úmyslnì realisticky popisuje prùbìh a následky nehod, aby tak lidé více zváili dodrování rychlosti, pouívaní zádrních sytému a poívání
alkoholu a uvìdomovali si, co skuteènì riskují. Zmínìné
klipy se jmenují Divadlo, Nevìsta, Blázinec, Hecování,
Manaer. Najdete je na internetu na odkaze:
 http://www.nemyslis-zaplatis.cz/.
Následný odkaz, který byl rovnì prezentován jako jeden
z pøíkladù dobré praxe, je na kampaò The Action s odkazem:
 http://www.theaction.cz/
Jeden z pøíspìvkù druhého dne zaujal svým odliným pojetím od dosavadních pøednáek, které se vìnovaly problému
týraného dítìte a psychologickým dopadùm zanedbávání péèe. Pøednáka RNDr. Petra Boba, Ph.D nazvaná Mentální
zdraví a strukturální zmìny CNS (Psychobiologické dùsledky emoèního a fyzického týrání dìtí) byla zamìøena na trvalé
zmìny hormonální a nervové soustavy v dùsledku emoèního
a fyzického týrání dìtí. Pøednáka shrnovala nìkolik studií,
které zkoumaly vlivy stresu, který doprovází situace dlouhodobého emoèního a fyzického týrání. Stres zpùsobuje poruchy vztahù mezi strukturami hypotalamu, hypofýzy a døenì
nadledvinek, takzvané hypotalamo-hypofyzo-adrenální osy
(HPA osa). HPA osa je èasto povaována za stresový systém
tìla, který kontroluje hladiny hormonù úèastnících se stresové reakce (napø. kortizolu, adrenokortikotropního hormonu, betaendorfinu a glukokortikoidù) a umoòuje lidem stres
zvládat.
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Mezi obtíe zpùsobené poruchou HPA osy napø. patøí sníení hladiny kortizolu èi zvýení negativní zpìtné vazby osy
HPA. Dìti, které byly v dìtství zanedbávány mají v porovnání s netýranými dìtmi i v dospìlosti ménì kortizolu ve
slinách, co vede k tomu, e pøi vystavení stresu ménì zapojují HPA osu a na stres, kterému jsou vystaveny reagují
odlinì.
Pravdìpodobnì nejvýznamnìjím ze zmínìných hormonù
je kortizol, který je vyluèován z kùry nadledvinek pøi kadém stresu trvajícím déle ne nìkolik minut. Nìkolik studií
poukázalo na to, e zvýená hladina kortizolu u dìtí naruuje aktivity hippocampu, který hraje hlavní roli v procesu
konsolidace pamìti. Konsodilace pamìti pøedstavuje proces, pøi kterém jsou pamìové obsahy krátkodobé pamìti
transformovány do pamìti dlouhodobé. Bylo zjitìno, e
vliv stresu a s ním související negativní emoce v prùbìhu
kritických ivotních událostí mohou mít za následek atypickou konsolidaci pamìti. U èlovìka, kterému funguje HPA
osa normálním zpùsobem, nedochází k inhibici (bloku)
utváøení pamìti v hippocampu a prefrontálním kortexu.
U zneuívaného a znedbaného dítìte je tedy dlouhodobá pamìt uchovávána pøedevím na úrovni amygdaly. Tyto zmìny jsou doprovázeny i morfologickými zmìnami struktur
centrální nervové soustavy. Kupøíkpadu dochází ke zmenení objemu hippocampu, corpus callosum i dalích struktur
a dùsledkem toho jsou zároveò zmìny chování jedince.
Více na:
1. http://www.volny.cz/uhsl/publikace/PBob_Stres_dis2008.doc
2. http://portal.lf1.cuni.cz/download.php?fid=192
3. Child Abuse and Neglect and the Brain  a Review,
Dayna Glaser (2000): Journal of Child Psychology and
Psychiatry (2000), 41:97-116 Cambridge University
Press
Transgeneraèní pøenos násilí
Syndrom týraného, zneuívaného a zanedbávaného dítìte
(Child Abuse and Neglect Sydnrom  CAN) pøedstavuje
závaný sociálnì patologický jev, který je transgeneraènì
pøenáen a ovlivòuje celou naí spoleènost. Je velkým omylemnaich pøedstav, e vìtina dìtství je naplnìna láskou
a radostí, naopak je smutnou realitou, e mnohé dìti kolem
nás jsou vystavené týrání, zneuívání a zanedbávání po vìtinu svého dìtství, ani by kdokoliv jejich nepøíznivou situaci rozpoznal a dal podnìt k zahájení ochrany dítìte.
Tato problematika je v Èeské republice postupnì odtabuizovávána teprve od roku 1990. Poèet tìchto pøípadù v souèasnosti spíe narùstá a patným zacházením trpí více dìtí,
ne vechny dìti trpící chronickými chorobami dohromady.
V rùzných populaèních studiích a 30 % dospìlých lidí
uvádí nìjaký záitek patného zacházení ve svém dìtství
a pøitom jde pravdìpodobnì jen o vrchol ledovce. Základní
otázka pro psychology je, proè jsou dìti vystavovány traumatizujícím okolnostem pøevánì ve vlastních rodinách, od
tìch nejbliích osob?! A právì na tomto základì byl popsán tzv. syndrom týraného dítìte  CAN, který jakoby
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novou optikou nahlíí na týraní a to jako na transgeneraèní problém se specifickými mechanizmy vzniku, rozvoje
a udrování syndromu a pomáhá nám porozumìt celému tomuto negativnímu jevu.
Pro efektivní nápravu, ale také i prevenci je proto nezbytné porozumìt i motivùm a pøíèinám vzniku syn CAN
a nezamìøovat se jen na samotná týraná dìcka, ale na celou
rodinu, ve které je mnohdy zøejmý tzv. transgeneraèní
pøenos. Obecnì je transgeneraèní pøenos definován jako
proces, následkem kterého se vìdomì nebo neúmyslnì pøenáejí vzorce chování do dalí generace. A právì optika
syndromu CAN nám objasòuje jak blízká je nìkdy hranice
mezi tím, stát se obìtí a stát se pachatelem. Tendence
k transgeneraènímu pøenosu je znaèná a celkovì se týká
podle nìkterých autorù a 70 % pøípadù patného zacházení s dìtmi, nepostihuje ovem nutnì vechny ohroené.
Mnohé z døíve týraných dìtí se tedy mohou stát i velmi dobrými rodièi, zejména pokud se jim podaøí v pozdìjích letech (pøedevím v pubertì a adolescenci) navázat kvalitní
sociální vztahy a proít silné pozitivní sociálnì  korektivní zkuenosti.
Závìr mezinárodního semináøe
Závìrem Mezinárodního semináøe byla odsouhlasena spoleèná deklarace. Deklarace byla po schválení WHO EURO
kanceláøí rozeslána vem WHO koordinátorùm prevence úrazù a násilí. Po ukonèení semináøe se konala tisková konference (závìry viz pøíloha) svolaná tiskovým odborem
Ministerstva zdravotnictví, na které byli novináøi seznámeni
se souèasným stavem dìtské úrazovosti a preventivními snahami, závìry semináøe a s deklarací. V rámci Mezinárodního
semináøe byla prvnì oficiálnì pøedstavena Evropská zpráva
o prevenci dìtských úrazù, která shrnuje aktuální úrazová
data a doporuèuje postup èlenských státù v problematice prevence dìtských úrazù.
Formou posteru byly zveøejnìny výsledky projektu
European Child Safety Alliance (ECSA), který sledoval
úroveò péèe o bezpeèí dìtí a to, jak se uplatòuje bezpeèí dìtí
v národní politice a plánování ve 26 státech. Hodnocení více
ne 100 prokazatelnì úèinných opatøení, které bezpeènost dìtí ovlivòují, ji podruhé v dvouletém intervalu prokázalo, e
Èeská republika spolu s Rakouskem dosáhla nejvìtího zlepení. Informace lze nalézt na stránkách ECSA www.childsafetyeurope.org v anglické a èeské formì,nebo stánkách
Centra úrazové prevence FN v Motole, které projekt zpracovalo pro ÈR, na www.cupcz.cz v èetinì.

Doc. MUDr. Veronika Beneová, CSc.
Centrum úrazové prevence
2. LF UK a FN Motol
V úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: veronika.benesova@lfmotol.cuni.cz
Pøíspìvek doel do redakce 22. února 2010
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Pøíloha:

Hlavní body tiskové zprávy ke zveøejnìní dokumentù
European Child Safety Alliance o stavu dìtské
bezpeènosti v 24 státech Evropské unie
Pøestoe souèasný trend úrazovosti dìtí klesá a dochází zlepení bezpeènosti za posledních 20  30 let, zùstávají úrazy
i nadále hlavní pøíèinou smrti dìtí a mladých lidí ve vech státech. Kadoroènì zbyteènì umírá v EU 10 000 dìtí v dùsledku neúmyslných úrazù. Kadý den tak ztrácíme 25 dìtí, tedy jednu celou tøídu. A pøitom je vìdecky prokázáno, e
pokud by byly zavedeny vekeré preventivní strategie, sníil by se tento poèet pøiblinì a o 90 %.
Hlavní poselství a návrhy vycházející z Výkazu bezpeènosti a Profilu bezpeèí dìtí jsou:
Sníení dìtské úrazovosti a zvýení bezpeèí dìtí lze ovlivnit
 investicemi do prevence dìtských úrazù, tak aby to odpovídalo národním monostem a zdrojùm na jedné stranì
a velikosti problému na stranì druhé,
 pøijetím, implementací a monitorováním úèinku zásahù o kterých víme e mohou sníit poèty dìtských úrazù a zachránit ivoty,
 pøípravou a zajitìním plnìní Národních akèních plánù prevence dìtských úrazù.
Dosavadní první výsledky hodnocení národních akèních plánù prevence dìtských úrazù dokazují, e jejich tvorba pøináí oèekávané výsledky.
Co jsou to výkazy bezpeèností dìtí
Výkaz bezpeèí dìtí jednotlivých státù je souèástí projektu Child Safety Action Plan, iniciativy vedené European Child
Safety Alliance v rámci EuroSafe a ve spolupráci s Evropskou komisí, HEAL, UNICEF, WHO a 26 partnerù v evropských
státech. Hlavní úèel tohoto pøehledu je zjistit na jaké úrovni se nachází kadý stát v péèi o bezpeèí dìtí, jak uplatòuje bezpeèí dìtí ve své národní politice a plánování.Výsledky ukazují mezery v souèasné politice a mohou poslouit jako vodítko, kam smìøovat dalí kroky. Pro porovnání s ostatními státy slouí pøehledné tabulky.
Zemì uvedené v pøehledu jsou:Rakousko, Belgie, Kypr, Èeská republika, Velká Británie, Estonsko,Finsko, Francie,
Nìmecko, Øecko, Maïarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Litevsko, Lotysko, Estonsko, Nizozemsko, Portugalsko,
Skotsko, Slovinsko, panìlsko, védsko a Wales.
Dne 6. 5. 2009 byly zveøejnìny Výkazy bezpeènosti dìtí pro 24 státù a pro Evropu hodnotící zemì podle úrovnì, které dosahují v pøijímání, zavádìní a prosazování více ne sta prokazatelnì úèinných preventivních opatøení  pøíkladù dobré praxe, které zachraòují ivoty a zdraví. Tato opatøení se týkají dopravní bezpeènosti, tonutí, pádù, otrav, popálenin a opaøenin a duení, ale
i podpory v infrastruktuøe, sbìru úrazových dat a kapacity profesionálù pro boj s úrazovostí. Výkazy odráejí znaèné rozdíly mezi státy. Dìtská úrazová úmrtnost ve státech s nízkou bezpeèností je vyí a ètyønásobnì oproti státùm, které si vedou dobøe. Ze
24 státù, které se projektu úèastnily, je nejvyí úmrtnost v Litvì, Lotysku a Estonsku, nejnií v Nizozemí, Velké Británii, Irsku
a védsku.

Nizozemsko
Anglie
Irsko
védsko
Nìmecko
Francie
Izrael
Maïarsko
Itálie
Finsko

Úrazová mortalita
na 100 000/dìtí

Poèet úmrtí

5.83
5.93
6.52
7.04
7.86
8.16
8.30
8.43
8.63
9.08

266
1048
104
300
1480
1425
254
241
1027
140

Úrazová mortalita
na 100 000/dìtí
Rakousko
Slovinsko
panìlsko
Èeská republika
Øecko
Belgie
Portugalsko
Estonsko
Litva
Lotysko

9.42
9.61
9.71
10.44
12.44
12.62
13.70
21.30
21.90
22.43

Poèet úmrtí
224
48
841
275
287
364
299
89
270
146

Zdroj: WHO databáze úmrtnosti, 3 leté prùmìry na 100 000 dìtí 0 - 19 let, 2003 - 2005
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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 (ná-

zev 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.
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